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L E G E 

 
 

privind sprijinirea şi orientarea elevilor în carieră 
 

Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 

Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie sprijinirea şi orientarea 
elevilor în carieră.  

 

Art. 2. - (1) În sensul art. 1, se instituie programul intitulat             
„Şcoala - laborator de carieră” la nivelul învăţământului liceal.  

(2) Programul „Şcoala - laborator de carieră” are loc în ultima 
săptămână de cursuri din cadrul fiecărui an şcolar. 

 

Art. 3. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii sunt 
responsabile de coordonarea activităţilor dedicate programului             
„Şcoala - laborator de carieră”. 

 

Art. 4. - În cadrul programului „Şcoala - laborator de carieră”, 
unităţile de învăţământ liceal vor organiza conferinţe şi seminarii în vederea 
valorificării opţiunilor de carieră ale elevilor şi pregătirii corespunzătoare a 
acestora cu cerinţele pieţei forţei de muncă. 
 

Art. 5. - În cadrul conferinţelor se vor discuta următoarele subiecte: 
 a) principalele dificultăţi cu care se confruntă tinerii pe piaţa muncii; 
 b) oportunităţile de angajare pe care le oferă profilul studiat; 
 c) modalităţi de reorientare profesională; 
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 d) promovarea ofertelor de internshipuri, stagii de practică şi locuri de 
muncă disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pe perioada 
vacanţei de vară. 

 

Art. 6. - În cadrul seminariilor se vor organiza următoarele acţiuni: 
a) examinarea aptitudinilor, competentelor şi intereselor în vederea 

orientării către domeniul de activitate corespunzător cu profilul fiecărui elev; 
 b) identificarea oportunităţilor educaţionale viitoare; 
 c) oferirea de consultanţă în întocmirea corectă a unui Curriculum 
Vitae; 
 d) pregătirea pentru prezentarea la un interviu de selecţie prin 
organizarea unor simulări de recrutare; 
 e) oferirea de consultanţă pentru realizarea unui plan de carieră. 

 

Art. 7. - Principalii parteneri în desfăşurarea activităţilor prevăzute la 
art. 5 şi 6 sunt reprezentanţi ai Inspectoratelor Şcolare, respectiv ai 
Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, profesorii şi foştii absolvenţi integraţi 
pe piaţa forţei de muncă. 

 

Art. 8. - (1) Foştii absolvenţi de liceu reprezintă o resursă ce poate fi 
utilizată în organizarea activităţilor aferente săptămânii „Şcoala - laborator 
de carieră”.  

(2) Foştii absolvenţi de liceu pot fi invitaţi sa coordoneze sesiunile, 
conferinţele şi seminariile de orientare în carieră a promoţiilor curente de elevi.  

(3) Foştii absolvenţi de liceu pot promova stagiile de practică, 
respectiv internshipurile şi locurile de muncă existente pe perioada vacanţei 
de vară în cadrul companiilor în care îşi desfăşoară activitatea.  

 

Art. 9. - (1) În vederea îndeplinirii art. 8, unităţile şcolare sunt 
responsabile de elaborarea unei baze de date cu promoţiile anterioare de 
absolvenţi şi profesiile acestora. 

(2) Baza de date va fi actualizată în fiecare an. 
 

Art. 10. - Dispoziţiile prezentei legi se aplică începând cu anul şcolar 
următor.  

 

Art. 11. - Costurile aferente implementării programului             
„Şcoala - laborator de carieră” se asigură de la bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputaţilor în 
forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată. 

 
 

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA 
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