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I. METODOLOGIA CERCETĂRII 

 

1.  Scop și obiective  

 

Elaborarea unui studiu referitor la analiza de politici privind ocuparea tinerilor, evidențierea 

riscurilor socio-economice în contextul transformărilor tehnologice, formularea de previziuni ale 

evoluției tinerilor pe piața muncii, identificarea de bune practici privind lărgirea sferei de competențe, 

propunerea de soluții pentru creșterea adaptabilității tinerilor la cerințele pieței muncii și susținerea 

inițiativelor antreprenoriale. 

Obiective: 

1) Analiza de politici la nivel național și european privind adaptabilitatea tinerilor pe piața muncii și 

evidențierea riscurilor socio-economice care ar putea afecta integrarea tinerilor în contextul 

transformărilor tehnologice; 

2) Formularea unui profil al relației tinerilor cu piața muncii (participarea la piața muncii, 

antreprenoriat, forme atipice de ocupare, competențe, etc);  

3) Analiza corelării pregătirii profesionale (competențe) cu cerințele de pe piața forței de muncă (prin 

utilizarea curbei Beveridge);  

4) Identificarea de bune practici privind creșterea adaptabilității tinerilor la cerințele pieței muncii și 

susținerea inițiativei antreprenoriale a tinerilor prin intermediul lucrului cu tinerii (studiul literaturii 

de specialitate);  

5) Identificarea tendințelor de dezvoltare a pieței muncii în perspectiva următorilor 15-20 ani și a 

metodelor de susținere a lărgirii sferei de competențe a lucrătorilor tineri și a inițiativelor antrepreno-

riale pe baza de investigații de teren (focus grupuri) cu partenerii sociali și reprezentanți ai mediului 

asociativ de tineret. 

Finalitatea acestui contract este aceea de a oferi informații fundamentate pe date statistice 

oficiale și date de teren actuale, care să permită luarea unor decizii informate în vederea identificării 

de noi forme de facilitare a integrării tinerilor pe piața pieței muncii în contextul noilor provocări 

generate de transformările tehnologice. 

Promovarea integrării tinerilor pe piața forței de muncă, fie ca angajați, fie ca antreprenori 

este o componentă esențială pentru creșterea ocupării tinerilor pe piața muncii, reducerea șomajului 
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în rândul tinerilor, promovarea autonomiei tinerilor, creșterea probabilității de alocare adecvată a 

resursei umane la nivel geografic, ocupațional și profesional, precum și dezvoltarea potențialului 

acestora de a contribui la dezvoltarea durabilă a societății.  

Identificarea oportunităților și provocărilor asupra viitorului pieței muncii, ocupării și produc-

tivității, precum și a noi forme de adaptare ale tinerilor la transformările pieței muncii (automatizarea, 

robotizarea și digitalizarea), este vitală pentru posibilitățile tinerilor de a-și valorifica la maxim po-

tențialul și de a-și spori bunăstarea. 

 

2. Metodologii specifice 

 

2.1. Descrierea metodologiei utilizate 

 

Metodologia propusă de noi prezintă o serie de avantaje, cum ar fi folosirea unei combinații 

de metode cantitative și calitative, îmbinarea mai multor surse de date pentru a reflecta perspectivele 

tuturor factorilor interesați, raportarea datelor cantitative la statistici oficiale, utilizarea unei abordări 

participative (factorii interesați vor lua parte la activitățile de culegere de date), colectarea datelor în 

scopul precis al prognozei. Implicarea tuturor participanților pe poziții de egalitate aduce un plus 

semnificativ de informație în procesul de analiză. Perspectivele multiple reprezintă, alături de un plus 

informațional, un plus de autenticitate. Nu este vorba de implicarea tuturor actorilor în toate etapele 

de realizare a studiului, ci doar ca input informațional. 

Metodele de culegre a datelor: 

• Desk research (Analiza literaturii de specialitate); 

• Analiza documentelor; 

• interviuri  

• Focus grupuri cu tineri 

• Studii de caz privind bunele practici în domeniu adaptabilității tinerilor la cerințele pieței 

muncii  

• Workshop co-creativ 

Instrumentele propuse de IRES sunt:  

• grile de focus-grup, ghiduri de interviuri; 
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• instrucțiuni privind selectarea, abordarea persoanelor intervievate; instrucțiuni privind 

organizarea focus-grupurilor; 

• criterii pentru selecția studiilor de caz;  

• adrese oficiale personalizate care vor fi avizate și semnate de către beneficiar; 

• metodologia de realizare workshop-ului creativ; 

Metodologia utilizată are în vedere dezvoltarea următoarelor aspecte: 

(1). Dezvoltarea teoriei economice privind piața muncii 

S-au abordat următoarele tematici: 

• piața muncii și dezvoltarea durabilă; 

• noul model demografic și implicațiile pe piața muncii; 

• legislația muncii și performanța pieței muncii; 

• politici la nivel national și european privind piața muncii;  

(2) analize-diagnostic privind dinamica și modificările structurale ale pieței muncii; 

S-au abordat următoarele tematici: 

1) politici la nivel național și european privind adaptabilitatea tinerilor pe piața muncii și evidențierea 

riscurilor socio-economice care ar putea afecta integrarea tinerilor în contextul transformărilor 

tehnologice; 

2) profilul relației tinerilor cu piața muncii (participarea la piața muncii, antreprenoriat, forme atipice 

de ocupare, competențe, etc);  

3) corelarea pregătirii profesionale (competențe) cu cerințele de pe piața forței de muncă (prin utiliz-

area curbei Beveridge);  

4) bune practici privind creșterea adaptabilității tinerilor la cerințele pieței muncii și susținerea in-

ițiativei antreprenoriale a tinerilor prin intermediul lucrului cu tinerii (studiul literaturii de speciali-

tate); 

(3) Evidențierea provocărilor pieței muncii în noile conjuncturi (economia cunoașterii, 

îmbătrânire activă); 

S-au abordat următoarele tematici: 

• evoluția ocupațiilor pe termen mediu și lung 

• ocuparea în procesul inovării 

• ocuparea în mediul rural 
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• tendințele de dezvoltare a pieței muncii în perspectiva următorilor 15-20 ani și metodele de 

susținere a lărgirii sferei de competențe a lucrătorilor tineri și a inițiativelor antreprenoriale; 

• oportunitățile și provocările asupra viitorului pieței muncii, ocupării și productivității, precum 

și a noi forme de adaptare ale tinerilor la transformările pieței muncii (automatizarea, 

robotizarea și digitalizarea), 

(4) prognoze pe termen scurt și mediu ale cererii de forță de muncă și previziuni pentru 

următorii 15-20 ani; 

• proiecția ocupării și a deficitului de calificări 

• proiecția cererii de forță de muncă 

• previziuni privind ocuparea; 

• propunerea de soluții pentru creșterea adaptabilității tinerilor la cerințele pieței muncii și 

susținerea inițiativelor antreprenoriale 

2.2. Desfășurarea cercetării 

 

b1) analiza literaturii de specialitate 

S-au analizat documente care vizează: legislația muncii și performanța pieței muncii; politici la nivel 

national și european privind piața muncii; rapoate lucrări științifice, ghiduri de bune practici, etc.  

b2) Analiza documentelor secundare 

Pentru analiza documentelor vom lua în considerare sursele de date interne și externe: surse care au 

ca origine instituții de specialitate din România (Ministerul Muncii, AJOFM, ANOFM, INS), publi-

catiile economice, statistici europene (Eurostat, MIM, etc.).  

b3) cercetare de teren 

(1) Realizarea interviurilor semi-structurate (16 interviuri) și focus grupuri (4) 

Populație țintă pentru interviuri: (10) angajatori din principalele industrii (FMCG, IT, Pharma, 

Sector public); (6) partenerilor sociali (ONG-uri, patronate, sindicate, asociații profesionale); 

Populație țintă focus grupuri: tineri din urban și rural 14-35 ani, distribuiți la nivel regional; 

Derularea cercetării: 

a. Pregătirea detaliilor administrative și logistice. Stabilirea datei și orei /locației de derulare a 

interviurilor/focus-grupurilor, asigurarea aparaturii de înregistrarea audio.  

b. Instruirea operatorilor/moderatorilor de interviu. Se va realiza cu o zi înainte de începerea 

activității de teren printr-o ședință de lucru la care participă toți moderatorii de interviu. Instructajul 
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moderatorilor va fi realizat de către un trainer specializat și coordonatorul zonal, care are experiență 

de cercetare. Instructajul va fi realizat cu maximum 4 moderatori în același timp. Fiecare moderator 

va primi pachetul cu instrumentele de cercetare, metodologia de selecție a subiecților din aria 

arondată și modalitatea de raportare. Durata instructajului va fi de minimum 2 ore. Pe tot parcursul 

culegerii datelor coordonatorul de rețea va asigura comunicarea cu moderatorii și vor rezolva 

problemele apărute (selecția persoanelor, aplicarea interviurilor, etc.). 

c. Identificarea și selectarea participanților la focus grupuri/ interviurile semi-structurate 

conform criteriilor metodologice stabilite;  

d. Culegerea efectivă a informațiilor, derularea efectivă, față în față, a interviurilor pe bază de ghid 

de interviu.   

e. Transcrierea interviurilor/focus-grupurilor. Echipa de operatori care va realiza transcrierile 

interviurilor va fi instruită pentru a se familiariza cu cerințele specifice transcrierii datelor 

înregistrate (fidelitate, paginație, font, etc.). 

f. Verificarea datelor obținute și asigurarea acurateței acestora; 

g. Prelucrarea și interpretarea datelor; elaborarea livrabilelor cercetării cu formularea 

concluziilor. 

(2) studiu de caz - bune practici la nivel european  

Populația țintă: țări europene care vor fi analizate din perspectiva bunelor practici privind creșterea 

adaptabilității tinerilor la cerințele pieții muncii și susținerea ințiativei antreprenoriale;  
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II. PROGNOZA EVOLUȚIEI TENDINȚELOR PIEȚEI MUNCII –

AMENINȚĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI  
 

 

Context actual 

 

 Viitorul pieței forței de muncă este un subiect aflat în permanentă dezbatere, însă, în ciuda 

faptului că experții au opinii diferite cu privire la ceea ce va fi, există un consens în privința faptului 

că sistemele de educație trebuie să pregătească tinerii pentru un mediu economic în schimbare și 

caracterizat de incertitudine. 

 Angajatorii, de regulă, evidențiază o diferență semnificativă în ceea ce privește aptitudinile și 

abilitățile pe care le așteaptă de la tineri și competențele pe care aceștia le au la absolvirea studiilor. 

Această situație este accentuată și de faptul că rata șomajului este ridicată în rândul tinerilor, fiind 

limitată învățarea la locul de muncă, de multe ori tinerii maturizându-se fără a dobândi o experiență 

de muncă adecvată. 

 Inovația a modificat în mod continuu ocuparea forței de muncă, începând cu Prima Revoluție 

Industrială, continuând cu cea de-a Patra Revoluție Industrială, în care ne aflăm în prezent. 

Descoperirile tehnologice și competitivitatea globală creează noi tipuri de locuri de muncă, pe care 

nu le-am imaginat nici cu un deceniu înainte, determinând astfel reconfigurarea unor întregi industrii. 

 Sistemele de învățământ sunt doar de tranziție, fiind departe de un curriculum bazat pe 

cunoaștere, care evaluează competențele, în prezent fiind centrate pe evaluări în care predomină 

capacitatea memorare și reproducere, fără a fi stimulate curiozitatea, creativitatea și încrederea. Chiar 

și sistemele de educație care modernizează curricula, care adaptează și îmbunătățesc permanent 

metodele de învățare nu au capacitatea de reacție adecvată la nevoile angajatorilor, cel mult încearcă 

să sincronizeze, în timp real, conținutul lor cu nevoile specifice locului de muncă. Avansurile 

tehnologiei și automatizării au rate de creștere exponențiale în raport cu adecvarea curriculei din 

educație. 

 Multitudinea de factori care influențează evoluțiile pieței muncii impun ca o necesitate 

efectuarea unor analize detaliate, exhaustive, care să cuprindă multiplele aspecte ale funcționalității 

acesteia. Evoluțiile demografice, coroborate cu trendurile socio-economice care indică tranziția către 

o economie a cunoașterii, însoțită de declinul unor profesii tradiționale, impun o evaluare și 

prognozare în detaliu a tendințelor manifestate pe piața muncii.  
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La nivelul tinerilor apar probleme speciale generate de specificul acestei categorii de vârstă, 

afectate de rate ale șomajului ridicate, lipsa experienței, lipsa aptitudinilor și calificărilor necesare 

pentru exercitarea profesiilor dorite și/sau cerute pe piața muncii. Aceste elemente au adus 

problematica inserției și evoluției tinerilor pe piața muncii în atenția guvernelor naționale și 

organismelor internaționale, concretizate în măsuri menite să înlesnească tranziția acestora către piața 

muncii printr-o inserție adecvată, durabilă, și sustenabilă, în condițiile unei economii dinamice, în 

continuă evoluție și schimbare.  

1. Politici naționale și europene privind ocuparea tinerilor  

 

 

Situația tinerilor pe piața muncii reprezintă o provocare majoră atât pentru guvernele 

naționale, cât și pentru Uniunea Europeană. Rata șomajului în rândul tinerilor a crescut semnificativ 

începând cu anul 2008, fiind o consecință a efectelor financiare și economice ale crizei, ajungând la 

nivelul record înregistrat în 2013 (23% media UE). Deși rata șomajului în rândul tinerilor a scăzut în 

majoritatea statelor membre, rămâne însă un motiv serios de îngrijorare. 

În domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale, competențele sunt împărțite între 

UE și statele membre. Rolul UE este de a coordona și monitoriza politicile naționale, schimbul de 

bune practici și elaborarea legislației în domeniu. 

  

 1.1. Strategii și măsuri în plan național privind ocuparea tinerilor 

 

Prima încercare de planificare strategică în domeniul tineretului a fost realizată în România 

la sfârșitul anului 20011. Documentul intitulat Plan național de acțiune pentru tineret - România 

(PNAT-R) avea în vedere o listă de 8 obiective, dintre care primele 4 reunite sub titulatura 

Participării (economică, civică și politică, culturală și, respectiv, participare la educație), la care se 

adăugau alte 4 privitoare la: reducerea factorilor de marginalizare și excludere, stimularea 

creativității, promovarea mobilității în spațiul european și, respectiv, optimizarea cadrului 

instituțional. 

Inițiativele legislative ce vizează tinerii, sintetizate în cadrul Strategiei naționale în 

domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, s-au concretizat într-un set de acte 

                                                 
1 Strategia națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 



 
 

11 

 

normative importante: Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările 

ulterioare, Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităților de voluntariat, Legea nr. 

90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările 

și completările ulterioare, Legea nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul 

rural, cu completările ulterioare, Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările ulterioare), Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și 

stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 

146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și 

al Fundației Naționale pentru Tineret, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 279/2005 

privind ucenicia la locul de muncă, republicată în 2012, Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările 

ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 669/2006 privind aprobarea Strategiei naționale de incluziune 

socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului, Legea nr. 258/2007 privind practica 

elevilor și studenților, cu completările ulterioare, Legea nr. 333/2006 privind înființarea centrelor de 

informare și consiliere pentru tineri, Legea nr. 351/2006 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Consiliului Național al Tineretului din România, Legea privind stimularea încadrării în 

muncă a elevilor și studenților nr. 72/2007, cu modificările ulterioare, Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată în 2011, Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 

1.1.1. Strategia Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 

 

Unul dintre obiectivele specifice Strategiei Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de 

Muncă2 (A.N.O.F.M.) 2014-2020 vizează ocuparea tinerilor. Premisele luate în considerare în 

elaborarea strategiei se referă atât la situația națională, cât și la cea de la nivelul Uniunii Europene 

privind ocuparea tinerilor. La nivelul Uniunii Europene, în anul 2013, aproximativ unul din cinci 

tineri de pe piața muncii nu își putea găsi un loc de muncă, șomajul pe termen lung în rândul tinerilor 

fiind în creștere. Această situație a impus noi abordări privind politica de ocupare a tinerilor, prin 

combinarea unor măsuri specifice, cu efecte imediate pentru susținerea directă a tinerilor, cu reforme 

structurale pe termen lung.  

                                                 
2 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 
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La nivel național, au fost identificați următorii factori care determină valori ridicate ale ratei 

șomajului în rândul tinerilor:  

• Nivelul de educație al tinerilor, cele mai scăzute rate de ocupare înregistrându-se în cazul 

tinerilor cu un nivel redus de educație, inclusiv al celor cu studii liceale;  

• Numărul tinerilor care părăsesc de timpuriu școala este ridicat și conduce la creșterea 

riscului de a deveni șomeri sau persoane inactive;  

• Neconcordanța dintre calificările, competențele tinerilor și cele solicitate de angajatori, 

rezultatele unei anchete pe această temă evidențiind că 

- 49% dintre tineri consideră că doar într-o măsură foarte mică cunoștințele dobândite în 

cadrul unei instituții de învățământ corespund nevoilor de pe piața muncii;  

- 69% dintre tineri consideră că activitățile practice sunt insuficiente;  

- 85% dintre angajatori consideră că tinerii absolvenți sunt pregătiți de către sistemul de 

învățământ, la nivel teoretic, dar nu și practic;  

• Neîncrederea tinerilor în eficiența cursurilor de formare profesională de scurtă durată sau în 

programele de reconversie profesională și în faptul că participarea la acestea le-ar putea 

asigura ocuparea unui loc de muncă;  

- Lipsa experienței în muncă îi face pe tineri vulnerabili în fața concurenței cu ceilalți 

lucrători de pe piață, astfel încât, 59% dintre angajatori nu-și pot permite să angajeze tineri 

fără experiență;  

- Tinerii sunt mai puțin motivați să muncească, pretind la angajare salarii prea mari, iar mare 

parte dintre ei nu sunt pregătiți să accepte și alte locuri de muncă diferite, sub aspectul 

cerințelor profesionale, de pregătirea lor de bază;  

• Părăsirea timpurie a școlii, fără a obține o calificare; 

• Lipsa competențelor relevante și a experienței profesionale; 

• Locuri de muncă instabile, prost remunerate, urmate de perioade mari de șomaj/neocupare;  

• Posibilități de formare profesională limitate;  

• Programele de măsuri active pentru tinerii șomeri sunt uneori insuficiente și/sau inadecvate;  

• Lipsa motivației tinerilor, pentru ocuparea unui loc de muncă.  

 



 
 

13 

 

Măsurile A.N.O.F.M., ce au drept scop, pe de o parte reducerea perioadei de șomaj și inactivitate 

în rândul tinerilor, iar pe de altă parte creșterea șanselor pentru ocuparea unui loc de muncă în 

concordanță cu pregătirea lor profesională, vizează următoarele direcții de acțiune:  

1. Adaptarea continuă a formării profesionale a tinerilor la cerințele pieței muncii (realizată în 

sistemul propriu al A.N.O.F.M.). Dezvoltarea competențelor de care piața muncii are nevoie, 

în sensul realizării unei adaptări/reajustări rapide a nivelului competențelor dobândite în 

sistemul educațional și cele ce sunt solicitate pe piața muncii, un accent deosebit punându-se 

pe dezvoltarea competențelor generice ale forței de muncă (competențe digitale, limbi străine, 

comunicare, abilități sociale și antreprenoriale);  

2. Susținerea formării la locul de muncă (ucenicia). Această modalitate de formare profesională, 

realizată exclusiv la nivelul angajatorului, permite ca tinerii să dobândească atât competențe 

specifice ocupației/meseriei, cât și experiența profesională specifică;  

3. Ocuparea primului loc de muncă prin realizarea unei protecții specifice, atât în plan juridic, 

cât și financiar; promovarea și susținerea activităților independente ale tinerilor, pentru ca 

aceștia să-și creeze propriile afaceri/locuri de muncă;  

4. Aplicarea Programelor de Garanție pentru tineri, care presupun combinarea unor măsuri 

urgente și specifice pentru susținerea directă a tinerilor cu reforme structurale pe termen lung, 

în scopul de a oferi tinerilor un loc de muncă sau acces la educație, programe de formare 

profesională sau de reconversie profesională, în termen de 4 luni de la data înregistrării în 

evidența agenției. Dezvoltarea oportunităților de ocupare pentru tineri, prin adoptare unor 

măsuri specifice de stimulare a pieței muncii, în principal de stimulare a angajatorilor la 

angajarea persoanelor tinere;  

5. Sprijinirea mobilității tinerilor pe piața muncii la nivel local, regional și transnațional prin: 

susținerea financiară a tinerilor care se angajează; sprijin acordat angajatorilor și tinerilor 

pentru recrutare și plasare a forței de muncă la nivel național și european, utilizarea 

platformelor de ocupare a forței de muncă (de exemplu EURES) și a inițiativelor europene;  

6. Realizarea de studii de impact asupra măsurilor de inserție a tinerilor pe piața muncii, la nivel 

local, național;  

7. Flexibilizarea sistemului de formare profesională a tinerilor, responsabilizarea acestora, prin 

introducerea sistemului de vouchere pentru formarea profesională a tinerilor, aflați în 

evidența agenției.  
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1.1.2.Strategia națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 

 

În privința relației tineri – piața muncii, Strategia națională în domeniul politicii de tineret 

pentru perioada 2015-20203 cuprinde două obiective specifice și direcțiile de acțiune asociate: 

 

Obiectivul specific 4.1.1. Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă tinere, cu focalizare pe 

grupele de vârstă 15-24 ani și 25-29 ani, cu următoarele direcții de acțiune: 

a) elaborarea și implementarea unor scheme de stimulente financiare pentru angajare, acordate 

întreprinderilor care angajează tineri după absolvire; 

b) punerea în aplicare a Planului pentru implementarea garanției pentru tineret; 

c) acordarea unei atenții speciale regiunilor/zonelor cu excluziune ocupațională ridicată în rândul 

tinerilor în furnizarea măsurilor active pe piața muncii; 

d) adaptarea educației și formării profesionale la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă, în 

special la nevoile de calificare, necesare în acele sectoare care au potențial de creștere; 

e) stimularea și facilitarea implicării angajatorilor în dezvoltarea capitalului uman prin învățare pe 

tot parcursul vieții; 

f) acordarea unei atenții speciale calității și valorii adăugate a burselor de training oferite tinerilor, 

inclusiv prin participarea la inițiativa europeană privind Cadrul european al calității pentru bursele 

de training; 

g) promovarea organizării de stagii practice, internship-uri la operatorii economici în vederea 

angajării ulterioare a tinerilor practicanți; 

h) creșterea atractivității învățământului și a sistemului VET, precum și sprijinirea familiarizării 

tinerilor înscriși în sistemul de învățământ obligatoriu cu viitoarele locuri de muncă, cu accent asupra 

zonelor rurale și a cetățenilor români de etnie romă, împreună cu mai buna adaptare pe termen scurt 

și mai buna anticipare pe termen lung a competențelor cerute pe piața muncii; 

i) îmbunătățirea calității și relevanței VET (inițial și continuu) și a învățământului terțiar în raport cu 

nevoile pieței muncii; 

j) luarea în considerare a situației specifice a tinerilor la proiectarea strategiilor de flexisecuritate. 

 

                                                 
3 https://lege5.ro/Gratuit/guzdiojrgq/strategia-nationala-in-domeniul-politicii-de-tineret-pentru-perioada-2015-2020-

din-14012015  

https://lege5.ro/Gratuit/guzdiojrgq/strategia-nationala-in-domeniul-politicii-de-tineret-pentru-perioada-2015-2020-din-14012015
https://lege5.ro/Gratuit/guzdiojrgq/strategia-nationala-in-domeniul-politicii-de-tineret-pentru-perioada-2015-2020-din-14012015
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Obiectivul specific 4.1.2. Promovarea măsurilor legislative existente în favoarea tinerilor, prin 

care să fie asigurată tranziția coerentă de la sistemul educațional către piața forței de muncă, 

cu următoarele direcții de acțiune: 

a) munca de tineret și învățarea non-formală vor fi recunoscute și sprijinite în continuare ca surse 

semnificative de sprijin în vederea echipării tinerilor cu abilități și competențe de natură a le ușura 

accesul pe piața muncii, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020; 

b) promovarea unui acces ușor la informație, prietenoasă și de calitate, privind piața muncii, dreptu-

rile și obligațiile angajaților, respectiv ale angajatorilor, pentru toți tinerii, în special pentru cei cu 

mai puține oportunități; 

c) integrarea informării și orientării în carieră în toate nivelele traiectoriilor de educație formală și de 

învățare non-formală pentru a conștientiza tinerii cu privire la cerințele pieței muncii, a le crea șanse 

mai bune pe această piață și a-i pregăti pentru viața activă; 

d) sprijinirea consolidării accesibilității, eficienței și calității serviciilor publice de ocupare a forței 

de muncă, inclusiv prin prestarea acestora de către sectorul privat; 

e) prestarea anumitor servicii care intră în sfera de atribuții a serviciilor publice de ocupare a forței 

de muncă de către sectorul privat, cu respectarea legislației în vigoare; 

f) actorii importanți, precum lucrătorii de tineret, consilierii de carieră și trainerii instruiți, vor fi 

recunoscuți și susținuți ca o sursă semnificativă de sprijin relevant; 

g) susținerea, inclusiv financiară, a organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret, ca furnizori 

majori de educație non-formală și învățare informală, precum și de largi oportunități de mobilitate în 

afara contextului educației formale; 

h) asigurarea de training personalizat specialiștilor în munca de tineret, profesorilor și consilierilor 

de carieră pentru furnizarea de informații privind piața muncii și consilierea în domeniul carierei; 

i) organizarea de seminare privind sprijinul în dezvoltarea carierei prin întărirea cooperării dintre 

organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret și serviciile naționale de ocupare a forței de 

muncă; 

j) armonizarea legislației muncii cu Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și 

Legea nr. 350/2006, cu modificările ulterioare, în vederea asigurării unei tranziții coerente de la 

sistemul educațional către piața forței de muncă. 
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1.1.3. Planul de Implementare a Garanției pentru Tineri (PIGT) 

Schema de Garanție pentru Tineri este un program european ce își propune să asigure că 

orice tânăr cu vârsta sub 25 de ani primește o ofertă de calitate de educație, formare, ucenicie sau 

stagiu de adaptare profesională în termen de 4 luni de la terminarea școlii sau pierderea locului de 

muncă. 

Lansat în aprilie 2015, în România, programul “Garanția pentru Tineret” este considerat cel 

mai amplu și mai coerent program guvernamental de combatere a șomajului în rândul tinerilor, din 

ultimii 25 ani. Programul, implementat sub coordonarea Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice, beneficiază, începând din 2015, de a un buget total de 470,48 

milioane EUR, acesta fiind considerat cel mai amplu și mai coerent program guvernamental destinat 

tinerilor, din ultimii 25 ani. 

Obiectivul principal al “Garanției pentru Tineret” este reducerea șomajului în rândul tinerilor 

care au vârsta cuprinsă între 16 și 24 ani, prin facilitarea obținerii de locuri de muncă de calitate. 

În mod concret, se urmărește ca tinerii cu vârsta mai mică de 25 ani, care își pierd locul de 

muncă sau care nu găsesc unul după terminarea studiilor, să primească o ofertă de bună calitate, fie 

de angajare, fie de continuare a educației sau de intrare în ucenicie, ori de efectuare a unui stagiu. 

Oferta va fi primită în decurs de 4 luni de la înregistrarea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. 

Toate măsurile din cadrul schemei „Garanția pentru Tineret” sunt susținute prin diverse forme 

de sprijin financiar, acordat fie viitorilor angajați, fie angajatorilor. 

Cele mai importante măsuri ale programului, precum și sfera lor de responsabilitate sunt: 

a) Măsuri din sfera de responsabilitate a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice 

1. Ucenicie și stagii 

Această componentă combină ocuparea cu formarea forței de muncă. Se oferă, astfel, 

tinerilor posibilitatea de a-și perfecționa abilitățile obținute în cadrul educației inițiale și dobândirea 

de noi competențe. Se acordă subvenție pentru ucenicie angajatorilor, astfel: 300 lei/lună/ucenic și 

se asigură din Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj. Alți 250 euro/lună/ucenic se acordă din fonduri 

europene, și anume din Fondul Social European sau din “Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”. 

Sumele se acordă pe o perioadă între 1 și 3 ani, în funcție de nivelul de calificare pentru care se 

organizează ucenicia, adică pe perioada derulării schemei. 
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Subvenția pentru stagii este acordată, de asemenea, angajatorilor: 750 lei/lună/stagiar, se 

acordă de la Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj. Alți 300 euro/lună/stagiar se acordă din fonduri 

europene, și anume din Fondul Social European sau “Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”. Sumele 

se acordă pe o perioadă de 6 luni, adică pe toată perioada derulării schemei. 

 
 

2. Angajarea tinerilor prin stimularea angajatorilor prin acordarea de subvenții 

Această măsură vizează recrutarea tinerilor absolvenți de către companii, pentru a le oferi un 

loc de muncă astfel: 500 lei/lună/angajat se acordă de la Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj. 

Alți 200 euro/lună/angajat se acordă din fonduri europene, și anume din Fondul Social 

European sau “Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”. Sumele se acordă pe o perioadă de 12 

luni. 

3. Stimularea mobilității tinerilor prin acordarea primelor de încadrare și de instalare 

Prima de încadrare se acordă tânărului care ocupă un loc de muncă într-o localitate aflată la 

o distanță mai mare de 50 km față de domiciliu, astfel: 1.000 lei/lună se acordă o singură dată de la 

Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj. Alți 250 euro/lună se acordă din fonduri europene, și anume din 

Fondul Social European sau “Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”, timp de 12 luni. Prima de 

instalare se acordă tânărului care își schimbă domiciliul pentru ocuparea unui loc de muncă. 

Astfel, 3.500 lei se acordă o singură dată de la Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj. În plus, tânărului 

i se mai acordă încă 1.000 euro din fonduri europene, și anume din Fondul Social European sau 

“Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”. 
 

4. Stimularea tinerilor pentru inițierea de afaceri și crearea de IMM-uri 

Pentru această măsură sunt prevăzute mai multe forme de stimulare, precum: 

- mentoratul pentru tinerii întreprinzători; 

- subvențiile pentru crearea de întreprinderi; 

- cursuri subvenționate de formare pentru noii antreprenori.  

Toate acestea sunt acordate sub forma unor pachete integrate, cu o finanțare de aproximativ 

30.000 euro/pachet. Banii sunt alocați din fonduri europene, și anume din Fondul Social European 

sau “Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”. 
 

5. Evaluarea gratuită a competențelor obținute în sistem non-formal și informal 

Această măsură se referă la recunoașterea oficială de către centrele de evaluare a 

competențelor tinerilor dobândite altfel decât în sistemul de educație sau de formare. În acest fel, se 
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acordă o a doua șansă persoanelor care au părăsit prematur școala, ameliorându-se accesul tinerilor 

la sistemele formale de educație și formare. Centrele de evaluare de competențe care implementează 

această măsură vor putea beneficia de o alocare medie de 400 euro pentru fiecare tânăr evaluat. Banii 

sunt alocați din fonduri europene, și anume din Fondul Social European sau “Inițiativa privind 

Ocuparea Tinerilor”. 
 

6. Formarea profesională 

Această măsură este menită să asigure o mai bună corelare a cererii cu oferta de forță de 

muncă, prin dezvoltarea competențelor tinerilor pentru creșterea capacității lor de inserție 

profesională. Furnizorii de formare profesională autorizați, în condițiile legii, care organizează 

cursurile vor putea beneficia de o alocare medie de 400 euro pentru fiecare tânăr format. Banii sunt 

alocați din fonduri europene, și anume din “Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”. 
 

7. Acordarea de suport personalizat tinerilor cu risc de marginalizare socială 

Această măsură are drept obiectiv facilitarea integrării pe piața muncii a tinerilor cu risc de 

marginalizare socială: tineri cu dizabilități, tineri de etnie romă sau cei care părăsesc sistemul 

instituționalizat de creștere a copilului. Angajatorii beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din 

această categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai 

mult de două ori valoarea indicatorului social de referință (500 lei, în prezent), în vigoare la data 

încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate. Fondurile sunt alocate din 

Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj. 
 

8. Orientare și consiliere în carieră 

Pentru a beneficia de oricare dintre măsurile din schema de implementare a Garanției pentru 

Tineret, după înregistrarea la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, tinerii vor fi orientați și 

consiliați. Entitățile, de la angajatori individuali sau în parteneriat cu furnizori de formare, furnizori 

de servicii de ocupare/ evaluare și certificare a competențelor, sindicate, patronate și până la Serviciul 

Public de Ocupare (ANOFM) care vor opta pentru acordarea acestor măsuri vor putea beneficia de o 

alocare medie de 100 euro din fonduri europene pentru fiecare tânăr consiliat. Banii sunt alocați din 

fonduri europene, și anume din Fondul Social European sau “Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”. 

 

b) Măsuri din sfera de responsabilitate a Ministerului Educației Naționale: 
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1. Continuarea implementării programului „A doua șansă pentru învățământ primar”, având 

ca obiectiv sprijinirea tinerilor cu vârsta de peste 14 ani pentru recuperarea învățământului 

primar; 

2. Continuarea implementării programului „A doua șansă pentru învățământ secundar 

inferior”, având ca obiectiv completarea și finalizarea educației de bază din cadrul 

învățământului obligatoriu, precum și pregătirea pentru obținerea unei calificări 

profesionale într-un anumit domeniu de către tineri cu vârsta de peste 14 ani care nu au 

finalizat învățământul gimnazial; 

3. Continuarea implementării Programului național de protecție socială „Bursa 

profesională”, având drept obiectiv subvenționarea, prin sprijin financiar lunar, a 

costurilor pentru elevi care frecventează învățământul profesional, pe perioada cursurilor 

școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare 

a calificării profesionale; 

4. Continuarea implementării Programului național de protecție socială „Bani 

de liceu”, având drept obiectiv sprijin financiar pentru elevi care urmează liceul la cursuri 

de zi. 

 

c) Măsuri din sfera de responsabilitate a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat 

1. Dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora 

la finanțare (START), având drept obiectiv stimularea înființării de către tineri a noi 

întreprinderi mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor celor existente prin creșterea 

potențialului de accesare a surselor de finanțare și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 

ale tinerilor; 

2. Stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 

(SRL-D), având ca scop stimularea și sprijinirea dezvoltării firmelor nou-înființate (start-

up-uri), prin facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanțare; 

3. Mentorat pentru tinerii care accesează programul pentru stimularea înființării și dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (SRL-D); 
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4. Proiectul Growing – Up II, finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus, 

care are drept scop efectuarea de către tinerii antreprenori de stagii de până la 6 luni, alături 

de antreprenori experimentați din state UE. 

 

Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017-2020, aprobat de Guvernul României 

în iulie 2017, reprezintă un document strategic în domeniul ocupării tinerilor ce va continua măsurile 

și programele puse în aplicare prin Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2014-

2015 elaborat ca urmare a Recomandării Consiliului către Comisie și Statele Membre privind 

înființarea Garanției pentru tineret.  

În cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a Cadrului Financiar Multianual, Comisia 

Europeană a propus suplimentarea alocării inițiale pentru Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” 

cu 1 miliard EUR în perioada 2017-2020. De asemenea, din Fondul Social European se va oferi o 

finanțare echivalentă de 1 miliard EUR și se preconizează ca această finanțare suplimentară să 

permită unui număr de aproximativ 1 milion de alți tineri să beneficieze de sprijin prin Inițiativa 

„Locuri de muncă pentru tineri”.  

Totodată, la aprobarea Planului de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017 - 2020 s-a 

avut în vedere rata crescută a șomajului în rândul tinerilor și în special a celor care nu sunt în ocupare, 

formare sau educație, Recomandarea Specifică de Țară, pe care România a primit-o trei ani 

consecutivi și care vizează măsuri de activare a tinerilor neînregistrați, precum și faptul că 

implementarea programului Garanția pentru Tineret este prevăzută de Programul de Guvernare 2017-

2020 – Capitolul Politici publice în domeniul Muncii și Justiției Sociale, secțiunea Șanse reale pentru 

Tineri. 

 

1.2. Politicile și măsurile UE în domeniul ocupării forței de muncă în rândul tinerilor 
 

Politicile Uniunii Europene în domeniul ocupării forței de muncă în rândul tinerilor4 se 

subordonează politicilor și problematicii ocupării forței de muncă în rândul adulților, fiind însă 

completate de o strategie mai amplă a UE pentru tineret. UE sprijină tinerii în ceea ce privește 

încadrarea în muncă, incluziunea socială și capacitatea de inserție profesională, în special prin agenda 

sa pentru locuri de muncă, creștere și investiții, prin Strategia Europa 2020 și prin fonduri UE precum 

                                                 
4 https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_AUDIT_COMPENDIUM/CC-

AUDIT_COMPENDIUM_RO.pdf 



 
 

21 

 

Erasmus+, Fondul social european (FSE) și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor . 

Legislația referitoare la politica în domeniul ocupării forței de muncă la nivelul UE a cunoscut 

mai multe etape de evoluție, sintetizate în figura 1.1.  

 
Figura 1.1 Principalele acte legislative și inițiative de politică în domeniul  

ocupării forței de muncă 1957-2017 (pentru tineret) 

Sursa: https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_AUDIT_COMPENDIUM/CC-

AUDIT_COMPENDIUM_RO.pdf 

 

În anul 2010, ocuparea forței de muncă a devenit unul dintre cele cinci obiective principale 

ale Strategiei Europa 2020 - strategia globală a UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și 

incluzivă. Acest obiectiv viza creșterea ratei totale de ocupare a forței de muncă pentru populația cu 

vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la 75% până în 2020, el fiind însoțit și legat de alte două obiective 

principale, și anume:  

• incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectiv ce vizează, se urmărește reducerea cu 

20 de milioane a numărului persoanelor amenințate de sărăcie sau de excluziune socială;  

• educația, obiectiv ce urmărește reducerea la mai puțin de 10% a ratei abandonului școlar 

timpuriu și creșterea la cel puțin 40% a procentului de populație cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de 

ani cu studii superioare sau echivalente.  

Strategia Europa 2020 include, de asemenea, trei inițiative emblematice în domeniul ocupării 

forței de muncă și al afacerilor sociale:  

• Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă vizează remodelarea politicilor de 

flexisecuritate cu scopul de a îmbunătăți funcționarea pieței muncii, de a ajuta persoanele să dezvolte 
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competențele care se vor cere în viitor și de a ameliora calitatea locurilor de muncă și condițiile de 

lucru;  

• inițiativa Tineret în mișcare ce are drept obiective generale îmbunătățirea nivelul de educație 

al tinerilor, sporirea capacității lor de inserție profesională, reducerea șomajul în rândul tinerilor, 

respectiv creșterea ratei de ocupare a tinerilor. 

• Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale contribuie la 

difuzarea celor mai bune practici și pune la dispoziție finanțare pentru a susține incluziunea socială 

și a combate discriminarea.  

Inițiativa „Tineret în mișcare” cuprinde un pachet amplu de măsuri din domeniul educației și 

al ocupării forței de muncă, destinate tinerilor. Printre acestea se numără Inițiativa privind 

oportunitățile pentru tineri (2011) și „Primul tău loc de muncă EURES”.  

Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri, adoptată de Comisia Europeană în 2011, se 

adresa în mod specific tinerilor care nu lucrează și nici nu urmează studii sau cursuri de formare 

profesională și urmărea să combine acțiunile concrete ale statelor membre și ale UE cu prioritățile 

identificate în Strategia Europa 2020, concluziile Consiliului UE din iunie 2011 privind încadrarea 

în muncă a tinerilor, respectiv Recomandarea Consiliului UE privind politicile de reducere a 

părăsirii timpurii a școlii.  

„Primul tău loc de muncă EURES” este un „sistem de mobilitate specific” ce vizează 

ocuparea posturilor vacante într-un anumit sector, pentru o anumită specialitate, într-o țară sau într-

un grup de țări sau sprijină anumite grupuri de lucrători cu disponibilitate mai mare pentru mobilitate, 

precum tinerii. Sistemul, pus în aplicare de serviciile naționale pentru ocuparea forței de muncă, se 

adresează tinerilor (cu vârsta până la 35 de ani), dar și angajatorilor din țările UE-28, Norvegia și 

Islanda, și își propune să le găsească tinerilor un loc de muncă, un stagiu sau un post de ucenic în alt 

stat membru. 

În decembrie 2012, Consiliul UE a adresat majorității statelor membre ale UE unele 

recomandări punctuale cu privire la combaterea șomajului în rândul tinerilor. În același an, Comisia 

Europeană a propus un „pachet privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor”, constând 

într-o serie de măsuri menite să ajute statele membre să abordeze în mod specific șomajul și 

excluziunea socială în rândul tinerilor, ținând seama de rata ridicată și persistentă a șomajului în 

rândul tinerilor. Aceste măsuri au luat următoarele forme:  
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a) Garanția pentru tineret (aprilie 2013) ce reprezintă un angajament asumat de toate statele 

membre pentru a se asigura că toți tinerii cu vârsta sub 25 de ani beneficiază de cel puțin una dintre 

următoarele oferte: ocupare a unui loc de muncă de bună calitate, continuare a educației, intrare în 

ucenicie sau efectuare a unui stagiu, într-un interval de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la 

momentul în care nu mai urmează o formă de învățământ formal.  

b) Alianța europeană pentru ucenicii (iulie 2013), care reunește autorități publice, întreprinderi, 

parteneri sociali și furnizori de educație și formare profesională, reprezentanți ai tinerilor și alți actori 

esențiali cu scopul de a promova sistemele și inițiativele de ucenicie în Europa. Obiectivul comun 

este de a îmbunătăți calitatea, oferta și imaginea stagiilor de ucenicie în Europa.  

c) Cadrul de calitate pentru stagii (martie 2014) constituie o recomandare a Consiliului UE care 

propune orientarea către stagii în afara educației formale pentru a se asigura un conținut educațional 

de înaltă calitate și condiții de muncă echitabile.  

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (cunoscută și ca YEI sau 

inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”) oferă sprijin financiar pentru punerea în aplicare a 

pachetului privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și, în special, a Garanției pentru 

tineret. Această inițiativă este complementară altor acțiuni întreprinse la nivel național, completând 

în special sprijinul disponibil prin FSE. Măsurile din cadrul inițiativei sunt concepute să ajungă direct 

la tineri. Ele vizează exclusiv tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 

educațional sau de formare (NEET), inclusiv tinerii șomeri de lungă durată și tinerii care nu sunt 

înregistrați ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunile cu o rată a șomajului în 

rândul tinerilor de peste 25%. 
În decembrie 2016, în comunicarea „Investiția în tinerii Europei”, Comisia Europeană a 

solicitat reînnoirea eforturilor de sprijinire a tinerilor sub forma unui pachet de măsuri destinat 

acestora, care propune trei linii de acțiune: 

- posibilități mai bune de acces la încadrarea în muncă; 

- oportunități mai bune prin educație și formare; 

- posibilități mai bune de manifestare a solidarității, de mobilitate în scop educațional și de 

participare. 
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2. Tinerii și piața muncii la nivelul Uniunii Europene 
 

Situația tinerilor pe piața muncii reprezintă o provocare majoră pentru Uniunea Europeană. 

Șomajul în rândul tinerilor nu este un fenomen nou și mai multe state membre ale UE se confruntă 

cu niveluri extrem de ridicate ale acestuia de mai mulți ani. Criza economică din 2008 a făcut și mai 

dificilă integrarea tinerilor pe piața muncii, rata șomajului în rândul tinerilor5 (cu vârste cuprinse între 

15 și 24 de ani) a crescut cu 8,8 puncte procentuale între primul trimestru din 2008 și primul trimestru 

din 2013, când a atins nivelul său cel mai ridicat, și anume 23,9 %.  

 

2.1. Evoluții recente pe piața muncii la nivelul UE 
  

 La nivelul UE, numărul locurilor de muncă vacante este în continuă creștere. Odată cu 

redresarea economiei după criza economică, s-a înregistrat o creștere constantă a ratei locurilor de 

muncă vacante6 la nivelul Uniunii Europene, cu o dinamică diferită, însă, la nivelul statelor membre. 

În unele țări există în continuare un nivel scăzut al ratei locurilor de muncă vacante (sub 0,8%), de 

regulă țările cu cele mai ridicate rate ale șomajului: Grecia, Spania și Italia. În schimb, Republica 

Cehă, Malta, Germania și Regatul Unit au rate ridicate a locurilor de muncă vacante (peste sau 

aproape de 2,5%), combinate cu rate scăzute ale șomajului. 

Pe o piață a muncii mai dinamică, în special în 2017, șomerii au avut mai multe șanse să-și 

găsească locuri de muncă, astfel că, ponderea șomerilor care găsesc locuri de muncă a crescut 

semnificativ, având ca efect diminuarea șomajului. Efectele economice pozitive se văd și în scăderea 

procentului persoanelor angajate care își pierd locul de muncă. 

                                                 
5 Rata șomajului în rândul tinerilor este calculată ca ponderea șomerilor tineri în totalul populației active tinere 
6 Rata locurilor de muncă vacante= (nr. locurilor de muncă vacante)/( nr. locurilor de muncă vacante + nr. locurilor 

de muncă ocupate)*100 
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Figura 2.1. Rata locurilor de muncă vacante la nivelul UE 

Sursa: http://ec.europa.eu 

 

 Pierderile de forță de muncă ar putea fi în creștere în unele țări din cauza nivelului scăzut al 

șomajului. Această situație generează deficite în anumite sectoare sau profesii, oferta totală de forță 

de muncă într-o economie nefiind corespunzătoare cererii totale de forță de muncă din aceeași 
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economie. Republica Cehă se confruntă cu o lipsă cantitativă a forței de muncă, deoarece în 2017 a 

înregistrat (figura 2.1) cea mai mare creștere a ratei locurilor de muncă vacante, combinată cu cea 

mai scăzută rată a șomajului din UE. Belgia, pe de altă parte, se confruntă cu o lipsă a forței de muncă 

necalificată, fără competențe, combinând una dintre cele mai ridicate rate locurilor de muncă vacante 

cu o rată a șomajului apropiată de media UE. Factorii care explică aceste lipsuri ale forței de muncă 

includ: costurile forței de muncă și gradul de impozitare care au fost istoric ridicate, chiar dacă au 

scăzut recent, generând un dezechilibru regional între cerere și ofertă. 

În țările din Europa Centrală și de Est, penuria de forță de muncă este chiar mai mare decât 

în perioada anterioară crizei. Conform sondajului European Business and Consumer, lipsa forței de 

muncă, ca factor de limitare a producției, este în creștere, mai ales în țările din Europa Centrală și de 

Est. Migrația din aceste țări a jucat un rol important în creșterea penuriei de forță de muncă în țările 

de origine ale emigranților, dar a avut efecte pozitive prin atenuarea deficitului de forță de muncă din 

unele state membre din nordul și vestul Europei.  

 

2.2. Dinamica pieței muncii și a educației pentru tineri 
 

Rata șomajului în rândul tinerilor a scăzut semnificativ în 2017. A scăzut cu 1,9 puncte 

procentuale, ajungând la 16,8%, apropiindu-se de ratele anterioare crizei. Cu toate acestea, rata 

șomajului în rândul tinerilor este încă destul de ridicată în mai multe state membre, cu rate mai mari 

de 30% în Spania și Italia, respectiv 40% în cazul Greciei.  

 

Tinerii și categoria NEET Europa 

Cele mai recente date și analize evidențiază o tendință diminuare a ratei NEET. Indicatorul 

cuantifică tinerii fără nici un loc de muncă, care nu sunt cuprinși în sistemul educațional și de formare 

(NEET). Acesta oferă informații cu privire la tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 și care 

îndeplinesc următoarele două condiții:  

(i) nu sunt angajați (de exemplu, șomeri sau inactivi – potrivit definiției Organizației 

Internaționale a Muncii); 

(ii) nu au participat la nicio activitate de formare în cele patru săptămâni care preced ancheta 

Forței de Muncă a Uniunii Europene.  

Datele sunt exprimate ca procent din populația totală din aceeași grupă de vârstă și sex. 
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În majoritatea țărilor europene, conform Eurostat7, prin definiție, NEET cuantifică tineri cu 

vârste cuprinse între 15 și 24 de ani care nu au un loc de muncă și nu sunt incluși într-un sistem de 

educație sau formare.  

Indicatorul NEET se referă la grupa de vârstă 15-24 de ani, însă în scopuri analitice, 

indicatorul este înregistrat și astfel: 

• pe sexe și pe grupe de vârstă: 1-19 ani, 15-17 ani, 15-24 ani, 15-29 ani, 15-34 ani, 18-24 

ani, 20 -24 ani, 20-34 ani și 25-29 ani; 

• după statutul pe piața muncii: șomeri sau inactivi; 

• după nivelul de educație: cel mult atingerea nivelului secundar inferior sau cel puțin 

realizarea nivelului secundar superior. 

Din punct de vedere statistic, indicatorul NEET se referă la o populație eterogenă. Populația 

NEET conține o varietate de subgrupuri, iar persoanele incluse nu sunt toate vulnerabile. Conform 

literaturii de specialitate, se evidențiază cinci subgrupuri principale în cadrul populației NEET ( 

 

Figura ): 

• șomerii convenționali, cel mai mare subgrup; 

• persoanele indisponibile (include tinerii îngrijitori, tinerii cu responsabilități familiale și 

tinerii care sunt bolnavi sau cu handicap); 

• persoane neocupate: acei tineri care nu sunt în căutarea de locuri de muncă sau nu sunt 

angrenați într-o formă de educație și nu sunt constrânși să facă acest lucru; 

• tineri ce depind de oportunitatea solicitanților: tineri care caută în mod activ de lucru sau 

formare, dar sunt exploatați; 

• voluntari NEET: tineri care călătoresc și sunt angajați în alte activități, cum ar fi arta, 

muzica și învățare autodidactă. 

Cele cinci categorii identificate mai sus includ o combinație de tineri vulnerabili și non-

vulnerabili, persoane care sunt extrem de dezavantajate și persoane care sunt capabile de a alege 

ieșirea voluntară de pe piața muncii și din educație.  

                                                 
7 European Commission (2011a), Youth neither in employment nor education and training (NEET) Presentation of data 

for the 27 Member States, EMCO Contribution 
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Figura 2.2 –Eterogenitatea populației NEET 

Sursa: Eurofound (2012) 

 

Ținând cont de factorii sociali, economici și personali care determină includerea unei 

persoane în această categorie, putem considera NEET ca fiind un indicator compozit care surprinde 

în structura sa complexitatea fenomenului. 

Întrebarea care se pune este dacă, în contextul actual, educația mai este sau nu importantă?  

Începând cu anul 2009, faptul că o persoană are studii superioare nu mai înseamnă neapărat 

că are un scut de protecție împotriva șomajului. Mai mult, nivelul de studii în țări cum ar fi Italia, 

Grecia, România, dar și Danemarca sau Finlanda, acestea nu mai reprezintă o garanție a faptului că 

poți avea un loc de muncă asigurat. Riscul șomajului nu mai descrește invers proporțional cu creșterea 

nivelului de studii. De cele mai multe ori, în țările menționate anterior, faptul că ești absolvent de 

studii superioare nu mai reduce riscul șomajului în rândul tinerilor. 

Chiar dacă, la prima vedere, cei doi indicatori par a fi similari, ei sunt complementari; la nivel 

european putem considera NEET ca un indicator suplimentar al ratei șomajului. Rata șomajului este 

aplicată celor care nu au un loc de muncă, dar au căutat de lucru în ultima lună și sunt în măsură să 

înceapă munca în următoarele două săptămâni. Acesta înregistrează ponderea populației active 

economic ce nu poate găsi un loc de muncă. În rândul tinerilor, valoarea ratei șomajului poate fi 

eronată dacă luăm în calcul persoanele apte de muncă dar care optează să se întoarcă în educație sau 

cele care decid să nu caute un loc de muncă. Din punct de vedere economic, în ambele cazuri, aceste 

persoane devin inactive, ceea ce le face, evident, lipsite de relevanță pentru calcularea ratei șomajului. 
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În timp ce, convențional, șomerii sunt mai susceptibili de a fi un grup vulnerabil, deoarece 

suferă involuntar din cauza lipsei de locuri de muncă disponibile, tinerii în căutare de oportunități 

sunt mai susceptibili de a fi un grup non-vulnerabil – vin dintr-un mediu privilegiat și decid în mod 

voluntar să rămână în afara pieței muncii și a sistemului de învățământ, în scopul de a rezista 

oportunității. 

Același lucru se poate aplica voluntarilor NEET care includ tineri ce au decis să urmeze 

traiectorii alternative și sunt constructiv angajați în alte activități non-formale. În schimb, grupul de 

persoane neocupate și cele care au încercat fără succes să intre pe piața forței de muncă și de atunci 

au renunțat, încercările lor sunt mult mai susceptibile de a fi vulnerabile, cu situații și nevoi complexe. 

Acest grup prezintă de asemenea un risc mai mare de a avea un stil de viață periculos și asocial.  

În cele din urmă, grupul indisponibil include un mix de oameni vulnerabili și non-vulnerabili:  

• tineri cu handicap care au nevoie de sprijin pentru a participa la piața forței de muncă sau la o 

formă de educație; 

• mamele tinere, care nu sunt în măsură să își îngrijească copiii; 

• tinerele mame care decid în mod voluntar să părăsească piața forței de muncă pentru a avea 

grijă de copiii lor. 

Este important de subliniat faptul că eterogenitatea populației NEET trebuie corelată, atunci 

când se elaborează politici de a reangaja persoanele NEET, cu piața muncii sau cu nivelul de studii. 

Este necesar ca nevoile și caracteristicile subgrupurilor să fie luate în considerare, iar generalizarea 

abordării trebuie evitată.  

Potrivit datelor furnizate de Eurostat, rata NEET la nivelul UE, în primul trimestru al anului 

2018, a fost estimate la 10,6%. Rata NEET, pentru tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, 

pentru anii 2016 și 2017, la nivelul țărilor UE, este redată în graficul următor: 
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Figura 2.3 – Rata NEET 15-29, 2016, 2017  

Sursa: EUROSTAT 

 

 

În cazul țării noastre, rata NEET pentru tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 a scăzut de 

la 20,2% în 2016 la 17,8% în 2017. 

Pentru grupa de vârstă 20-34 de ani, media UE pentru rata NEET din anul 2017 este de 15,5%, 

nivelul cel mai ridicat al ratei înregistrându-se în Italia (27,9%), România având o rată de 21%. 

 
Figura 2.4 – Rata NEET 20-34 de ani 2017  

Sursa: EUROSTAT 
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Ratele NEET pe grupe de vârstă la nivel UE (figura 2.5), în perioada 2007-2017, înregistrează 

o evoluție similară, trendul descendent fiind evident pentru toate cele trei grupe de vârstă (20-24, 25-

29, 30-34) începând cu anul 2013. 

 
 

Figura 2.5 – Evoluția ratelor NEET în perioada 2007-2017  

Sursa: EUROSTAT 

 

Analiza ratelor NEET pentru tinerii din grupa de vârstă 20-34 de ani, în funcție de nivelul de 

educație (ISCED 2011) la nivelul statelor UE, pentru anul 2017 (figura 2.6) arată că în cazul 

României rata NEET pentru absolvenții de studii superioare este una dintre cele mai mici din UE 

(1,7%). 

 
Figura 2.6 – Ratele NEET 20-34 pe nivele de educație, 2017  

Sursa: EUROSTAT 
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Dacă analiza vizează situația pe genuri a ratei NEET se observă că, pentru grupa de vârstă 

20-34, situația este aceeași pentru toate statele membre, rata fiind semnificativ mai mare pentru 

persoanele de gen feminin. 

 
Figura 2.7 - Ratele NEET 20-34, în funcție de gen, 2017  

Sursa: EUROSTAT 

 

Media europeană a ratei NEET a scăzut cu 0,6 puncte procentuale în anul 2017, ajungând la 

10,9%, același nivel din anul 2008. Reducerea ratei NEET sa datorat, în principal scăderii numărului 

de șomeri NEET. În același timp, procentul de tineri NEET inactivi a rămas constant în ultimul 

deceniu, la aproximativ 6,1%, după cum se vede în Figura 2.8. 

 
 

Figura 2.8 – Evoluția ratei șomajului în rândul tinerilor  

și a categoriilor NEET 

Sursa: EUROSTAT 
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Rata de ocupare a tinerilor a continuat să crească în 2017, cu 0,8 puncte procentuale, ajungând 

la 34,7%, o creștere mai redusă însă decât cea a ratelor de ocupare pe total. Această situație, corelată 

cu scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor arată evoluțiile recente pozitive în privința tinerilor pe 

piața muncii, la nivel european. Totuși, în pofida acestor evoluții favorabile, ocuparea tinerilor 

înregistrează rate sub cele din 2008. 

 
 

Figura 2.9 – Evoluția ratei de ocupare, pe grupe de vârstă 

 (% din populație, indice 2008=100) 

Sursa: EUROSTAT 

 

 După câțiva ani de declin constant, rata de persoanele care au părăsit timpuriu educația și 

formarea s-a stabilizat în 2017. Evoluțiile diferite ale ratei de ocupare și a ratei șomajului în rândul 

tinerilor pot fi explicate, într-o anumită măsură, de un atașament ridicat față de educație. Astfel că, o 

perioadă mai îndelungată alocată educației poate compensa faptul că rata de ocupare a tinerilor nu a 

fost pe deplin recuperată încă, după criza economică. Acest lucru a fost reflectat în scăderea continuă 

a ratei abandonului școlar timpuriu în ultimul deceniu, nivelul ratei ajungând foarte aproape de 

obiectivul Strategiei Europa 2020 de 10%. În timpul crizei, perspectivele economice nefavorabile au 

descurajat tinerii să părăsească precoce educația pentru o activitate remunerată. Acest lucru poate 

explica, de asemenea, de ce într-un context favorabil angajării, de redresare economică, ritmul de 

scădere a ratei abandonului școlar a fost unul modest, mai ales în 2017 (0,1 puncte procentuale). Un 

nivel mai ridicat de educație reprezintă un factor cheie pentru a răspunde adecvat provocărilor și 

oportunităților pe care le aduc transformările din societate asupra pieței muncii. Un parcurs 
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educațional mai lung asigură un nivel de educație ridicat, dar și potențialul de calificare în timpul 

vieții profesionale se îmbunătățește. 

 Creșterea continuă numărului persoanelor care urmează învățământul superior aduce UE 

mai aproape de obiectivul Europa 2020 privind ponderea absolvenților de învățământ terțiar. În cazul 

persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 ani pondere persoanelor cu studii superioare a crescut 

în ultimii ani, ajungând în 2017 la 39,9%, aproape de obiectivul Europa 2020 de 40%. În viitorul 

apropiat, cohortele care acum sunt în sistemul de educație ar trebui să contribuie la realizarea unui 

nivel educațional mai ridicat.  

 
Figura 2.10 – Rata de persoanele care au părăsit timpuriu educația (18-24 ani) și formarea și 

ponderea persoanelor cu studii superioare (30-34 ani) 

Sursa: EUROSTAT 

 

 Educația și formarea inițială trebuie completate prin învățarea pe parcursul vieții. Nivelul de 

educație ridicat se corelează cu carierele de succes și veniturile. Învățarea pe parcursul vieții este 

esențială pentru menținerea unei productivități adecvate, pentru facilitarea vieții profesionale 

prelungite, în contextul schimbărilor tehnologice rapide, îmbătrânirii demografice și a globalizării. 

Situația actuală la nivel european arată că participarea la procesul de învățare de-a lungul vieții este 

relativ redusă (figura 2.11), în special în rândul persoanelor slab calificate, și nu există nicio tendință 

de a creșterea participării, indiferent de nivelul de educație. 
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Figura 2.11 – Participarea la educație și formare (ultimele 4 săptămâni) 

Sursa: EUROSTAT 

  

2.3 Perspective viitoare ale pieței muncii: joburi, competențe și condiții de muncă noi 
 

  

 Potrivit raportului Employment and Social Developments in Europe realizat de Comisia 

Europeană în anul 2018, transformările recente în ceea ce privește procesele de producție, noile 

informații și tehnologiile de comunicare forțează economiile statelor către o restructurare rapidă 

pentru a face față concurenței. Organizațiile și piețele sunt interconectate la nivel global prin 

intermediul internetului, în timp ce tehnologiile digitale, robotica, inteligența artificială 

revoluționează procesele de producție și de consum. Noile tehnologii creează noi piețe și locuri de 

muncă, în timp ce unele tradiționale sunt pe cale de dispariție, structura economiilor UE fiind într-un 

proces rapid de schimbare. Aceste transformări avantajează serviciile, în defavoarea producției, 

creșterile în sectoarele de servicii, depășind pe cele din zona de producție (figura 2.12). Digitalizarea 

sprijină sectorul TIC, care a crescut cu 80% în 2015 față de anul 2000 la nivelul UE, impactul său 

însă, extinzându-se și mai mult. În afară de sectorul financiar și imobiliar creșteri semnificative se 

înregistrează în sectorul activităților profesionale, științifice și de cercetare, tehnice (ingineria), fiind 

ramurile cele mai digitalizate care utilizează forță de muncă înalt calificată și educată.  
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Figura 2.12 Valoarea adăugată reală, modificare procentuală, 2015 față de 2000, UE-28 și SUA 

Sursa: Employment and Social Developments in Europe, Annual Review 2018 
 

De asemenea, se observă o creștere importantă și în cazul serviciilor de sănătate și asistență 

socială, expansiunea sectorului fiind puternic corelată cu îmbătrânirea demografică și creșterea 

duratei medii de viață a populației UE. Creșterea prognozată a populației de peste 65 de ani cu 50% 

până în 2060 are impact, pe de o parte asupra serviciilor de sănătate și asistență socială, iar pe de altă 

parte asupra necesității înlocuirii forței de muncă cu mașini, automatizând procesele de producție ori 

de câte ori este posibil. 

 Evoluția contribuției factorilor de producție (munca și capitalul) evidențiază o creștere a 

utilizării intensive a capitalului în ultimii 40 de ani, producția în lumea industrializată bazându-se 

mai mult pe capital decât pe forța de muncă. În figura 2.13 este prezentată evoluția ponderii 

veniturilor din muncă în valoarea adăugată brută totală, remarcându-se că în cele mai dezvoltate state 

UE și în Statele Unite ale Americii veniturile forței de muncă au scăzut ca pondere în valoarea 

adăugată. 
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Figura 2.13 Evoluția ponderii veniturilor din muncă în valoarea adăugată brută totală (1980-2014) 

Sursa: Employment and Social Developments in Europe, Annual Review 2018 

 

 O tendință pe termen lung de creștere în intensitate a utilizării capitalului poate fi văzută din 

două perspective:  

• companiile își dotează lucrătorii mult mai bine, astfel încât să crească productivitatea muncii, 

astfel investițiile de capital și forța de muncă completându-se reciproc, sporind calificarea și 

bunăstarea lucrătorilor; 

• companiile înlocuiesc forța de muncă cu capitalul ori de câte ori tehnologizarea este posibilă, 

considerându-se că roboții și computerele își pot îndeplini sarcinile mai eficient. Într-un astfel 

de scenariu pot apărea inegalități semnificative ale bunăstării sociale, veniturile ajungând mai 

degrabă la proprietarii de capital decât la muncitori. 

 

Concluziile specialiștilor sunt că ambele perspective vor juca un rol important pe piața muncii 

la nivelul UE. Chiar dacă utilizarea în proporție mai mare a capitalului va duce la dispariția unor 

locuri de muncă, totuși un alt efect este acela al apariției unor noi locuri de muncă. Un rol important 

îl vor avea potențialul de inovare al firmelor și politicile guvernamentale care pot susține cercetarea 

și inovarea. 

Schimbările ce intervin pe piața muncii țin și de forma de angajare sau modul de lucru. Astfel, 

întâlnim tot mai des lucrul pe platforme digitale, contracte de muncă cu timp parțial de lucru care 

oferă mai multă flexibilitate atât angajaților, cât și firmelor. 

Contractele de muncă atipice au devenit din ce în ce mai frecvente. Contractele de muncă cu 

durată nedeterminată și cu normă întreagă reprezintă în continuare, de departe cea mai însemnată 
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formă de ocupare a forței de muncă din prezent. Incidența crescândă a formelor nestandardizate de 

angajare a generat schimbări structurale în modele de lucru. În figura 2.14 se observă ponderea 

angajaților permanenți cu normă întreagă s-a diminuat cu aproximativ 4 puncte procentuale în ultimii 

15 ani ajungând sub 60% în 2016. A crescut, în schimb ponderea lucrătorilor pe cont propriu fără 

angajați.  

 

 
 

 

Figura 2.14 Evoluții privind formele de angajare 2016 versus 2002 

Sursa: Employment and Social Developments in Europe, Annual Review 2018 

  

 Și condițiile de muncă au fost afectate în sens pozitiv de tehnologizare și digitalizare, 

conducând la îmbunătățirea pieței forței de muncă în termeni de autonomie, flexibilitate, sănătate și 

siguranță. Există însă și aspecte negative privind condițiile de muncă și calitatea vieții pentru 

persoanele care au fost mai puțin pregătite să facă față schimbărilor și să profite de beneficiile 

tehnologizării.  

 Pe piața muncii, la nivelul UE, se identifică un nou actor: platformele de lucru digitale. Încă 

nu s-a formulat o definiție facilă și completă a așa-numitelor “platforme de lucru” . noua economie 

colaborativă a fost descrisă ca o interacțiune a modelelor de afaceri "în care activitățile sunt facilitate 

de platforme de colaborare care creează o piață deschisă pentru utilizarea temporară de bunuri sau 

servicii " (Comisia Europeană, 2016). Aceste servicii sunt, de obicei, furnizate online, atât de către 

furnizorii de servicii profesionale, cât și de cei privați 

persoane fizice. Astfel de platforme cunoscute pe internet includ servicii furnizate de la domiciliu 

(de exemplu prin Twago, Upwork sau Clickworker), servicii de mobilitate (de exemplu, prin Uber) 

sau care lucrează la domiciliul persoanei (ListMinut, Helpling etc.). Aceste companii, înființate în 
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ultimul deceniu, au înregistrat o creștere accentuată în ultimii ani, în paralel cu o diversificare a 

serviciilor oferite.  

 

2.4 Tinerii din România. Caracteristici și elemente distinctive 
 

Pentru o mai bună înțelegere a situației tinerilor din perspectiva forței de muncă și a educației, 

vom prezenta câteva detalii relevante, obținute din ancheta “Accesul tinerilor pe piața muncii”, 

efectuată de INS în anul 2016, semestrul II. Ancheta a avut ca obiectiv nivelul studiilor, aspectele 

care ar putea influența perspectivele de cariera ale acestora, situația pe piața muncii, modul în care 

aceștia caută și găsesc locuri de muncă și percepțiile legate de adecvarea studiilor la cerințele 

locurilor de muncă. Rezultatele se regăsesc în publicația Accesul tinerilor pe piața forței de munca 

2016, și relevă aspecte esențiale asupra situației tinerilor care, de regulă, provin din anchete 

nespecializate ale forței de muncă și nivelului de trai (AMIGO), oferind astfel un plus de detaliu 

relevant analizei acestora. 

 

Figura 2.15 Distribuția tinerilor după participarea la educație și la activitatea economică, pe 

grupe de vârstă (%) 

Sursa: INS, Accesul tinerilor pe piața forței de muncă 2016 

 

Distribuția participării tinerilor la educație și/sau la piața muncii relevă încă o data proporția 

relativ mare a tinerilor NEETs (inactivi, necuprinși în învățământ). Cu începere de la 18 ani, proporția 

NEETs este de peste 20%, iar îngrijorător este persistența acesteia la vârste de peste 30 de ani, care 

poate perpetua starea de inactivitate a unui segment important din populația în vârstă de muncă. 
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Figura 2.16 Distribuția tinerilor neocupați, necuprinși în educația formală, pe sexe și medii de 

rezidență (%) 

Sursa: INS, Accesul tinerilor pe piața forței de muncă 2016 

 

Genul pare a fi un factor esențial în explicarea neocupării. Rata tinerelor neocupate în vârstă 

de 15-34 de ani era cu 86% mai mare decât cea a bărbaților în 2016, fapt care ridică semne de 

întrebare legate de egalitatea de șanse și/sau despre anumite comportamente sau atitudini care pot 

determina această discrepanță. 

Observăm o pondere mai mare a tinerilor neocupați din mediul rural în total, care coroborată 

cu ponderea mai redusă a acestora într-o populație rurală îmbătrânită, ar rezulta într-o rată crescută a 

inactivității. In acest caz, de interes ar fi examinarea tipologiei ocupării tineretului rural în condițiile 

existenței unui sector agricol informal semnificativ, în care tinerii pot exercita activități agricole de 

subzistență necuprinse în statisticile oficiale. 

Gradul de neocupare al tinerilor absolvenți de liceu și gimnaziu este mult peste nivelul 

observat la nivelul tineretului de peste 18 ani, fapt care ar putea constitui un semnal de alarmă în 

cazul în care aceștia nu își continua studiile. Observăm, de asemenea, faptul că un nivel de instruire 

mai redus nu este în mod necesar asociat cu un nivel de inactivitate crescut, în cazul tinerilor fără 

școală absolvită, având studii primare sau profesional/complementare. De aceea, considerăm că 

eforturile de reducere a ratei de inactivitate a tinerilor trebuie să se concentreze cu precădere asupra 

absolvenților de gimnaziu și liceu, înlesnind continuarea studiilor și/sau găsirea unui loc de muncă 

adecvat, facilitate de o orientare adecvată a acestora către studiile și profesiile dorite. 
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Figura 2.17 Distribuția tinerilor neocupați, necuprinși în educația formală, după nivelul de instruire 

absolvit (%) Sursa: INS, Accesul tinerilor pe piața forței de muncă 2016 

 

 

Figura 2.18 Ponderea tinerilor neocupați în rândul celor necuprinși în educație, pe domenii de 

pregătire conform școlii de cel mai înalt nivel absolvite (%) 

Sursa: INS, Accesul tinerilor pe piața forței de muncă 2016 

 

Analiza neocupării tinerilor în funcție de domeniile de pregătire este de o importanță majoră, 

dacă luăm în considerare criticile existente referitoare la adecvarea educației la cerințele pieței 

muncii. Observăm că incidența inactivității este de circa 40% pentru tinerii care dețin doar calificări 
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sau studii generale, iar absolvirea unor programe de specialitate este asociată cu scăderi semnificative 

ale incidenței inactivității, de peste 15 puncte procentuale. 

Domeniile de pregătire pentru care rata de inactivitate a tinerilor absolvenți este relativ mare, 

apropiat de nivelul înregistrat pentru grupele de vârstă 18-34 de ani, sunt D8 (agricultura, silvicultura 

etc.), D7 (inginerie, industrie, construcții), D5 (științele naturii, matematică și statistică) și D2 (arte 

și științe umaniste). Este posibil ca pentru domeniile respective cererea de forță de muncă să nu fie 

foarte mare, de aceea oportunitățile disponibile pentru tinerii absolvenți să fie limitate, implicând o 

perioadă extinsă de căutare a locului de muncă dorit. 

În domeniile D3, D1, D4 și D10, situate în special în sfera serviciilor și presupunând un grad 

de interacțiune socială sporită față de domeniile examinate în paragraful anterior, rata de inactivitate 

este relativ mică, între 15% și 19% fapt care se poate datora și ușurinței cu care aceștia se adaptează 

și interrelaționează în contexte profesionale. 

Absolvenții din domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor sunt cei mai puțin 

afectați de inactivitate. În cazul lor, rata de inactivitate este aproximativ jumătate din cea pentru 

domeniile serviciilor presupunând interacțiune socială, circa o treime din cea pentru domeniile 

agricultură, inginerie, științe și arte, și o cincime din cea observată pentru absolvenții de studii 

generale. 

 

3. Curba lui Beveridge. Aspecte privind caracteristicile pieței muncii în contex-

tul problematicii decalajelor 
 

 

Modalitatea cea mai frecvent utilizată în evaluarea decalajelor de pe piața muncii este curba 

lui Beveridge sau curba șomaj-locuri de muncă vacante (Layard et al, 2005). Ca instrument de analiză 

curba, care reprezintă pe abscisă rata șomajului, iar pe ordonată rata locurilor de muncă vacante, 

evaluează gradul de eficiență a procesului de căutare a locurilor de muncă (Layard et al, 2005). În 

cazul unei piețe a muncii funcționale, creșterea numărului de locuri de muncă vacante va duce la o 

scădere proporțională a șomajului (Wapler, 2003), iar deplasările sale indică schimbări structurale 

posibil cauzate de modificări la nivel de sectoare de activitate și ocupații (Wapler, 2003). Astfel, în 

cazul Franței, Sneessens (1993) observă deplasare a curbei în dreapta sus, asociată urmare a creșterii 

gradului de neadecvare ofertei la cererea de muncă. Hobijn și Şahin (2013) observă modificări 
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similare pentru un număr de țări dezvoltate ulterior crizei economice din 2008, reflectând o piață a 

muncii segmentată (Hobijn și Şahin, 2013). 

Evoluția curbei Beveridge pentru România este relevantă pentru analiza decalajelor pe piața 

muncii din perioada actuală evaluată începând cu anul 2013, an care marchează începerea relansării 

economice.  

 

 

 

Figura 3.1. Evoluția pieței muncii în România, 2008-2012 

 

Anterior acestei perioade, reprezentate în figura 3.1, evoluția este neconcludentă, marcată în 

principal de o descreștere a ratei locurilor de muncă vacante de la peste 2% in 2008 la valori de circa 

0.6-0.7% in perioada 2010-2012. Aceasta a fost însoțită o creștere semnificativă a șomajului cu peste 

2.5 puncte procentuale între 2008 și 2010, și revenirea la un nivel apropiat de 7% în anul 2012. 

Evoluția relației șomaj-locuri de muncă vacante cu începere din anul 2013, reprezentată în 

figura 3.2, relevă aspecte importante ale funcționalității pieței muncii din România. Rata șomajului 

se menține la un nivel de 6.5% - 7.5%, din perioada 2013-2015, timp în care rata locurilor de muncă 

vacante are un trend ascendent, de la valoarea de 0.6% la 1.3%. Această evoluție este compatibilă cu 

ipoteza invarianței ratei șomajului (Oțoiu și Țițan, 2016), conform căreia piața muncii din România 
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este capabilă să se adapteze șocurilor, rezultând o rată a șomajului relativ stabilă (Oțoiu și Țițan, 

2016, Oțoiu, 2015). 

 
 

Figura 3.2. Evoluția pieței muncii în România, 2013-2018 

 

Anul 2016 marchează o schimbare a dinamicii pieței muncii când, pe fondul unui nivel relativ 

ridicat al raportului de locuri de muncă vacante, rata șomajului scade puternic de la 6.3% la 4.2%, 

valoare care reprezintă un minim istoric și reflectă o situație caracterizată prin presiunea puternică a 

cererii de muncă, fapt care poate potența penuria de forță de muncă la nivel ocupațional. Totodată, 

de remarcat este și faptul că rata locurilor de muncă vacante este relativ stabilă în orizontul ultimilor 

3 ani, mult sub valorile anului 2008. 

O analiză mai nuanțată a relației dintre șomaj și locurile de muncă vacante este realizată 

pentru grupele majore de ocupații, conform definiției ISCO 08 (MMPS, 2018) în figura 3.3. Astfel, 

grupele majore de ocupații sunt: specialiști în diverse domenii de activitate, de regulă în profesii 

necesitând studii superioare (specialiști), tehnicieni și specialiști din domenii tehnice (tehnicieni), 

funcționari administrativi, din majoritatea sectoarelor de activitate (funcționari), lucrători din 

domeniul serviciilor, cu precădere în turism, comerț și vânzare cu amănuntul (servicii), lucrători din 

agricultură, silvicultură și pescuit (agricultură), muncitori calificați și asimilați acestora (calificați), 

operatori de instalații și mașini industriale și asamblori de mașini și echipamente (operatori) și 
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muncitori necalificați (necalificați). Deoarece rata șomajului a fost estimată folosind ocuparea și 

numărul de șomeri pentru care 1) există informații privind ocupația anterioară și 2) au lucrat într-o 

perioadă de 8 ani anterioară anului de raportare, aceasta este inferioară celei înregistrate la nivelul 

economiei naționale. Datorită disponibilității datelor, curbele au fost realizate folosind date la nivel 

anual, fapt care contribuie la o evaluare mai bună a trendurilor existente la nivelul perioadei 2013-

2016. 

Graficele comparative pentru fiecare grup major de ocupații, prezentate în figura 3.3. ne arată 

faptul că o creștere a locurilor de muncă disponibile este însoțită de o scădere a șomajului. O altă 

caracteristică a curbelor Beveridge la nivel de ocupații relevă faptul că majoritatea ratelor de locuri 

de muncă vacante sunt comparabile cu valorile indicatorului la nivelul întregii economii naționale.  

Situația specialiștilor, care, de regulă, au studii superioare, se distinge printr-o rată a șomajului 

sub 2%. Acest nivel, extrem de scăzut, care poate indica o situație de ocupare deplină a acestui grup 

ocupațional, este acompaniat de creșterea procentului de locuri de muncă vacante, la cel mai înalt 

nivel (1.7% în 2016) relativ la celelalte ocupații. Acest lucru confirmă analizele și prognozele 

existente care indică o penurie de specialiști în mai multe domenii de activitate, acompaniată de 

creșterea numărului lucrătorilor cu un nivel înalt de școlarizare (OECD, 2017). 

Penuria de personal din ultimii ani pentru tehnicieni se reflectă prin înjumătățirea ratei 

șomajului, însoțită de o creștere de peste 50% a ratei locurilor de muncă vacante. Un element 

suplimentar de observat este dinamica acestor schimbări, în care scăderea ratei șomajului este 

precedată de o creștere apreciabilă a ratei locurilor de muncă vacante, fapt care arată caracterul 

adaptiv al pieței muncii pentru aceste ocupații.  

Categoria funcționarilor din diferite sectoare de activitate se caracterizată prin scăderea cu 

mai mult de jumătate a ratei șomajului pe fondul dublării ratei locurilor de muncă vacante. Acest fapt 

poate semnala o penurie la nivelul acestei ocupații, care are potențialul de a se accentua în viitor. 

Similar tehnicienilor, personalul din servicii relevă o piață a muncii adaptivă, unde creșterea 

relativă a ratei locurilor de muncă vacante precedă scăderi ale ratei șomajului.  

Profesiile din agricultură, silvicultură și pescuit prezintă o situație aparte, caracterizată prin 

rate ale șomajului și ale locurilor de muncă vacante extrem de scăzute. Având în vedere o rată a 

șomajului relativ scăzută, se recomandă evaluarea evoluției curbei Beveridge cu precauție. Un alt 

aspect important este funcția de subzistență a acestor sectoare, care poate absorbi fluctuații 

importante ale cererii de muncă de o manieră foarte eficientă. 
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Figura 3.3 Evoluția pieței muncii pentru ocupații, România, 2013-2016 

Sursa: EUROSTAT, INS (2018), și prelucrările autorilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluția curbei Beveridge în ocupațiile caracterizare printr-un nivel scăzut de calificare 

(muncitori calificați, necalificați și operatori), caracterizate prin rate inițiale ale șomajului relativ 

mari, evidențiază o elasticitate mare la scăderi relativ mici ale ratei locurilor de muncă vacante. 
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Astfel, în perioada 2013-2016, ratele șomajului pentru aceste grupe ocupaționale au scăzut cu cel 

puțin 3 puncte procentuale. Cele mai mari elasticități se observă în cazul operatorilor și muncitorilor 

necalificați. Pentru ultima categorie, se observă o stagnare a evoluției în anul 2016, fapt care ar trebui 

investigat pe măsură ce apar noi date pentru anii viitori. 

Deși curba Beveridge relevă aspecte importante ale funcționalității pieței muncii, nu 

surprinde aspecte importante care determină nivelul de echilibru de pe această piață. Nivelul salarial 

este un determinant important al ocupării și șomajului (Layard et al., 2005). Un alt factor care 

influențează rata șomajului este și nivelul ajutorului de șomaj și/sau a altor ajutoare sociale (Layard 

și colab., 2005; Hobijn și Şahin, 2003) care pot influența nivelul ratei șomajului afectând echilibrul 

de pe piața muncii relevat de curba Beveridge. 

De asemenea, gradul de adecvare dintre calificările cerute de angajatori și cele disponibile 

din partea potențialilor angajați poate afecta forma și evoluția curbei Beveridge (Wapler, 2003) mai 

ales prin translații în direcția sus dreapta, în cazul unor dificultăți în găsirea personalului adecvat din 

punct de vedere al calificării și așteptărilor salariale, sau către stânga jos în cazul unei creșteri a 

eficienței în procesul de ocupare a locurilor de muncă disponibile de către efective numeroase ale 

forței de muncă disponibile. 

 

4. Previziuni privind evoluția structurilor ocupaționale 
 

 

În lucrarea Occupational Structure in European Countries: What do Forecasts Predict?8, se 

analizează viitoarea structură ocupațională a forței de muncă în statele europene, membre ale 

Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare (OCDE).  

Prognozele structurii ocupaționale permit cercetătorilor să evalueze calitatea locurilor de 

muncă și, în consecință, performanțele viitoare ale pieței muncii. Identificarea cererii pentru anumite 

ocupații în Europa poate facilita evaluarea proceselor care apar pe piața forței de muncă, în concor-

danță cu tendințele globale.  

Lucrarea discută metodologia de prognoză a forței de muncă și abordările fundamentale ale 

cercetării privind predicția modificărilor structurii ocupaționale. Metodologia subliniază dinamica 

                                                 
8 Vishnevskaya N., Zudina A. (2017) Occupational Structure in European Countries: What do Forecasts Predict? Inter-

national Organisations Research Journal, vol. 12, no 4, pp. 109–129 
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cererii pentru anumite ocupații din Europa, prin identificarea ocupațiilor cu cea mai rapidă creștere 

ori scădere și sugerează posibilele motive pentru schimbarea cererii. 

 Lucrarea demonstrează că principala tendință ocupațională în următorul deceniu va consta 

din importanța crescândă a profesioniștilor de înaltă calificare (gulerele albe), precum și a 

tehnicienilor (specializărilor inginerești). Creșterea cererii pentru specialiștii din domeniul sănătății 

și din domeniul inovației tehnologice va fi cea mai importantă. În același timp, este de așteptat ca 

cererea pentru ocupațiile de bază să crească, de asemenea. Acest proces va evolua simultan cu 

scăderea numărului total de locuri de muncă semi-calificate (gulere albastre), datorită globalizării și 

reducerii producției industriale în economiile dezvoltate.  

Tehnologizarea multor servicii nu va elimina cererea pentru ocupații mai puțin calificate, cum 

ar fi curățătorii, muncitorii, îngrijitorii sau lucrătorii personali. Necesitatea acestor locuri de muncă 

poate permite persoanelor cu niveluri scăzute de educație să intre pe piața muncii, mai degrabă decât 

să apeleze și să depindă de sistemul de ajutor social. O altă tendință pentru toate țările cu economii 

dezvoltate va fi reducerea cererii pentru ocupații ale căror funcții de rutină vor fi înlocuite de 

tehnologii computerizate moderne și automatizare. 

În orice țară, piața muncii se află într-o stare de mobilitate continuă, cu schimbări în structura 

ocupațională a forței de muncă, reflectând tendințele principale ale dezvoltării economice. Cererea 

crescândă pentru anumite ocupații și dificultățile în găsirea unui loc de muncă pentru persoanele cu 

cunoștințe și abilități profesionale depășite este influențată de mai multe procese paralele, dintre care 

cele mai importante sunt schimbările sectoriale în economie, concurența pe piețele de mărfuri, 

globalizarea și progresul tehnologic.  

Previziunea structurii ocupaționale a societății este importantă pentru mulți agenți economici. 

Modificările preconizate în structura cererii de forță de muncă sunt importante pentru sistemul de 

învățământ, a cărui sarcină principală este de a oferi formare pentru profesiile care vor înregistra o 

creștere a cererii.  

Prognozele structurii ocupaționale reprezintă baza pentru luarea deciziilor în formarea, 

recalificarea angajaților, determinând astfel oportunități de creștere a productivității muncii. Este 

imposibil să se formuleze politici eficiente pe piața muncii, în absența unei imagini clare privind 

schimbările majore în structura ocupațională. În plus, ipotezele referitoare la un posibil deficit în 

cadrul anumitor ocupații contribuie la promovarea unei politici adecvate în domeniul migrației.  

Beneficiarii informațiilor privind viitoarele schimbări pe piața forței de muncă sunt și tinerii 

care aleg o carieră de viitor. De asemenea, populația activă mai în vârstă se poate recalifica, pentru a 
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rămâne competitivă. Studiile existente de prognoză ocupațională pentru țările europene au tendința 

de a se concentra asupra modificărilor viitoare ale cererii pentru grupuri ocupaționale mari. Este însă 

necesar să se studieze în detaliu modificările ocupaționale.  

Analiza structurii viitoare a diferitelor categorii ocupaționale relevante permite determinarea 

calității posturilor nou create: dacă vor fi predominant locuri de muncă ce necesită un salariu ridicat 

și un nivel ridicat de competențe, sau dacă cererea pentru anumite categorii ocupaționale va reflecta 

un scenariu în formă de U. În cel de-al doilea caz, cererea va fi mare pentru angajații cu cea mai mică 

calificare, în timp ce oportunitățile de angajare pentru cei cu un nivel mediu de calificare va fi foarte 

scăzută. În conformitate cu un scenariu în formă de U, locurile de muncă disponibile pentru cei cu 

calificări de nivel mediu va dispărea. În țările dezvoltate, această categorie, cu calificare medie, 

constituie cel mai mare segment al societății; dacă volumul ei scade, poate duce la o mai mare 

inegalitate socio-economică. 

Este, de asemenea, importantă identificarea cauzelor ce contribuie la creșterea sau la declinul 

rapid al cererii pentru anumite ocupații. În contextual globalizării, cunoașterea transformărilor și 

tendințelor din economiile altor țări, pe toate piețele, inclusive pe cea a muncii, ajută la înțelegerea 

pașilor de urmat în modificarea și adaptarea structurii ocupaționale.  

Cercetarea economică în domeniul prognozei structurii ocupaționale a forței de muncă este 

un domeniu relativ nou, în SUA și Canada înregistrându-se primele studii la sfârșitul anilor 1950. 

Aceste două țări au făcut progrese semnificative în dezvoltarea metodologiei de prognoză, fiind 

urmate de țările europene dezvoltate. Din anii '90, țările cu economiile în tranziție au fost, de 

asemenea, implicate activ în procesul de "anticipare" a viitorului, pe piața forței de muncă. 

Până la mijlocul anilor 1970, s-a crezut că prin identificarea tendințelor viitoare în structura 

ocupațională, sistemul educațional ar primi cele mai exacte linii directoare pentru formarea forței de 

muncă necesară în economie. În acei ani, a fost susținut pe larg că aceste previziuni pot juca un rol 

decisiv în echilibrarea cererii și ofertei pe piața muncii, care, la rândul său, ar rezolva problema 

penuriei de forță de muncă în multe ocupații, în special cele care necesită calificări superioare și înalt 

specializate. Cu toate acestea, experiența inițială a țărilor care s-au alăturat activ în activitatea de 

elaborare a prognozelor privind structurile ocupaționale a arătat că aceste așteptări sunt 

supraestimate. 

Previziuni fiabile pentru ocupațiile individuale s-au dovedit extrem de dificile. În plus, 

sistemul de învățământ și mediul de afaceri nu ar putea să utilizeze pe deplin prognozele disponibile, 
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nu numai din cauza îndoielilor privind acuratețea acestora, ci și din cauza faptului că abilitățile și 

cunoștințele necesare pentru o anumită ocupație pot fi obținute în diferite moduri [Hughes, 1993]. 

În prezent, așteptările de la prognozele privind structura ocupațională pot fi considerate mai 

puțin ambițioase, dar mult mai realiste. Se așteaptă ca prognozele să determine traiectoria 

schimbărilor în structura ocupațională a forței de muncă care pot apărea în orice scenariul de 

dezvoltare economică. Factorii decizionali primesc, mai degrabă, un suport pentru reflecție, decât 

pentru un ghid direct.  

În prognozarea structurii ocupaționale a economiei, principalele surse de informații sunt 

sondajele privind piața forței de muncă și datele conturilor naționale. În țările dezvoltate, anchetele 

se desfășoară cu regularitate, pe baza unei metodologii precise. Datele conturilor naționale conțin 

indicatori precum producția și costul forței de muncă și, prin urmare, ele sunt adesea utilizate în 

construirea de modele de prognoză.  

Prognozele, în unele țări, se bucură de sprijin masiv de stat. În Europa, ele sunt realizate de 

organizații non-profit, cum ar fi English Institute for Employment Studies al Universității din 

Warwick sau Institutul German pentru Ocuparea Forței de Muncă și de cercetare ocupațională al 

Institutului Federal de Muncă din Nürnberg. În plus față de previziunile elaborate de specialiști din 

diferite țări, există previziuni pentru grupuri de țări și în special pentru țările din Uniunea Europeana, 

precum cele ale Centrului European pentru Dezvoltarea și Formarea Profesională (CEDEFOP). 

Este de menționat faptul că, pentru a se realiza comparabilitatea previziunilor între țări, 

privind structura ocupațională, este necesară o clasificare similară a ocupațiilor, justificată din punct 

de vedere științific, stabilă în timp și universal recunoscută. Aceste cerințe sunt îndeplinite de 

Standardul Internațional de Clasificare a ocupațiilor (ISCO). Prima versiune a ISCO a fost adoptată 

în 1988, iar cea de-a doua, versiunea modernizată, a fost introdusă în 2008. Aceasta este clasificarea 

folosită în Europa continentală.  

Clasificarea Internațională a Ocupațiilor 2008 se bazează pe două concepte de bază: tipul 

muncii efectuate și calificările necesare. Acest din urmă concept (calificările necesare) are, la rândul 

său, două dimensiuni: nivelul de calificare (care este în funcție de complexitatea și varietatea 

sarcinilor și îndatoririlor angajatului) și specializarea, care este determinată de cantitatea de 

cunoștințe necesare, precum și de instrumentele și echipamentele folosite. Trecerea țărilor europene 

de la ISCO-88 la versiunea modernizată, ISCO-08 (care s-a întâmplat de fapt numai în 2011), a 

condus la o anumită modificare a structurii ocupaționale [Stehrer, 2013]. Acest lucru, la rândul său, 

a făcut dificilă construirea unor serii istorice lungi și, prin urmare, a complicat activitatea de 
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prognoză. Majoritatea covârșitoare a țărilor nu au recalculat datele pentru anii anteriori, pe baza noii 

clasificări, astfel încât datele pentru structura ocupațională a forței de muncă înainte și după 2011 

nu sunt, pe deplin, comparabile. Din acest motiv, prognozele disponibile în prezent pentru țările UE 

până în 2020 se bazează pe clasificarea ISCO-88, iar unele încercări de recalculare a datelor pe baza 

structurii ocupaționale din noua clasificare sunt încă de natură experimentală. 

Clasificarea ISCO-08 este o structură ierarhică de clase, formată din patru nivele. La al 

patrulea nivel, cel mai detaliat, toate ocupațiile sunt clasificate în 436 grupe, care în al treilea nivel 

sunt grupate în 130 de categorii, iar la al doilea nivel sunt împărțite în 43 de grupuri. Primul nivel 

prezintă ocupații în forma lor cea mai generalizată, care include 10 grupe de clase [ILO, 2012].  

Prognoza europeană a structurii ocupaționale a forței de muncă a fost elaborată de CEDEFOP 

[Oferta și cererea de competențe viitoare în Europa, 2012]. Datele permit o analiză a pieței europene 

a forței de muncă în ansamblu, și, în plus, previziunea structurii ocupaționale este o parte integrantă 

a previziunilor privind cererea și oferta pe piața muncii.  

Cererea viitoare de forță de muncă poate fi reprezentată schematic sub forma unei matrice în 

care toate grupurile profesionale sunt reprezentate orizontal, în funcție de industria în care acestea 

sunt concentrate, și pe verticală, pe baza sectorului din economie.  

Dimensiunea unui anumit grup profesional poate varia în funcție de doi factori:  

a) dinamica producției într-o anumită industrie, ceea ce implică aceeași rată de modificare a 

numărului în toate categoriile profesionale din industria respectivă și 

b) influența unor factori cum ar fi progresul tehnic, ce va determina ritmuri diferite de 

modificare, pentru categorii profesionale diferite.  

Din acest motiv, prognoza schimbărilor în structura ocupațională a forței de muncă se 

bazează pe o evaluare a viitoarelor schimbărilor ale structurii sectoriale a economiei. 

Defalcarea profesională a structurii viitoare a forței de muncă nu depinde doar de nivelul și 

dinamica posibilei cereri de forță de muncă, ci și de adaptabilitatea ofertei de muncă, prin sistemul 

de învățământ. În acest caz, principala dificultate constă în faptul că există diferite oportunități de a 

obține aceeași profesie, pe de o parte, iar pe de altă parte, lucrătorii cu un anumit nivel de educație 

pot găsi locuri de muncă cu cerințe mai mari sau mai mici privind nivelul educațional. O altă limitare 

sunt indicatorii demografici, în special, structura pe grupe de vârstă a populației active din punct de 

vedere economic.  

Pentru previziunile structurii ocupaționale, principalele surse de informații au fost anchetele 

pe piața forței de muncă. 
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Tabelul 4.1 Modificarea procentuală a mărimii grupei conform clasificării ISCO 88, 2010-2020 

 

Nr. Grupe ocupaționale ISCO 88 

Pondere (%) Modificarea 

mărimii 

grupei, față 

de 2010 (%) 2010 2020 

1 

Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației 

publice, conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și 

politice 8.4 8.8 8.0 

11 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice 0.2 0.2 6.6 

12 Conducători de unități economico-sociale mari (corporații) 4.8 5 9.2 

13 Conducători de unități economico-sociale mici (giranți) 3.5 3.6 6.4 

2 Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice 14.9 15.5 8.2 

21 Fizicieni, matematicieni și ingineri 3.9 4.2 13.9 

22 Specialiști în biologie, agronomie și științele vieții 1.8 1.8 -1.1 

23 Profesori în învățământul superior, secundar și asimilați 4 3.5 -7.2 

24 Alți specialiști cu ocupații intelectuale și științifice 5.3 6.1 18.8 

3 Tehnicieni, maiștri și asimilați 16.8 18.3 13 

31 Tehnicieni în domeniul fizicii și tehnicii 3.8 3.9 6.4 

32 Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați 2.8 3 11.3 

33 Învățători și asimilați 1.3 1.6 30.40 

34 Alte ocupații asimilate tehnicienilor 8.9 9.9 14.7 

4 Funcționari administrative 10.6 9.5 -7.3 

41 Funcționari de birou 8.5 7.9 -14.5 

42 Funcționari în servicii cu publicul 2 2.4 22.5 

5 Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați 14 14 3.6 

51 Lucrători în servicii personale și de protecție 9.1 9 2.6 

52 Modele, manechine și vânzători în magazine și piețe 4.9 5 5.4 

6 Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit 4.2 3.7 -9.4 

7 

Meșteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a 

mașinilor și instalațiilor 12.7 11.5 -6 

71 Meseriași și muncitori calificați în industria extractivă și construcții 5.6 5.8 5 

72 Meseriași și muncitori calificați în metalurgie, construcții metalice și asimilați 4.7 3.9 -14.5 

73 Meseriași și muncitori calificați în mecanică fină, artizanat, imprimerie și asimilați 0.5 0.4 -15.9 

74 Meseriași și muncitori calificați în industria alimentară și alte meserii artizanale 1.8 1.5 -15 

8 Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse 7.7 7.5 -0.1 

81 Operatori la instalațiile fixe și lucrători asimilați 0.9 0.9 6.7 

82 Operatori la mașini, utilaje și asamblori de mașini, echipamente și alte produse 3.6 3.5 0.8 

83 Conducători de vehicule și operatori la instalații mobile 4.1 3.9 -2.4 

9 Muncitori necalificați 10.1 10.8 10.7 

91 Muncitori necalificați, în servicii și vânzări 6.6 6.8 6.7 

92 Muncitori necalificați în agricultură, silvicultură și pescuit 0.8 0.9 15.6 
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93 

Muncitori necalificați în industria minieră, construcții, lucrări publice, industria 

prelucrătoare și transporturi 2.8 3.2 19.1 

  TOTAL (inclusiv forțele armate) 100 100 3,6 

Sursa: Cedefop 

 

4.1 Piața europeană a muncii - prognoza structurii ocupaționale 
 

Structura ocupării forței de muncă în țările europene este prezentată în Tabelul 4.1 (în plus 

față de cele 27 de țări ale UE, prognoza include date privind Norvegia și Elveția). O analiză a 

prognozei structurii ocupaționale oferă răspunsuri la mai multe întrebări: 

➢ Ocuparea forței de muncă va crește, sau situația pe piața muncii, în plan european ar 

trebui să fie descrisă ca stagnând?  

➢ Tendințele în structura ocupațională se vor menține sau ar trebui ca factorii de decizie din 

domeniul educației să fie pregătiți pentru schimbări semnificative în structura cererii de muncă?  

➢ În cele din urmă, una dintre întrebările principale este: va exista o creștere treptată a 

ponderii muncii calificate și, simultan, o diminuare a locurilor de muncă ce au un nivel scăzut de 

calificare, sau piața muncii va fi caracterizată de o cerere pe baza unui scenariu în formă de U?  

Acesta din urmă sugerează o creștere a locurilor de muncă înalt calificate și pentru munca 

necalificată, însoțită de scăderea cererii pentru ocupații de nivel mediu.  

După cum se poate concluziona din tabel, la începutul deceniului, ocupațiile înalt calificate 

au dominat structura ocupării forței de muncă europene (Grupele ocupaționale 1, 2, 3 din ISCO-88).  

Cel mai mare grup ocupațional a fost reprezentat de tehnicieni și profesioniști asociați (grupa 

3), a căror pondere în totalul ocupării forței de muncă a ajuns la 17%.  

Cel de-al doilea cel mai mare grup ocupațional a constat din specialist cu ocupații intelectuale 

și științifice (grupa 2), a căror pondere este de 15%.  

Legislatorii, înalții funcționari și managerii (grupa 1) reprezintă aproximativ 9% din numărul 

total al angajaților.  

Funcționarii administrativi (grupa 4) și lucrătorii operativi în servicii, comerț și asimilați 

(grupa 5), care pot fi clasificați ca "muncitori cu gulere albe" cu nivel mediu calificări, a reprezentat 

aproape un sfert din totalul angajaților. Restul de 35% din forța de muncă europeană s-a angajat în 

ocupații cu guler albastru (grupele 6-9): meșteșugari și lucrători cu meserii conexe (13%), operatori 

de mașini și utilaje și asamblori (8%) și ocupații elementare (10%).  
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Agricultorii și lucrătorii calificați din agricultură, silvicultură și pescuit (grupa 6) au 

reprezentat cea mai mică grupă - cota lor nu depășea 4%.  

Până în 2020, conform prognozei, ocuparea agregată în țările europene va crește, deși această 

creștere va fi mică (doar 3,6%). Cu toate acestea, extinderea cererii de forță de muncă va afecta 

grupurile ocupaționale în mod diferit. 

Studiile de specialitate9 descriu cererea de muncă pentru diferite tipuri de activități, împreună 

cu informații despre calificările necesare. Acestea oferă date privind proiecția angajării pe ocupații: 

cum se va schimba aceasta în timp și cum va evolua până în anul 2030 și furnizează, de asemenea, 

informații despre calificările deținute de populația ocupată. Natura locurilor de muncă în Europa se 

schimbă de-a lungul timpului, la fel ca și cererea pentru calificări și abilități. Unele profesii și meserii 

se mută în străinătate, altele se automatizează, așa cum noi locuri de muncă se creează, iar acestea 

necesită noi seturi de abilități și calificări. O parte importantă din oportunitățile de angajare până în 

2030 va fi reprezentată de nevoia de înlocuire a persoanelor ce părăsesc piața forței de muncă, în 

principal prin pensionare.  

În Europa, creșterea medie a ocupării, în perioada 2016-2030 se estimează a fi de 6.8%. 

Valoarea minimă se prognozează pentru Letonia, cu o scădere (-4.3%), iar maximum este de 22.8%, 

pentru Cipru, urmată de Irlanda. Primele 5 țări, cu cele mai mari rate de creștere a ocupării, între 

2016 și 2030 sunt următoarele: 

 

Tabelul 4.2 Clasamentul primelor 5 țări europene cu cele mai mari rate de creștere a ocupării, între 

2016 și 2030 

1. Cipru 22.8% 

2. Irlanda 19.5% 

3. Luxembourg 15.4% 

4. Spania 14.3% 

5. Malta 11.2% 

Sursa: Cedefop 

 

 

 

 

                                                 
9 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
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Primele 5 sectoare, cu cele mai mari rate de creștere a ocupării în Europa, între 2016 și 2030, sunt:   

 

Tabelul 4.3 Clasamentul primelor 5 sectoare cu cele mai mari rate de creștere a ocupării, între 2016 

și 2030 

1. Servicii profesionale 23.5% 

2. Servicii administrative 16.3% 

3. Artă & recreere 12.9% 

4. Servicii de furnizare a energiei 10.5% 

5. Finanțe & asigurări 9.8% 

Sursa: Cedefop 

 

Primele 5 ocupații, cu cele mai mari rate de creștere a ocupării în Europa, între 2016 și 2030, vor fi: 

Tabelul 4.4 Clasamentul primelor 5 ocupații cu cele mai mari rate de creștere a ocupării, între 2016 

și 2030 

1. Tehnicieni în domenii sociale     52.9% 

2. Funcționari în serviciul cu publicul   30.0% 

3. Montatori  26.8% 

4. Muncitori tehnici 22.2% 

5. Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice, în domeniul social și legal 20.5% 

Sursa: Cedefop 

 

În UE, modificarea relativă (creștere/scădere), în principalele sectoare economice se prognozează a 

se situa, pentru perioada 2016-2030, la următoarele valori: 

 

Tabelul 4.5 Modificarea relativă a ocupării în principalele sectoare economice, între 2016 și 2030 

Sector % de modificare 

Hoteluri și restaurante 9.22 

Servicii administrative 16.29 

Agricultură, piscicultură, silvicultură -12.45 

Artă și recreere 12.91 

Construcții 3.35 

Educație 1.87 

Servicii de furnizare a energiei 10.53 

Finanțe și asigurări 9.75 

Sănătate și asistență socială 8.06 

Servicii ICT 3.30 

Industria prelucrătoare -1.98 

Industria extractivă -19.11 

Servicii profesionale 23.51 

Administrație publică și apărare -4.08 

Transport și depozitare 5.66 
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Tratarea apei și deșeurilor -2.48 

Comerț 9.49 

Sursa: Cedefop 

 

Se prognozează, astfel, o creștere accentuată în zona serviciilor, iar cea mai accentuate 

scădere în industria extractivă și în sectorul agricol. 

În privința ocupațiilor (clasificarea ISCO 08), modificările procentuale în UE, în perioada 

2016-2030, se prognozează a fi:  

Tabelul 4.6 Modificarea procentuală a ocupării în funcție de principalele ocupații, între 2016 și 2030 

Ocupații  Modificare (%) 

Tehnicieni, maiștri și asimilați 15.10 

Funcționari administrative -2.37 

Muncitori necalificați 12.54 

Fermieri și lucrători în agricultură -8.69 

Manageri 13.90 

Operatori și asamblori 2.22 

Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice 11.28 

Lucrători operativi în servicii și comerț  3.99 

Meseriași -5.03 

Sursa: Cedefop 

 

Cea mai accentuată scădere se prognozează a se înregistra în cazul fermierilor și lucrătorilor 

în agricultură, în principal pe seama tehnologizării și automatizării activităților. 

De altfel, procesul de dezvoltare a tehnologiei informației, a informatizării și automatizării au 

determinat, conform surselor citate10, creșterea ocupării în domenii ale economiei high-tech, domenii 

care în anul 2016, în țările UE, aveau următoarea pondere (%) în totalul ocupării: 

 

Tabelul 4.7 Ponderea ocupării în domeniile economiei high-tech în anul 2016, la nivelul statelor UE  

Țara Servicii intensive de cunoaștere Producție de înaltă tehnologie 

Austria 3.00 5.01 

Belgia 2.50 3.42 

Bulgaria 3.00 3.27 

Croația 2.23 3.41 

Cipru 2.69 1.01 

Republica Cehă 3.11 10.44 

                                                 
10 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en  
 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
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Danemarca 5.28 3.26 

Estonia 4.17 4.38 

Finlanda 3.85 4.84 

Franța 3.65 2.09 

Germania 2.89 8.10 

Grecia 2.35 1.66 

Ungaria 2.80 7.22 

Irlanda 3.70 4.22 

Italia 3.35 5.66 

Letonia 2.68 3.49 

Lituania 2.12 2.10 

Luxembourg 2.80 2.61 

Malta 4.26 3.27 

Olanda 3.52 2.54 

Polonia 2.67 4.37 

Portugalia 1.45 2.07 

România 2.31 5.87 

Slovacia 3.20 6.90 

Slovenia 2.87 7.06 

Spania 3.17 3.40 

Suedia 3.60 5.40 

Marea Britanie 3.26 2.38 

Sursa. Cedefop 

 

Modificările structurale prezentate mai sus vor face ca, în perioada 2016-2030, conform 

prognozelor, din totalul locurilor de muncă noi sau vacantate la nivelul UE, un număr important 

14.114.753 să fie locuri de muncă noi (din care se scad cele pierdute) și 137.261.121 să fie locuri de 

muncă de înlocuire. Cele mai multe pierderi se vor înregistra în ocupațiile de funcționar, muncitor în 

agricultură și meseriași. 

Tabelul 4.8 Locuri de muncă noi, respectiv de înlocuire, UE, în perioada 2016-2030, pe ocupații 

Ocupația Locuri de muncă 

noi/pierdute 

Locuri de muncă  

de înlocuire 

Tehnicieni, maiștri și asimilați 5.634.449 21.787.041 

Funcționari -561.407 13.163.095 

Muncitori necalificați 2.862.834 15.404.456 

Fermieri și muncitori în agricultură -751.966 7.348.348 

Manageri 1.996.602 10.592.216 

Operatori și asamblori 358.296 9.219.370 

Specialiști cu ocupații intelectuale și 

științifice 

4.514.242 24.296.631 
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Lucrători operativi în servicii și comerț 1.552.519 22.079.314 

Meseriași -1.304.693 13.145.865 

Sursa: Cedefop 

 

4.2 Piața muncii din România – evoluții generale 
 

România a înregistrat, de la începutul anilor 2000, o scădere în numărul angajaților, scădere 

care poate fi explicată în special de rata ridicată de inactivitate înregistrată populația în vârstă de 

muncă (15-64 ani), de numărul mare de persoane care lucrau în agricultura de subzistență, precum și 

de migrația forței de muncă, în alte țări din UE, ceea ce însemna pierdere importantă de capital uman.  

De asemenea, părăsirea timpurie a sistemului de învățământ a afectat competitivitatea forței 

de muncă din România.  

Setul detaliat de previziuni Cedefop prognozează evoluția și structura forței de muncă din 

România pe baza unei metodologii complexe (Cedefop, 2012). Modelul fundamentează nivelurile 

de ocupare pe gen și vârstă, nivelul activității economice și, cererea de locuri de muncă, pornind de 

la previziunile demografice exogene realizate de Eurostat (Cedefop, 2012). Ratele de activitate, 

nivelul salariilor și al ajutoarelor sociale sunt utilizate în modelarea forței de muncă (oferta) și 

activității economice (Cedefop, 2012). Cererea de muncă, sau crearea de locuri de muncă este 

modelată in 2 componente: 1) cerere de locuri de muncă nou create și 2) cerere de înlocuire, 

detaliate la nivel de ocupație si instruire.  

Prognozele sunt realizate pentru perioada 2015-2030, cu excepția celor referitoare la cererea 

de muncă, exprimate ca valoare cumulată pentru perioada 2013-2025 datorită fluctuațiilor 

semnificative existente la nivel anual (Cedefop, 2018).  
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Figura 4.1 Evoluția previzionată a forței de muncă, România, 2013-2030 

   

Conform ultimelor prognoze Cedefop (2018), dimensiunea forței de muncă este în continuă 

scădere, de la 8.8 milioane in 2020 la 8.2 milioane în 2030. Această scădere ușoară, de 6% este 

acompaniată de o scădere de doar 4% din forța de muncă în vârstă de 15-30 de ani. Dintre aceștia, 

evoluțiile cele mai semnificative se observă pentru forța de muncă în vârstă 30-34 de ani, care scade 

cu 28%, și grupa de vârstă 25-29 de ani, care înregistrează un declin constant, materializat într-o 

scădere de 13%, în perioada 2018-2030. În contrast, observăm o stabilitate a efectivelor forței de 

muncă pentru vârstele 15-19 și 20-24 pentru întreaga perioadă de previziune. La nivel anual, 

observăm o ușoară creștere a forței de muncă în grupa de vârstă 20-24 de ani în perioada 2026-2030, 

care compensează declinul înregistrat la nivelul grupei de vârstă 25-29 de ani.  

Evoluțiile prezentare prezintă inconsistențe sesizabile față de alte previziuni Cedefop 

(Cedefop 2015), care indicau o creștere ușoară a ocupării, discrepanțele fiind datorate modului diferit 

de raportare. Astfel, forța de muncă este prognozată ca număr de persoane (folosind criteriul 

rezidențial), iar ocuparea este prognozată ca număr de locuri de muncă folosind anchetele 

întreprinderilor, o persoană putând deține mai multe locuri de muncă.  
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Figura 4.2 Evoluția previzionată a ratelor de activitate, România, 2013-2030 

  

La nivelul ratelor de activitate, calculate ca raport între forța de muncă și populația în vârstă 

de muncă, se observă faptul că acestea cresc ușor pentru toate grupele de vârstă. Deși faptul este 

îmbucurător, dacă luăm în considerare previziunile privind scăderea populației, considerăm necesară 

reiterarea faptului că evoluția forței de muncă este supusă unor limitări severe datorate declinului 

demografic. 

La nivelul tinerilor observăm fenomenul unor creșteri ușoare, constante a ratelor de activitate, 

de la 12.8% la 14.9% pentru grupa de vârstă 15-19, de la 49% la 54.9% pentru grupa de vârstă 20-

24, de la 81.5% la 83.7% pentru grupa de vârstă 25-29 și de la 83.3% la 84.6% pentru grupa de vârstă 

30-34 în perioada 2018-2030, pe fondul unei scăderi ușoare a ratei de activitate totale de la 54.2% la 

53.3% pentru aceeași perioadă. Acest fapt relevă un atașament stabil, în creștere, al tinerilor, relativ 

la piața muncii, cu efecte benefice asupra economiei naționale. 

 

4.3 Piața muncii din România – evoluții detaliate ale ocupării la nivel de ocupații, sectoare de activi-
tate și nivel de educație 

 

Prognozele forței de muncă pe total economie, deși utile, furnizează informații limitate dacă 

luăm în considerare natura segmentată, din ce în ce mai specializată, observată la nivelul ocupațiilor 

și sectoarelor de activitate. Legat de aceasta avem și problematica decalajelor de pe piața muncii, 
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care sunt de 2 tipuri: deficit de forță de muncă, caz în care oferta de muncă este insuficientă, și surplus 

de forță de muncă în cazul unui excedent al acesteia (OECD, 2017). 

Decalajele fac obiectul unor demersuri științifice specializate, în care organizațiile 

internaționale și guvernele au o contribuție de prim rang. Astfel OECD are o secțiune specială 

intitulată ”Skills and Jobs” unde decalajele de pe piața muncii sunt analizate în paralel cu cele legate 

de aptitudinile cerute și oferite pe piața muncii (OECD, ____). 

Modelele referitoare la aprecierea decalajelor sunt de 2 tipuri (EDEPS, 2018): 

• Modele de tip contabil, unde decalajele sunt estimate prin diferența dintre cererea de 

locuri de muncă și cererea de înlocuire a angajaților, și numărul de absolvenți 

(EDEPS, 2018). 

• Modelul salariilor la nivel de ocupație, util în evidențierea penuriei de forță de muncă 

prin cuantificarea dinamicii salariale (EDEPS, 2018). 

Dintre modelele folosite pentru estimarea cererea și oferta de muncă la nivel de ocupații se 

evidențiază modelul provinciei Alberta, care estimează cererea de muncă pe baza nivelurilor 

previzionate ale outputului la nivel de ramură, iar oferta pe baza numărului de absolvenți, proiecțiilor 

demografice și ratelor de activitate (Government of Alberta, 2016). 

Decalajele de pe piața muncii, analizate în lucrări de specialitate, folosesc ca indicatori 

creșterea ocupării, creșterea raportului între angajări și locurile de muncă vacante și variația ratei 

șomajului regional și sectorial (Daly, Hobijn și Valletta (2011), citați de Oțoiu (2015)).  

În Europa, decalajele de pe piața muncii sunt analizate de Cedefop, agenția UE specializată 

în examinarea și previzionarea cererii și ofertei de aptitudini pe piața muncii din Europa. O parte din 

previziunile acestora au fost prezentate în secțiunea anterioară, ca fiind strâns legate de evoluția forței 

de muncă. În continuare vor fi prezentate ultimele previziuni detaliate ale Cedefop (2018). Pentru a 

facilita o apreciere a impactului acestora asupra tinerilor, vom adăuga date privind distribuția ocupării 

tinerilor între 15 și 34 de ani pe sectoare de activitate și grupe principale de ocupații. 

În perioada 2016-2030 se prognozează creșteri modeste în privința ocupării, iar nivelul o-cupării în 

2030 se așteaptă a fi situate sub valoarea din perioada pre-criză a anului 2008. 

Evoluția ocupării, evidențiată în tabelul 4.9 înregistrează o ușoară creștere, datorată aproape 

exclusiv sectoarelor servicii profesionale și servicii non-piață, care compensează scăderile importante 

previzionate pentru sectoarele primar și construcții. Această situație impune în mod necesar nu atât 

recalificarea lucrătorilor din domeniile în declin, cât și creșterea nivelului de educație adecvat 

profesiilor din sfera serviciilor.   
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Tabelul 4.9 Evoluția ocupării la nivel de ramuri principale de activitate, România, mii 

persoane și indici de evoluție (%) 

 
Sursa: Cedefop 2018 și prelucrările autorilor. 

 

La nivelul principalelor sectoare economice, detaliate în tabelul 4.10, cele mai mari creșteri 

ale ocupării vor fi în sectoarele servicii profesionale, sănătate și asistență socială, precum și educație. 

Cele mai multe locuri de muncă noi vor fi pentru muncitori în agricultură și pentru specialiști cu 

ocupații intelectuale și științifice, în domeniul social și legal. Deși cererea totală pentru persoane cu 

calificare redusă va fi cea mai mică, totuși aceasta va reprezenta 25% din totalul locurilor de muncă 

noi – a treia cea mai ridicată pondere din UE. 

Creșterea relativă a ocupării în România se prognozează a se situa, în perioada 2016-2030, la 

un nivel de 2.78%, mult mai mică în comparație cu UE (6.16%). 

Tabelul 4.10 Modificări relative a ocupării, la nivelul României, în perioada 2016-2030, în 

principalele sectoare economice 
Sector Modificarea relativă a ocupării (%) 

Hoteluri și restaurant 6.75 

Servicii administrative 20.13 

Agricultură, piscicultură, silvicultură -13 

Artă și recreere 17.86 

Construcții -30.09 

Educație 20.38 

Servicii de furnizare a energiei 
16.96 

Finanțe și asigurări 7.24 

Sănătate și asistență social 66.71 

Servicii ICT 1.22 

Industria prelucrătoare -2.23 

Industria extractive -11.32 

Servicii profesionale 91.4 

Administrație publică și apărare 
14.64 

Transport și depozitare 
0.19 

Tratarea apei și deșeurilor -23.31 

Comerț 10.19 
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Sursa: Cedefop 

Tabelul 4.11 Activitățile economice cu cele mai mari diferențe previzionate de ocupare, 

România, mii persoane și indici de evoluție (%) 

 
Sursa: Cedefop 2018 și prelucrările autorilor. Notă. Valorile anuale apropiate de 10,000 

trebuie interpretate cu precauție. 

 

La nivel de ramură detaliată de activitate, se constată că majoritatea activităților cu declin 

previzionat al forței de muncă corespund sectorului primar, manufacturier și construcții. Activitățile 

sportive fac excepție, fiind notabile prin importanța lor deosebită în rândul tineretului. Cu excepția 

silviculturii și autovehiculelor, activitățile care înregistrează creșteri puternice ale forței de muncă 

aparțin sferei serviciilor. De remarcat și faptul că aceste creșteri nu se concentrează doar în sectoarele 

care presupun un nivel înalt de instruire (contabilitate și juridic, cercetare-dezvoltare, arhitectură și 

inginerie), ci și în activități ca îngrijire la domiciliu, reparații casnice și turism, fapt care denotă 

oportunități existente pentru lucrători cu diferite niveluri de școlarizare, inclusiv pentru tineri 

angrenați în procesul educațional, sau care au reintrat pe piața muncii după perioade de inactivitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități detaliate 2018 2020 2025 2030 20-25 20-30 18-30

Cărbune    21    21    16    9 -25% -58% -58%

Produse din hârtie    6    5    4    3 -31% -46% -56%

Produse din minerale nemetalice    48    44    35    28 -21% -35% -41%

Combustibili manufacturați    23    21    17    15 -17% -26% -33%

Metale Primare    64    58    48    43 -17% -26% -33%

Activități sportive    18    17    14    12 -14% -26% -31%

Construcții    573    550    485    415 -12% -24% -27%

Autovehicule    162    176    197    213 12% 21% 31%

Servicii de sănătate    339    354    399    454 13% 28% 34%

Arhitectura și inginerie    27    29    33    37 15% 29% 37%

Activități artistice    6    7    8    9 25% 39% 56%

Turism    15    17    23    25 34% 43% 68%

Publicitate și reclamă    25    30    38    44 27% 47% 72%

Silvicultură    85    106    140    155 32% 46% 83%

Reparații casnice    9    10    13    16 31% 59% 83%

Cercetare-dezvoltare    26    28    38    50 34% 77% 92%

Ingrijire la domiciliu și activități sociale    89    100    144    220 43% 120% 148%

Contabilitate și juridic    46    59    94    127 60% 118% 175%
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Tabelul 4.12 Structura ocupării tinerilor din România pe sectoare ale economiei naționale, 

2017, indici de evoluție (%) 

 
  Sursa. INS (2018) și prelucrările autorilor. Notă. Indicele relativ compară ponderea ocupării 

grupelor de vârstă la nivel de activitate detaliată cu cea calculată pe total economie națională. 

 

O evaluare mai pertinentă a diferențelor previzionate și a impactului acestora asupra tinerilor, 

în absența rezultatelor detaliate pe grupe de vârstă, se poate realiza prin evaluarea ponderii tinerilor 

în ocuparea la nivel de ramură economică. Astfel, vedem că tinerii de 15-24 de ani ar putea beneficia 

de expansiunea ocupării în sectorul turism deoarece au o pondere relativ mare în ocuparea din acest 

domeniu. Similar, pentru grupa de vârstă 25-34 de ani, vedem că există activități în expansiune care 

ar oferi oportunități in domeniile în care ponderea relativa a acestora este mare (hoteluri și 

restaurante, activități științifice, profesionale și tehnice, activități cultural-recreative). Îmbucurător 

este și faptul că în multe activități previzionate a se contracta ponderea relativă a tinerilor este mai 

scăzută, însă trebuie acordată atenție sectoarelor industrie prelucrătoare și construcții, unde tinerii, în 

special cei între 25 și 34 de ani, au ponderi relativ importante. Deși structura ocupării tinerilor relevă 

15-24 ani 25-34 ani 15-24 ani 25-34 ani

TOTAL 6% 23% - -

Agricultură, silvicultură şi pescuit 9% 18% 156% 77%

Industria extractivă - 17% - 75%

Industria prelucrătoare 5% 22% 89% 97%

Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă 

caldă şi aer condiţionat - 12% - 54%

Distribuţia apei; salubritate, 

gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare - 16% - 68%

Construcţii 5% 24% 90% 106%

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor 7% 30% 114% 130%

Transport şi depozitare 3% 22% 57% 95%

Hoteluri şi restaurante 12% 34% 201% 149%

Informaţii şi comunicaţii 6% 47% 101% 206%

Intermedieri financiare şi asigurări - 39% - 170%

Tranzacţii imobiliare - - - -

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice 3% 31% 51% 135%

Activităţi de servicii administrative şi 

activităţi de servicii suport 6% 25% 92% 110%

Administraţie publică şi apărare; 

asigurări sociale din sistemul public - 22% - 95%

Învăţământ - 21% - 91%

Sănătate şi asistenţă socială 2% 20% 40% 88%

Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative - 39% - 169%

Alte activităţi ale economiei 

naţionale 9% 28% 147% 124%

Procent din total 

ocupare/ramurăActivităţi ale economiei 

naţionale

Indice relativ pe 

activitate
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aspecte importante ale evoluției prognozate a ocupării pe sectoare de activitate, nu trebuie ignorat 

caracterul static al acesteia, care nu ia în considerare nu numai dinamica tinerilor din punctul de 

vedere al nivelului de calificare, ci și posibila schimbare a acestor ponderi pe fondul unei îmbătrâniri 

masive, acompaniate de reducerea ocupării în rândul persoanelor de peste 50 de ani, și nivelul în 

creștere a nivelului de școlarizare a forței de muncă (Cedefop, 2015). 

 

Tabelul 4.13 Evoluția ocupării la nivel de grupe ocupaționale majore, România, mii persoane și 

indici de evoluție (%) 

 
 Sursa: Cedefop 2018, și prelucrările autorilor. 

 

La nivel de grupe ocupaționale majore se constată o evoluție a ocupării mai echilibrată decât 

cea pe sectoare de activitate, fapt explicabil prin diversitatea mai mare și caracterul transsectorial a 

celor dintâi. 

Creșterea cea mai mare o înregistrează specialiștii, grup în care predomină personalul cu 

studii superioare, urmați îndeaproape de tehnicieni, specialiști în vânzări și funcționari, iar muncitori 

artizanali și cei din agricultură și piscicultură avem cele mai importante scăderi. Deși alte previziuni 

indică surplusuri de forță de muncă pentru funcționari (Cedefop, 2016), previziunile detaliate ale 

Cedefop (2018) indică o creștere cu doar 11% a forței de muncă din aceste ocupații. Rezerve similare 

se pot exprima și în privința managerilor și directorilor și mai ales în cazul ocupațiilor militare, unde 

scăderea poate reflecta evoluții trecute legate de o realitate economică care se poate modifica în viitor. 

Nu în ultimul rând trebuie observată și evoluția previzionată relativ bună a ultimelor două grupe, 

asociate cu niveluri de școlarizare reduse. Acestea ar putea oferi oportunități pentru tinerii provenind 

din medii defavorizate, sau cei care în urma unor perioade de inactivitate își caută serviciu. 

Grupe de Ocupa ții 2018 2020 2025 2030 20-25 20-30 18-30

Total   8 712   8 766   8 868   8 949 1% 2% 3%

0 Armată    75    74    69    64 -6% -14% -16%

1 Manageri și directori    199    199    198    195 -1% -2% -2%

2 Specialiști   1 372   1 427   1 563   1 718 10% 20% 25%

3 Tehnicieni și personal tehnic    576    591    629    668 6% 13% 16%

4 Funcționari    405    410    427    447 4% 9% 11%

5 Servicii și vînzări   1 144   1 173   1 255   1 339 7% 14% 17%

6 Muncitori calificați în agricultură si piscicultură   1 762   1 717   1 589   1 442 -7% -16% -18%

7 Muncitori artizanali   1 268   1 231   1 113    989 -10% -20% -22%

8 Operatori și asamblori industriali    938    945    973   1 003 3% 6% 7%

9 Ocupații primare    973    998   1 051   1 085 5% 9% 12%
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Examinarea ocupării tinerilor la momentul actual prin luarea în considerare a structurii 

acesteia pe grupe majore de ocupații (tabelul 4.14) relevă o bună poziționare a acestora, atât în 

profesiile necesitând un nivel înalt de școlarizare, cât și în cele cu nivel de școlarizare redus (alte 

categorii de ocupații). Interes prezintă și reducerea semnificativă a ponderii relative a tinerilor în 

vârstă de 25-34 de ani în ocupațiile din servicii și vânzări, și muncitori necalificați, care pot fi 

susceptibile de fluctuații semnificative de personal datorate modificării structurii demografice. 

Tabelul 4.14 Structura ocupării tinerilor din România pe grupe de ocupații, 2017, mii persoane și 

indici de evoluție (%) 

 
Sursa : INS (2018) și prelucrările autorilor. Notă. Indicele relativ compară ponderea ocupării 

grupelor de vârstă la nivel de grupă ocupațională cu cea calculată pe total economie națională. 

 

Structura ocupațională, în perioada 2016-2030, detaliată pe categorii de ocupații, va înregistra în 

România următoarele modificări procentuale:  

Tabelul 4.15 Modificarea relativă a ocupării, la nivelul României, în perioada 2016-2030, pe 

categorii de ocupații 

Ocupația Modificare relativă (%) 

Tehnicieni, maiștri și asimilați 18.33 

Funcționari 11.7 

Muncitori necalificați 14 

Fermieri și muncitori în agricultură -20.53 

Manageri -1.95 

Operatori și asamblori 5.51 

Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice 29.78 

Lucrători operativi în servicii și comerț 20.05 

Meseriași -24.57 

Sursa: Cedefop 

Ocuparea în domenii de înaltă tehnologie în România, comparativ cu UE, în anul 2016 (ca % 

din total ocupare) s-a manifestat la un nivel mai scăzut în privința serviciilor intensive de cunoaștere 

15-24 ani 25-34 ani 15-24 ani 25-34 ani

Total 6% 23%

Armată - 20% - 88%

Manageri și directori 2% 30% 36% 130%

Specialiști 4% 27% 62% 118%

Tehnicieni și personal tehnic 6% 28% 92% 125%

Funcționari 7% 27% 118% 118%

Servicii și vînzări 10% 14% 158% 61%

Muncitori calificați în agricultură si piscicultură 4% 20% 74% 89%

Alte categorii de ocupaţii 7% 23% 122% 100%

din care:  Muncitori necalificaţi 11% 23% 179% 101%

Grupe majore de ocupații

Procent din total 

ocupare/ramură

Indice relativ pe grupă 

ocupațională
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(2.31% în România vs. 3.11% în UE), dar a fost peste media UE la producția de înaltă tehnologie 

(5.87% în România, față de 4.65%, în UE). 

 

Tabelul 4.16 Ocupațiile detaliate cu cele mai mari diferențe previzionate la nivelul ocupării, 

România, mii persoane și indici de evoluție (%) 

 
Sursa: Cedefop 2018 și prelucrările autorilor. Notă. Valorile anuale apropiate de 10,000 trebuie 

interpretate cu precauție. 

 

Pentru ocupațiile detaliate, se observă, de asemenea o situație mai echilibrată comparativ cu 

prognozele pe ramuri de activitate. Situația prezentată în tabelul 4.16 oferă o situație mai nuanțată a 

ocupării viitoare, utilă în adecvarea politicilor de ocupare. De interes sunt profesiile pentru care 

situația diferă de cea prezentată în raportul ”Romania: Mismatch priority occupations” (Cedefop, 

2016) justificată prin faptul că realizarea prognozelor presupune cuantificarea impactului mai multor 

factori, anume a evoluțiilor demografice, economice, numărul absolvenților diferitelor forme de 

învățământ, nivelul salariilor și al ajutoarelor sociale, etc. Se remarcă expansiunea puternică a 

ocupării în servicii juridice, sociale și culturale, și a personalului sanitar. Ocupațiile de asamblor și 

îngrijire personală înregistrează de asemenea creșteri puternice. Tranziția previzionată a forței de 

muncă către profesii care necesită studii superioare fac plauzibile o scădere semnificativă a ocupării 

pentru profesiile muncitori, tehnicieni și asimilate acestora, și o creștere a ocupațiilor profesionale 

(cod 24 și 26). Îngrijorător este faptul că profesii asociate științei, tehnicieni IT și telecomunicații și 

manageri în retail și turism înregistrează scăderi notabile, pe fondul unor creșteri previzionate în 

sectoarele relevante (cercetare-dezvoltare, turism) precum și pe fondul unei penurii de specialiști IT 

(Cedefop, 2016). 

Ocupații (clasificarea ISCO 08) 2018 2020 2025 2030 20-25 20-30 18-30

71. Muncitori în construcții    328    316    282    245 -11% -22% -25%

31. Profesii asociate științei    102    98    87    76 -11% -22% -25%

72. Muncitori metalurgi și mașiniști    478    465    416    362 -11% -22% -24%

35. Tehnicieni IT și comunicații    45    43    39    36 -9% -18% -20%

14. Manageri în retail și turism    49    48    44    39 -8% -17% -20%

41. Funcționari (nespecializați și lucru la calculator)    169    175    190    204 9% 17% 21%

54. Servicii de pază și protecție    187    196    218    228 11% 16% 22%

92. Muncitori agricultură, silvicultură și piscicultură    413    435    481    514 11% 18% 24%

95. Vânzători stradali    10    10    11    12 10% 19% 24%

94. Asistenți industria alimentară    7    8    8    9 9% 25% 28%

24. Profesioniști    169    179    202    225 13% 26% 33%

26. Profesioniști in domeniul cultural, juridic și social    318    340    396    450 16% 32% 42%

53. Ingrijire personală    114    120    138    164 15% 37% 44%

82. Asamblori    145    158    195    224 23% 42% 55%

22. Personal sanitar    194    209    252    317 21% 52% 63%

34. Tehnicieni asimilati profesiilor juridice, sociale si culturale   71    86    128    171 49% 99% 141%
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Ocuparea previzionată pe niveluri de școlarizare indică o creștere a ponderii personalului cu 

nivel de educație superioară (ISCED 97 5 și 6) acompaniată de o scădere proporțională a personalului 

cu nivel mediu de instruire. De interes este faptul că ocuparea în rândul personalului cu educație 

primară va crește cu 20% în perioada de previziune, fapt care semnalează că un procent considerabil 

din ocuparea viitoare va fi destinat acestora. 

 
Figura 4.3. Evoluția ocupării pe niveluri de instruire 

 

4.4 Piața muncii din România – evoluții detaliate ale creării de locuri de muncă la nivel de oc-
upații, sectoare de activitate și nivel de educație 
 

Oferta de muncă este evidențiată în prognozele CEDEFOP (2018) prin intermediul situației 

creării nete de locuri de muncă. Datorită considerentelor de calitate a datelor și, implicit, de stabilitate 

a estimărilor, în care un rol important joacă dificultatea estimării părăsirii locurilor de muncă din 

cauza emigrației, pensionării, etc. prognozele sunt raportate sub formă de totaluri cumulate pentru 

întreaga perioadă 2013-2025. Fidele procesului de creare de locuri de muncă, prognozele detaliază 

oferta de muncă generată de procesul de expansiune a activității (denumită cerere de expansiune) și 

oferta de muncă datorată necesităților de înlocuire a personalului existent (denumită cerere de 

înlocuire). În cazul cererii de expansiune, valorile negative indică o pierdere absolute a locurilor de 

muncă, urmare a unui recul al cererii de muncă la nivelul sectorului, ocupației sau al nivelului de 

educație analizat. 

Pentru perioada 2016-2030, locurile de muncă ce vor fi create (noi sau vacantate, în special 

prin retragere, dar și prin migrație), se vor situa la un nivel de aproximativ 4,5 milioane, din care 
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aproximativ 95% pentru înlocuire și restul pentru job-uri noi. Per ansamblu, se constată predominanța 

cererii de înlocuire a forței de muncă, fapt consistent cu evoluțiile înregistrate la nivel european 

(Cedefop, 2015). 

Tabelul 4.17. Locurile de muncă create la nivel de ramuri principale de activitate, România, 2013-

2025, mii persoane 

 
Sursa: CEDEFOP (2018). 

 

Însă, la nivel sectorial se observă o cerere de expansiune de dimensiuni apreciabile pentru 

servicii profesionale și servicii non-piață, care se apropie de jumătate in oferta locurilor de muncă 

din sectoarele respective. La polul opus, avem reculul cererii de expansiune în sectoarele construcții, 

primar și manufacturier, prognozate a se contracta în viitorul apropiat (Cedefop, 2015). Totuși, este 

notabil faptul că pentru ultimele două ramuri principale de activitate, cererea de înlocuire este relativ 

robustă, atenuând în bună măsură contracțiile previzionate. 

La nivel de sector detaliat de activitate, observăm o compatibilitate relativ mare a ofertei cu 

cererea de muncă. Astfel domeniile în care constatam diminuarea locurilor de muncă sunt, fără 

excepție, cele în care avem diferențe negative mari în ocuparea previzionată. Dintre domeniile care 

generează cele mai multe locuri de muncă avem agricultura, educația, transportul terestru, catering 

și cazare, care, deși nu figurează printre domeniile cu cele mai mare creșteri relative ale ocupării, au 

o pondere importantă în aceasta. Coroborată cu lipsa unor valori de referință, comparația aduce un 

plus necesar de informație evidențiind atât activitățile de dimensiune relativ mică cu fluctuații 

puternice de ocupare, cât și cele unde deși crearea de locuri de muncă este foarte puternică, nu au 

creșteri mari de ocupare pentru perioada prognozată. 

 

 

Sectoare de activ itate

Cerere de 

expansiune

Cerere de 

înlocuire

Total ofertă 

de locuri de 

muncă 

Sectorul primar -   305   2 015   1 711

Manufacturier -   37    560    523

Construcții -   179    189    10

Distribuție și transport    133    597    730

Servicii Profesionale    227    317    544

Servicii Non-piață    403    455    858

Total 242 4134 4376
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Tabelul 4.18 Oferta locurilor de muncă pentru sectoarele cu cele mai mari efective previzionate, 

România, 2013-2025, mii persoane 

 
Sursa: CEDEFOP 2018, și prelucrările autorilor. Notă. Valorile anuale apropiate de 10,000 

trebuie interpretate cu precauție. Caracterele aldine indică sectoarele care nu figurează pe lista celor 

mai mari fluctuații de ocupare din tabelul 4.11. 

 

Tabelul 4.19. Oferta locurilor de muncă create pe grupe majore de ocupații, România, 

2013-2025, mii persoane 

 
Sursa: CEDEFOP (2018). Notă. Valorile anuale apropiate de 10,000 trebuie interpretate cu 

precauție. 

 

Analiza la nivelul ocupațiilor relevă consistența analizei ofertei de locuri de muncă, precum și faptul 

că cele mai multe oportunități nou create se concentrează în grupa specialiștilor, în ocupații care 

necesită studii superioare. De asemenea, creșterea ofertei de locuri de muncă datorate cererii de 

expansiune este semnificativă pentru tehnicieni, servicii și vânzări și ocupații primare, 

Sectoare de activ itate

Cerere de 

expansiune

Cerere de 

înlocuire

Total ofertă 

de locuri de 

muncă 

Produse din minerale nemetalice -   24    18 -   7

Cărbune -   12    7 -   5

Produse din hârtie -   5    3 -   3

Metale Primare -   28    26 -   2

Activități sportive -   9    7 -   1

Contabilitate și juridic    89    13    102

Catering și cazare    19    84    103

Servicii administrative si de securitate    28    77    106

Autovehicule    64    57    121

Transport terestru    3    137    140

Silvicultură    86    58    145

Ingrijire la domiciliu și activități sociale    141    31    172

Educație    69    152    221

Servicii de sănătate    129    127    256

Agricultură -   381   1 863   1 482

Grupe de Ocupații

Cerere de 

expansiune

Cerere 

de 

înlocuire

Total ofertă 

de locuri de 

muncă 

0 Armată -   13    11 -   2

1 Manageri și directori -   4    84    80

2 Specialiști    394    533    927

3 Tehnicieni și personal tehnic    103    199    302

4 Funcționari    47    132    179

5 Servicii și vînzări    224    345    569

6 Muncitori calificați în agricultură si piscicultură -   373   1 515   1 142

7 Muncitori artizanali -   322    447    125

8 Operatori și asamblori industriali    52    294    347

9 Ocupații primare    133    575    708

Total    242   4 134   4 376
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contrabalansând scăderile pentru muncitori. Un fapt notabil este și faptul că discrepanțele dintre 

ocupațiile cu cerere de expansiune net pozitivă, sau net negativă sunt mult mai mici raportate la 

totalul ofertei de locuri de muncă, relevând o situație mult mai echilibrată la nivel de ocupații. Încă 

odată, mărimea absolută a ofertei de muncă, coroborată cu prognozele legate de ocupare, oferă o 

imagine mai detaliată la nivel de ocupație asupra evoluției pieței muncii la nivel de profesie. 

Pe categorii de ocupații, distribuția locurilor de muncă ce vor fi create va avea următoarea distribuție: 

 

Tabelul 4.20 Locuri de muncă noi, respectiv de înlocuire, la nivelul României, în perioada 2016-

2030, pe categorii de ocupații 

Ocupația 
Locuri de muncă 

noi/pierdute 

Locuri de muncă 

de înlocuire 

Tehnicieni, maiștri și asimilați 103.429 199.028 

Funcționari 46.872 132.105 

Muncitori necalificați 133.254 574.785 

Fermieri și muncitori în agricultură -372.506 1.514.964 

Manageri -3.884 83.653 

Operatori și asamblori 52.366 294.358 

Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice 394.114 532.714 

Lucrători operativi în servicii și comerț 223.710 344.870 

Meseriași -322.053 446.681 

Sursa: Cedefop 

 

Și în acest caz, se observă ponderea mare a locurilor de muncă nou create în rândul 

specialiștilor, lucrătorilor din servicii și comerț, și tehnicienilor/maiștrilor, precum și reculul la 

nivelul managerilor, meseriașilor și fermierilor. 

La fel ca în cazul sectoarelor de activitate, profesiile pentru care oferta de muncă este fie 

mare, fie mică, se regăsesc și pe lista celor pentru care diferențele cele mai mari sau cele mai mici, 

excepție făcând muncitorii calificați din agricultură, silvicultură și vânătoare, personalul de vânzări, 

profesioniștii din domeniul științei și șoferii și operatorii industriali. La fel ca în cazul sectoarelor de 

activitate, este utilă și se recomandă a se lua în considerare ambele rezultate, relevante atât in cazul 

ocupațiilor care au o pondere mare și a celor cu pondere mică dar cu evoluții puternice ale efectivelor 

forței de muncă. O atenție specială ar trebui acordată și profesiilor înrudite, de exemplu muncitori 

calificați în agricultură, silvicultură și vânătoare, și muncitori agricoli calificați în activități 
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profitabile, unde poate exista tendința ignorării unor decalaje semnificative datorită profilului similar 

al forței de muncă din domeniu. 

La nivel de ocupații detaliate, se constată, de asemenea, o consistență la nivel general între 

profesiile cu fluctuații extreme ale cererii de muncă, și cele având valori extreme în ceea ce privește 

oferta de muncă. Notabilă este oferta de muncă relativ mare în profesii legate de agricultură, domeniu 

previzionat a fi în declin, pentru șoferi și operatori industriali, cadre didactice și profesioniști în 

domeniul științei. Un alt element notabil este discrepanta dintre cererea previzionată pentru profesii 

similare (cod 61 și 62), care necesită o investigație atentă din partea forurilor decizionale pentru a 

evita deficitele sau excedentele de forță de muncă datorită confuziei între profesii înrudite, dar cu 

dinamici diferite. 

 

Tabelul 4.21 Oferta de muncă în ocupațiile cu cele mai mari efective previzionate, România, 2013-

2025, mii persoane 

 

 
Sursa: CEDEFOP (2018) și prelucrările autorilor.  

Note. Cifrele care indică niveluri absolute apropiate sau mai mici de 10,000 (10 în tabel) trebuie 

interpretate cu precauție. Profesiile indentate corespund celor cu mari diferențe de ocupare (tabel 

4.16). 

 

Ocupații (ISCO 08)

Cerere de 

expansiune

Cerere 

de 

înlocuire

Total ofertă 

de locuri de 

muncă 

35. Tehnicieni IT și comunicații -   9    11    1

94. Asistenți industria alimentară    2    2    4

62. Muncitori calificați în agricultură, silvicultură și vânătoare -   3    8    4

95. Vânzători stradali    3    3    5

71. Muncitori în construcții -   94    101    7

14. Manageri în retail și turism -   11    17    7

53. Ingrijire personală    55    49    104

41. Funcționari (nespecializați și lucru la calculator)    40    65    105

54. Servicii de pază și protecție    50    68    118

24. Profesioniști    65    56    121

82. Asamblori    82    41    124

52. Lucrători în vânzări    37    106    143

34. Tehnicieni asimilati profesiilor juridice, sociale si culturale    114    43    157

21. Profesioniști din domeniul știintei -   11    168    158

23. Cadre didactice    51    121    172

83. Șoferi si operatori industriali    9    182    191

51. Servicii personale    81    122    203

22. Personal sanitar    136    78    214

26. Profesioniști in domeniul cultural, juridic și social    153    99    252

92. Muncitori agricultură, silvicultură și piscicultură    121    401    522

61. Muncitori agricoli calificați -   364   1 479   1 116
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Tabelul 4.22 Oferta de locuri de muncă pe niveluri de educație, România, 2013-2025, mii persoane 

 

 
Sursa: CEDEFOP 2018. 

 

Tendința observată la nivelul efectivelor populației ocupate se regăsește și în cazul ofertei de 

locuri de muncă, observând-se substituția între locurile de muncă necesitând un nivel înalt de educație 

și cele de nivel mediu. Notabil este faptul că pentru primele cererea de expansiune depășește cu mult 

cererea de înlocuire, compensând declinul pentru locurile de muncă necesitând educație de nivel 

mediu. 

Analiza prognozelor detaliate Cedefop (2018) evidențiază schimbările structurale la nivel de 

ocupații, sectoare de activitate și nivel de educație. Concluziile rezultate le considerăm utile în 

evidențierea ariilor în care pot apărea deficite de forță de muncă, cele în care pot apărea surplusuri 

de muncă și, nu în ultimul rând, a celor în care decalajele ar putea dispărea în orizontul de prognoză. 

Recomandăm ca aceste prognoze să fie evaluate și prin luarea în considerare a decalajelor semnalate 

de actorii economico-sociali, în scopul validării prognozelor și, dacă este cazul, a 

amendării/actualizării acestora, pentru a reflecta situația curentă de pe piața muncii și impactul său 

asupra evoluțiilor viitoare la nivelul cererii și ofertei de muncă. 

  

Nivel de 

educație

Cerere de 

expansiune

Cerere 

de 

înlocuire

Total ofertă 

de locuri de 

muncă 

Scăzut    386   1 449   1 836

Mediu -  1 385   1 838    453

Înalt   1 241    846   2 087

Total    242   4 134   4 376
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CONCLUZII 

 

Problematica tineretului în contextual educației și al pieței muncii este foarte importantă la 

nivelul oricărei economii naționale, deoarece problemele existente pot afecta mai multe sectoare de 

activitate și, în final, întreaga activitate economică atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și 

lung. În cazul României, problematica este cu atât mai importantă cu cât există factori care pot reduce 

capacitatea, fie a mecanismelor de piață, fie a politicilor economice, de a remedia aceste decalaje si 

atenua impactul negativ asupra întregii economii.  

Situația României are particularități care definesc evoluția pieței muncii în orizontul 

următorilor 20 de ani. Situația demografică caracterizată printr-o natalitate relativ scăzută și 

îmbătrânirea populației poate juca un rol important în oportunitățile disponibile tinerilor.  

Tranziția către ocupații și sectoare necesitând studii superioare în detrimentul celor în care 

predomină locurile de muncă necesitând pregătire medie este un alt factor care trebuie luat în 

considerare. Evoluția locurilor de muncă din sectoarele primare, sau a celor necesitând nivel scăzut 

de calificare, este o altă caracteristică importantă, deoarece nivelul stabil al acestora ar putea fi 

necorelat cu scăderea ponderii sectorului primar în total ocupare. 

Ponderea relativ constantă a tinerilor în total ocupare și creșterea nivelului de școlarizare, 

coroborată cu creșterea la nivelul sectoarelor necesitând forța de muncă înalt calificată ar putea 

asigura oportunități importante pentru tinerii absolvenți, creând condiții favorabile creșterii nivelului 

de trai. 

Pe lângă sectoarele care se confruntă cu deficite acute ale forței de muncă, (tehnologia 

informației și comunicații, sănătate și administrație publică), nu trebuie ignorate cele în care 

decalajele de forță de muncă pot avea efecte economice adverse. Este cazul agriculturii, unde declinul 

prognozat se concentrează doar în unele ramuri, iar la nivel ocupațional, coexistă o penuria de 

angajați în silvicultură cu surplusul de lucrători calificați. De asemenea, o atenție sporită trebuie 

acordată profesiilor îngrijire personală, tehnicieni asimilați profesiilor juridice, sociale și culturale, 

activități sportive, publicitate și reclamă, unde decalajele nu sunt foarte cunoscute și/sau 

conștientizate la nivel de politici publice. Astfel, un deficit de tehnicieni în profesiile juridice, sociale 

și culturale poate duce la limitarea activității a unor ramuri (de exemplu servicii profesionale și de 

afaceri, sau servicii culturale), deoarece personalul cu studii superioare care activează în aceste 

domenii nu are condiții optime de desfășurare a profesiei. 
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De asemenea, este necesară adecvarea programelor de instruire la cerințele pieței muncii, mai 

ales în domeniile unde stocul de aptitudini și cunoștințe este perceput ca fiind insuficient sau 

necorespunzător exigențelor economiei.  

Influențele multiple care acționează la nivelul pieței muncii impun necesitatea unei 

monitorizări atente a evoluției acesteia, iar problematica inserției tinerilor pe piața muncii impune o 

atenție specială asupra factorilor de influență existenți la nivel sectorial și ocupațional. Discrepanțele 

observate pentru ocupații sau sectoare înrudite pot scăpa atenției datorită complexității activităților 

economice și situației existente în sectoare și ocupații similare unde cererea și oferta de muncă sunt 

echilibrate. Un rol important îl joacă și recomandările referitoare la principalii factori de influență și 

măsurile de politică economică relevante corespunzătoare acestora. Pe lângă acestea, un rol important 

îl au măsurile de asigurare a unei pregătiri profesionale adecvate. 

Există dezbateri referitoare la rolul automatizării și al impactului folosirii tehnologiilor din 

domeniul inteligenței artificiale asupra forței de muncă. Deși există studii care estimează dispariția 

unui număr semnificativ de locuri de muncă (BBC, 2017, Chiaccio, 2018), alte rezultate indică un 

grad mare de incertitudine asupra rezultatelor automatizării și al tehnologiilor bazate pe inteligența 

artificială asupra forței de muncă (BBC, 2017, OECD, 2018). Cu toate acestea, studiile citate indică 

un impact potential semnificativ asupra angajaților tineri și/sau având un nivel de pregătire mediu 

care lucrează în ocupații caracterizate printr-un nivel redus de cunoștințe și aptitudini necesare 

(OECD, 2018). Însă este posibil ca, în urma creării unor noi locuri de muncă și a faptului că nu toate 

ocupațiile care pot fi automatizate vor dispărea, impactul automatizării și robotizării să nu genereze 

o scădere a ocupării (OECD, 2018). 

Și nu în ultimul rând, trebuie identificate modalități de atragere pe piața muncii, sau de 

creștere a gradului de activitate a unor sub-populații marginalizate (tineri din medii dezavantajate, 

zone rurale marginalizate, minorități etc.) ca soluții viabile pentru problema ocupării și integrării 

tinerilor pe piața muncii și în societate. 
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1. CADRU GENERAL 
 

 

III. STUDIU DE CAZ: BUNELE PRACTICI LA NIVELUL 

UNIUNII EUROPENE PRIVIND CREȘTEREA ADAPTABILITĂȚII 

TINERILOR LA CERINȚELE PIEȚEI MUNCII ȘI SUSȚINEREA 

INIȚIATIVEI ANTREPRENORIALE A TINERILOR PRIN 

INTERMEDIUL LUCRULUI CU TINERI 
 

 

 

 

 Aproape 90 de milioane de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani trăiesc în Uniunea 

Europeană (UE), reprezentând 17% din populația sa. Circumstanțele personale ale tinerilor din UE 

sunt adesea foarte diferite, având în vedere că numărul anilor de studii și rata de ocupare a forței de 

muncă variază considerabil atât între statele membre, cât și pe grupe de vârstă11. 

În momentul actual, inserția tinerilor pe piața muncii reprezintă într-adevăr o provocare 

pentru Europa cât și pentru fiecare stat din componența sa în parte. Acest proces atrage atenția într-

un mod deosebit diverselor instituții europene și naționale deoarece tinerii reprezintă acea resursă 

excepțională, capabilă de a aduce schimbări și de a susține generațiile anterioare, însă reprezintă și 

acea parte din societate ce se confruntă cu o serie de probleme specifice, dintre care condiția locurilor 

de muncă și riscul față de un trai precar sunt cele mai pregnante.  

În acord cu articolul 149 din Tratatul de Instituire a Comunității Europene (în prezent, 

articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), în ultimii ani au fost dezvoltate 

diverse acțiuni privind tinerii la nivel european, în domeniile educației, ocupării forței de muncă, 

formării profesionale și tehnologiilor informației. Țările UE au început, de asemenea, să coopereze 

asupra unor chestiuni legate de schimburile de tineret și mobilitate. Toate aceste acțiuni specifice au 

primit sprijinul constant al Parlamentului European și al Consiliului de Miniștri, fie atunci când 

programele au fost adoptate, fie sub formă de rezoluții referitoare, printre altele, la participarea tine-

retului sau la incluziunea lor socială și, ulterior, la spiritul de inițiativă al tinerilor. Comitetul 

Regiunilor și Comitetul Economic și Social au emis periodic avize pozitive și opinii de încurajare cu 

privire la diverse aspecte legate de tineret. Cu toate acestea, este necesară o utilizare mai extinsă a 

acestor informații și această cooperare încă modestă trebuie consolidată pentru și cu tinerii înșiși. 

                                                 
11 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170811-1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:c11604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:c11604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:c11605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:c11051
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Identificarea și monitorizarea practicilor de succes ale tinerilor pot genera o serie de rezultate pozitive 

pentru tineri, care le permit: să dezvolte competențe într-o gamă variată de domenii (capital uman); 

să consolideze rețele și capitalul social; să modifice/îmbunătățească anumite comportamente (cum ar 

fi comportamentele de risc). Dincolo de rezultatele individuale, munca în rândul tinerilor reprezintă 

o componentă importantă a structurii noastre sociale oferind un spațiu de contact, schimb și angajare 

între tineri, dar și între generații, cât și o valoare în sine12 .  

Conform datelor furnizate în cadrul unui raport al Eurostat,13 în decembrie 2012, în contextul 

unei rate ridicate și în continuă creștere a șomajului în rândul tinerilor în mai multe state membre ale 

UE, Comisia Europeană a propus Pachetul de măsuri privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor. Acest pachet a reprezentat o continuare a acțiunilor privind tinerii prevăzute în pachetul 

mai larg ce vizează ocuparea forței de muncă, iar în cadrul său au fost formulate o serie de propuneri, 

și anume: 

➢ toți tinerii cu vârste de până la 25 de ani ar trebui să primească oferte de muncă de calitate, 

să își continue studiile sau să beneficieze de un stagiu de ucenicie sau de formare profesională 

în termen de patru luni de la absolvirea școlii sau de la intrarea în șomaj (o garanție pentru tineri); 

➢ o consultare cu partenerii sociali europeni privind un cadru de calitate pentru stagii care să 

permită tinerilor să dobândească experiență profesională de înaltă calitate în condiții de 

siguranță; 

➢ o alianță europeană pentru ucenicii în vederea îmbunătățirii calității și a ofertei locurilor 

de ucenicie disponibile, care să prezinte mijloacele de reducere a obstacolelor din calea 

mobilității tinerilor. 

În 2013, eforturile de reducere a șomajului în rândul tinerilor au continuat, iar Comisia 

Europeană a prezentat Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri (YEI)14 destinată consolidării și 

accelerării măsurilor incluse în pachetul de măsuri privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor. Aceasta viza, în special, sprijinirea tinerilor care nu urmau o formă de învățământ sau de 

                                                 
12 Working with young people: the value of youth work in the European Union (2014). 

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf 
13 Statistici privind ocuparea forței de muncă (iunie, 2017), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Employment_statistics/ro 
14 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=ro 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0727:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0727:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0144:RO:NOT
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formare sau care nu aveau un loc de muncă din regiunile cu o rată a șomajului în rândul tinerilor mai 

mare de 25%15.  

În aceeași direcție, comunicare intitulată Împreună pentru tinerii Europei – Apel la acțiune 

pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, a fost destinată accelerării punerii în aplicare a 

garanției pentru tineri și sprijinirii statelor membre ale UE și întreprinderilor din UE astfel încât 

acestea să poată recruta mai mulți tineri. 

Apoi, în februarie 2015, Comisia Europeană a publicat o serie de Rapoarte de țară, analizând 

politicile economice ale statelor membre ale UE și furnizând informații referitoare la prioritățile 

statelor membre UE pentru anul viitor în vederea stimulării creșterii economice și a creării de locuri 

de muncă. În aceeași lună, Comisia Europeană a propus și punerea la dispoziție în 2015 a sumei de 1 

miliard de euro prin intermediul Inițiativei Locuri de muncă pentru tineri16 pentru a crește cu până 

la 30 de ori prefinanțarea de care statele membre ale UE ar putea beneficia pentru a stimula ratele de 

ocupare a forței de muncă a tinerilor, cu scopul de a asigura intrarea a până la 650 000 de tineri pe 

piața muncii. 

Sub titlul Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului uman, a capacității de 

inserție profesională și a competitivității, în iunie 2016, Comisia Europeană a adoptat Noua agendă 

pentru competențe în Europa. Aceasta are ca scop să asigure dobândirea de către persoane a 

abilităților necesare pentru prezent și pentru viitor, pentru a spori capacitatea de inserție profesională, 

competitivitatea și creșterea la nivelul întregii Uniuni Europene. 

 

1.1. NEET: Tinerii cu vârsta între 15 și 24 de ani care nu sunt integrați în 

nicio formă de muncă, educație sau formare profesională 
 

Pentru a avea un indicator pentru monitorizarea situației tinerilor în cadrul Strategiei Europa 

2020 și pentru a putea realiza comparații între state, Comitetul pentru Ocuparea Forței de Muncă 

(EMCO) a agreat o definiție și o metodologie pentru un indicator standardizat pentru măsurarea 

                                                 
15 Idem  
16 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en#navItem-relatedDocuments 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0447:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0447:RO:NOT
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro
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populației NEET17 în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene. Tinerii NEET au vârste cuprinse 

între 15 și 24 de ani și nu sunt integrați în nicio formă de ocupare, educație sau formare profesională.18 

Această categorie din populație atrage în mod constant atenția mediului politic, a celui academic, cât 

și a societății civile, producându-se anual sute de materiale pe această tematică, atât la nivel național, 

cât și la nivel regional sau european.  

Între tinerii NEETs atât la nivel european cât și la nivel național, șomerii tineri reprezintă 

subcategoria cea mai bine reprezentată; de asemenea, în România, în categoria tinerilor NEET 

regăsim și tineri care au abandonat sau părăsit timpuriu școala, tineri cu dizabilități, cu boli cronice 

sau tineri care au părăsit instituțiile de ocrotire, în general persoane aparținând grupurilor vulnerabile, 

a căror integrare pe piața muncii se face adesea cu dificultate, în lipsa unor măsuri specifice; o 

categoria aparte o reprezintă persoanele tinere care aleg să nu fie angajate/ocupate, în cazul acestora 

statutul de NEET fiind asumat în mod voluntar; în concluzie, putem spune că tinerii NEETs 

reprezintă o categorie neomogenă, ceea ce face dificilă intervenția la nivelul politicilor publice în 

lipsa unor profile specifice, aferente fiecărei subcategorii. 

Așa cum se va putea observa din Fig. 1.1., conform datelor furnizate de Eurostat, procentul 

tinerilor NEET din România este de 14,6%, peste media europeană (10,5%) și cu mult peste 

majoritatea statelor din Uniunea Europeană. În comparație cu situația din anii precedenți, observăm 

o ușoară tendință de scădere a acestui procent, însă trebuie să fim rezervați când facem o astfel de 

constatare deoarece România a cunoscut un procent foarte ridicat al persoanelor NEET (19,2%) în 

2015. Anterior acestui an, procentul NEET a variat între 11,2% în 2008 și 16-17% anterior anului 

2015.  

Dintre statele membre ale Uniunii Europene, cel mai ridicat procent (în mod constant) îl 

înregistrează Italia (19,6%), însă cercetarea culege date și din state din afara actualei UE și vedem că 

Macedonia (FYROM) și Turcia, înregistrează cele mai ridicate procente ale tinerilor care nu sunt 

angrenați în piața muncii, nu mai urmează nicio formă de învățământ sau pregătire profesională: de 

respectiv 25% și 24,2% Turcia. Situația Bulgariei, este și de această dată comparabilă cu situația 

                                                 
17 Tinerii NEET - conceptul a fost introdus pentru a defini tinerii cu vârste cuprinse între 15-24 ani (grupa de vârstă conform standardului 
european, vizată de politicile UE), care nu sunt integrați în nicio formă de ocupare, educație sau formare (definiție implementată de 
Eurostat). 
18 http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2016/12/Raport-cercetare-NEET_final_2016.pdf 
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noastră, procentul NEET fiind de 15%.  Cele mai mici procente NEET sunt înregistrate de către: 

Olanda 4,2%, Luxemburg 4,6% și Norvegia 4,9%.  

 

Fig. 1.1. Procentul tinerilor  între 15 și 24 de ani, care nu sunt integrați în nicio formă de 

ocupare, educație sau formare - 2018 

Sursa: Eurostat 
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Pentru sprijinirea tinerilor expuși riscului de excluziune, Comisia Europeană își propune 

următoarele acțiuni: să lucreze împreună cu statele membre pentru identificarea celor mai eficiente 

13 măsuri de sprijin în vederea abordării problemei constrângerilor referitoare la cheltuielile publice, 

inclusiv prin servicii de plasare, programe de formare, subvenții pentru recrutare și acorduri salariale, 

măsuri de securitate socială și prestații combinate cu activare, propunând statelor membre acțiuni 

ulterioare adecvate; monitorizarea sistematică a situației tinerilor care nu sunt încadrați profesional 

și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs) pe baza unor date comparabile la 

nivelul UE, ca sprijin pentru elaborarea politicilor și pentru învățarea reciprocă în acest domeniu; 

stabilirea unui Program de învățare reciprocă pentru serviciile publice europene de ocupare a forței 

de muncă, pentru a le ajuta să atragă tinerii și să creeze servicii specializate pentru aceștia; 

consolidarea dialogului bilateral și în cadrul politicii regionale cu privire la încadrarea în muncă a 

tinerilor cu partenerii strategici ai UE și în cadrul politicii europene de vecinătate, precum și în 

forurile internaționale.
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2. INSERȚIA TINERILOR PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ (ÎN EUROPA ȘI 

ROMÂNIA) ȘI MĂSURI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI ACCES EGAL PE 

PIAȚA MUNCII  
 

 

 

 

 

 În 2016, rata de ocupare a forței de muncă din Uniunea Europeană pentru persoanele cu 

vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, astfel cum a fost măsurată în cadrul anchetei UE asupra forței 

de muncă, a fost de 71,1 %, fiind cea mai mare medie anuală înregistrată vreodată pentru UE. Cu 

toate acestea, în spatele acestor medii pot fi observate diferențe mari între țări. Singurul stat membru 

cu o rată mai mare de 80 % este Suedia (81,2%). Acest lucru este valabil și în cazul statelor AELS 

Islanda (87,8 %) și Elveția (83,3 %). Din grupul de țări cu rate situate la nivelul de 70 % fac parte 

Regatul Unit, Franța și Germania. Grupul cuprinde o zonă care se întinde de la Irlanda, în partea de 

vest, până în Ungaria, în partea de est, incluzând și cele trei state baltice, Finlanda și Portugalia. 

Țările cu rate situate la nivelul de 60 % formează două clustere: unul vest-mediteraneean/adriatic 

(Spania, Italia și Croația), iar celălalt, la granița de est a UE, de la capătul sudic al Mării Baltice până 

la capătul sud-vestic al Mării Negre (Polonia, Slovacia, România, Bulgaria). În plus, acest grup de 

țări include și Belgia. În cele din urmă, găsim un grup sud-balcanic/caucazian cu rate inferioare 

nivelului de 60 % (fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Grecia și Turcia)19. 

Din datele Eurostat reiese în mod evident că, pentru Uniunea Europeană, rata de ocupare a 

forței de muncă în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 de ani a rămas practic aceeași 

din 2001 și până în prezent, în timp ce în cazul persoanelor în vârstă (cu vârsta cuprinsă între 55 și 

64 de ani) a crescut foarte mult, iar pentru persoanele mai tinere (cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de 

ani) a scăzut. 

                                                 
19 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/ro 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Labour_force_survey_(LFS)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Labour_force_survey_(LFS)
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Când privim asupra situației României (vezi figura 2.1.), constatăm că de fapt persoanele 

care se apropie de vârsta pensionării au mai puține oportunități de muncă, comparativ cu tinerii.  

 

15-25 ani                25-54 ani            55-64 ani 

 

Fig. 2.1. Ponderea persoanelor angajate, în funcție de grupurile de vârstă, perioada 1993-2016 

(%) 20. Sursa: Eurostat 

Cele mai multe activități de lucru pentru tineri ar trebui concepute pentru a oferi experiențe 

de învățare care pot fi atât îmbogățite, cât și plăcute, cu beneficii personale, dar și sociale și 

economice. În realitate, o mare parte dintre tinerii Europei se confruntă cu situații dificile atât în 

dobândirea unui loc de muncă, cât și în ceea ce privește condițiile efective de muncă.  

Conform unui raport al Comisiei Europene publicat în 200921, în intervalul 2000-2005, 

performanța pieței forței de muncă pentru tineri s-a deteriorat, gradul de ocupare a forței de muncă a 

scăzut, iar rata șomajului a crescut în general la nivelul țărilor europene. Conform acelorași date, 

femeile tinere s-au confruntat mai des cu acest tip de problemă, în comparație cu bărbații din aceeași 

categorie de vârstă. Același raport evidențiază un avantaj în ceea ce privește ocuparea unui loc de 

                                                 
20 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Employment_rate_by_sex,_age_group_20-64,_1993-
2016_(%25).png 
21 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=448 
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muncă al celor cu pregătire educațională superioară, ce creează un alt val de discuții legate de șansele 

reale ale indivizilor, din diverse pături sociale, de a finaliza studiile superioare.  

Diverse alte rapoarte discută despre tineri ca reprezentând acel sector din populația Europei 

care ocupă locurile de muncă cele mai de jos, ce necesită puțină calificare și sunt în general prost 

remunerate. Datorită acestei situații, independența financiară a tinerilor față de familia de origine și 

posibilitatea de a decide liber și responsabil privind propria viață, întemeierea propriei familii, sunt 

puternic influențate (sau mult amânate).  

Înainte de toate, în momentul în care vrem să avem o privire de ansamblu asupra situației 

tinerilor în raport cu piața muncii, trebuie să cunoaștem tipologiile pieței muncii din fiecare stat 

analizat în parte. Comisia Europeană22 a întocmit un document sugestiv în acest sens, în care 

elaborează un set de indicatori prin care să analizeze condițiile tinerilor pe piața muncii și să creeze 

tipologii ale piețelor muncii, ce se regăsesc în diverse țări europene. Scopul acestui plan nu este doar 

cel de familiarizare al celor interesați de acest domeniu, ci principalul său beneficiu este cel de 

monitorizare periodică a eficienței politicilor de incluziune socială a tinerilor la nivelul tuturor 

statelor europene.  

După cum se poate observa în Tabelul 2.1., la nivelul statelor membre ale UE au fost stabilite 

4 tipologii de piețe ale forței de muncă, iar pentru fiecare tipologie sunt indicate principalele 

provocări cu care trebuie să se confrunte și a căror evoluții vor fi monitorizate. 

PIEȚE ALE MUNCII PRIETENOASE Principalele provocări: 
Reprezintă țările cu indicatorii de dezvoltare umană cei mai 

buni și cel mai performant model de ocupare a forței de 

muncă 

 

Austria, Danemarca, Olanda, Suedia, Finlanda, Regatul Unit 

și Irlanda 

➢ Reducerea numărului persoanelor tinere neangajate 

➢ Incluziunea socială a grupurilor vulnerabile de tineri 

Reducerea ponderii tinerilor NEET 

➢ Finalizarea reformelor din sistemul de învățământ.  

PIEȚE ALE MUNCII RIGIDE Principalele provocări: 

Indicatori de dezvoltare umană buni, însă cu un nivel scăzut 

de angajare al tinerilor.  

 

 

Franța, Belgia, Germania, Luxemburg și Slovenia 

 

➢ Flexibilizarea sistemului educațional și de formare 

profesională. 

➢ Flexibilizarea pieței muncii. 

➢ Integrarea și personalizarea politicilor și serviciilor 

orientate către lifecycle.  

➢ Dezvoltarea strategiilor de muncă. 

➢ Cooperarea public-privat în ocuparea forței de muncă. 

➢ Creșterea ratei de participare a femeilor tinere în muncă. 

                                                 
22 European Commission (2009) An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering A renewed open method of coordination to 
address youth challenges and opportunities.  
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PIEȚE ALE MUNCII PENTRU TINERI FOARTE 

SEGMENTATE 
Principalele provocări: 

 Grecia, Italia, Portugalia, Spania și Polonia 

➢ Crearea unui sistem competitiv, pluralist, integrat, 

personalizat, orientat spre piață și de înaltă calitate a 

învățării pe tot parcursul vieții;  

➢ Promovarea independenței economice a adulților tineri;  

➢ Integrarea măsurilor de flexibilizare a pieței forței de 

muncă cu componentele de securitate;  

➢ Extinderea rețelei publice și private de servicii de 

ocupare a forței de muncă;  

➢ Încurajarea participării mai masive a femeilor pe piața 

muncii. 

RATE SCĂZUTE DE ANGAJARE ȘI 

NEPOTRIVIRE A CALIFICĂRILOR (CU PIAȚA 

MUNCII) ÎN TRANZIȚIA CONVERGENTĂ 

CĂTRE ECONOMIILE DE PIAȚĂ 

Principalele provocări: 

 

Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, 

Slovacia, Cipru, Malta, România și Bulgaria 

➢ Încheierea proceselor de restructurare economică și 

convergența economiilor lor cu cele ale UE-15; 

➢ Introducerea de noi strategii naționale și noi structuri 

pentru sistemul de educație și formare; 

➢ Creșterea flexibilității pieței forței de muncă; 

➢ Extinderea ALMP; 

➢ Modernizarea sistemului de securitate socială. 

Tabelul 2.1. Tipologii ale piețelor muncii 

 

Cum s-a putut observa și anterior, pentru documentarea acestui studiu, o foarte bună sursă de 

informare o reprezintă bazele de date accesibile pe platforma Eurostat23 care, în calitate de birou 

statistic al UE, furnizează statistici la nivel european, necesare pentru a putea realiza compararea 

situațiilor între țări și regiuni.  

Unul dintre indicatorii folosiți de către Eurostat, vizează rata persoanelor angajate. Acesta 

măsoară procentul din populație, al persoanelor angajate cu forme legale, în funcție de categoriile de 

vârstă prestabilite. Așa cum se poate observa din tabelul de mai jos, inserția tinerilor din România pe 

piața muncii se produce mai târziu decât în alte state europene: doar 8,3% din persoanele cu vârsta 

maximă de 19 ani erau angajate cu forme legale în 2017 (media europeană fiind de 16,1%), însă dacă 

de uităm la categoria de vârstă 25-29 de ani, vedem că procentul din populație al celor care lucrează 

cu forme legale era în 2017 de 74,8%, ușor peste media stabilită la nivel european (74,3%).  

                                                 
23 Eurostat este biroul statistic al Uniunii Europene situat în Luxemburg. Misiunea sa este de a furniza statistici de înaltă calitate pentru 

Europa. În îndeplinirea misiunii sale, Eurostat promovează următoarele valori: respect și încredere, încurajarea excelenței, 

promovarea inovării, orientarea spre servicii, independența profesională. În căutarea modalităților de îmbunătățire continuă a 

produselor și serviciilor sale, Eurostat a obținut recunoașterea în noiembrie 2016 a Fundației Europene pentru Managementul Calității 

„Recunoașterea excelenței". https://ec.europa.eu/eurostat/ 
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GEO/AGE 
15-19 

ani 

15-24 

ani 

15-64 

ani 

15-74 

ani 

20-24 

ani 

25-29 

ani 

Uniunea Europeană  16.1 34.7 67.7 59.7 52.2 74.3 

Belgia 6.0 22.7 63.1 55.4 38.3 75.1 

Bulgaria 4.9 22.9 66.9 57.7 39.2 69.0 

Cehia 5.0 29.1 73.6 63.8 49.8 78.3 

Danemarca 47.3 56.3 74.2 64.9 64.1 72.1 

Germania  26.9 46.5 75.2 66.9 64.6 78.3 

Estonia 12.6 40.5 74.1 67.8 64.3 80.9 

Irlanda 18.9 40.0 67.7 62.0 63.4 76.6 

Grecia 2.6 14.1 53.5 46.8 26.1 56.6 

Spania 5.2 20.5 61.1 53.7 35.9 65.4 

Franța 10.2 28.7 64.7 56.3 49.1 74.4 

Croația 7.8 25.9 58.9 51.3 43.1 68.7 

Italia 3.5 17.1 58.0 50.7 30.2 54.2 

Cipru 4.2 27.6 65.6 59.2 47.3 73.8 

Letonia 7.2 33.0 70.1 62.9 56.2 81.3 

Lituania 6.6 30.4 70.4 63.2 50.7 84.3 

Luxemburg 8.4 25.8 66.3 59.9 42.1 81.4 

Ungaria 5.4 29.0 68.2 59.3 49.1 77.5 

Malta 20.7 47.3 69.2 60.0 67.1 87.5 

Olanda 54.5 62.3 75.8 66.7 69.9 82.8 

Austria 31.8 50.6 72.2 64.2 66.0 80.4 

Polonia 4.8 29.6 66.1 58.6 50.7 78.5 

Portugalia 6.6 25.9 67.8 60.3 45.8 78.2 

România 8.3 24.5 63.9 57.7 40.8 74.8 

Slovenia 12.9 34.7 69.3 60.6 54.3 78.1 

Slovacia 4.1 26.9 66.2 59.2 46.0 73.1 

Finlanda 23.7 42.5 70.0 60.4 59.3 73.6 

Suedia 24.0 44.9 76.9 67.8 62.9 79.4 

Marea Britanie 29.4 50.7 74.1 66.3 68.8 83.3 

Islanda 69.1 75.8 86.1 80.6 80.7 84.9 

Norvegia 32.1 48.2 74.0 66.8 63.2 78.4 

Elveția 51.2 63.1 79.8 71.9 73.6 85.8 

Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei (FYROM) 
4.8 17.5 50.5 45.5 28.4 51.5 

Turcia 23.7 34.4 51.5 49.0 46.3 60.0 

 

Tabelul 2.2. Procentul persoanelor angajate în anul 2017, pe categorii de vârstă și state din componența Uniunii 

Europene. Sursa: Eurostat 
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O altă variabilă relevantă din cadrul Eurostat măsoară procentul persoanelor care prestează 

munci temporare (Temporary employees as percentage of the total number of employees, by sex, age 

and citizenship). Spre exemplu, doar 4,1% dintre tinerii din România (persoane cu vârsta între 15 și 

24 de ani) figurează în datele Eurostat ca prestând munci temporare pe perioada anului 2017. Acest 

procent este mult mai scăzut decât cel care reprezintă media Uniunii Europene (44,2%). În afara 

României, doar Letonia și Lituania mai înregistrează procente mai mici de 10%, situându-se totuși 

în fața României24.  

Atât studiile de specialitate cât și simțul comun ne determină să privim comparativ asupra 

muncilor de tipul part-time: dintre cei care lucrează, din categoria de vârstă 15-19 ani, la nivelul 

României, 34% figurează ca fiind angajați part-time (media la nivelul Uniunii Europene fiind de 

51,7%). Procentul celor implicați în acest tip de munci scade odată cu categoria de vârstă la care ne 

raportăm, astfel din totalul celor angajați cu vârsta cuprinsă între 15-24, doar 16% lucrează part-time 

și doar 9,3% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 15 si 19 de ani (Uniunea Europeană pentru 15-24: 

32,4%; 15-29: 23,6%).  

Banca Mondială ne informează asupra faptului că România și-a redus semnificativ 

dezechilibrele macro-fiscale cauzate de criza din 2008 și a înregistrat una dintre cele mai rapide rate 

de creștere din UE în 2016. În același timp, România are una dintre cele mai mari rate ale sărăciei 

din UE. Procentajul românilor aflați în risc de sărăcie după transferurile sociale a crescut de la 22.1% 

în 2009 la 25.3% în 201625. Datele furnizate de către Eurostat arată că și în ultimii doi ani (2016, 

2017) România  a întâmpinat cel mai ridicat procent al persoanelor aflate în risc de sărăcie, din toată 

Uniunea Europeană – de 25,3% în 2016 și 23,6% în 2017. Comparativ, la nivelul UE, procentul 

persoanelor aflate în risc de sărăcie era de 17,3% în 2016 și de 16,9% în 2017.  

Dacă privim asupra aceluiași indicator, dar raportat doar la persoanele tinere, observăm că 

situația este și mai nefavorabilă: 32,2% în 2016 și 31,4% în 2017 dintre persoanele cu vârsta cuprinsă 

între 18 și 24 de ani se aflau în risc de sărăcie, cu o diferență de 8-10 procente în comparație cu media 

la nivelul Uniunii Europene. Nu doar înregistrarea unui procent mult peste media Uniunii Europene 

este îngrijorător, ci și punerea sa în relație cu ponderile din populațiile altor state, precum Cehia 

(11,2% din tinerii cehi se aflau în risc de sărăcie în 2017), Slovenia (12,5%) sau Ungaria (15,2%).26 

                                                 
24 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/lfsa_etpgan 
25 http://www.worldbank.org/ro/country/romania/overview 
26https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tessi012&language=en 
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Satisfacția în muncă (Eurostat): Dacă încercăm să privim comparativ asupra datelor ce 

vizează ceea ce general ar putea intra sub umbrela „satisfacției în muncă”, diferențele dintre Uniunea 

Europeană și România nu sunt foarte mari, însă când comparația privește asupra acelorași indicatori, 

dar raportat doar la persoanele tinere (între 15 și 24 de ani), diferențele între media europeană și 

România sunt îngrijorătoare așa cum se poate observa din datele prezentate în cele ce urmează: 

 

 

Fig. 2.2. Procentul persoanelor angajate ce așteaptă o posibilă pierdere a locului de muncă în următoarele 6 luni, 

anul 2017. Sursa: Eurostat 

 

 

 

 
 

Fig. 2.3. Persoanele angajate temporar ca procent din numărul total al angajaților, pe grupe de vârstă, anul 

2017. Sursa: Eurostat 
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Fig. 2.4. Procentul angajaților care au declarat că au relații bune cu colegii, 2015. Sursa: Eurofound 

 
 

Fig. 2.5. Procentul angajaților care au declarant că au relații bune cu superiorii lor, 2015. Sursa: Eurofound 
 

 

 

 
Fig. 2.6. Procentul persoanelor angajate, expuse în cadrul muncii, violenței fizice, psihice sau sexuale, 2015. 

Sursa: Eurofound 
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Fig. 2.6. Angajații care au posibilitatea de a alege metodele de lucru sau ritmul de lucru, exprimat în procent, 

2015. Sursa: Eurofound 
 

 

 
 

Fig. 2.7. Procentul angajaților care consideră că munca lor este utilă, 2015. Sursa: Eurofound 
 

 

 
Fig. 2.8. Procentul angajaților care trebuie să lucreze într-un ritm prea alert și se confruntă cu termene stricte 

de finalizare a activităților, 2015. Sursa: Eurofound 
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2.1. Prezentare succintă a inițiativelor europene și naționale referitoare la 

incluziunea socială a tinerilor  
 

Așa cum menționam anterior, unul dintre obiectivele prioritare ale politicilor europene îl 

reprezintă crearea mai multor oportunități pentru tineret în domeniile educației și ocupării forței de 

muncă, ceea ce sugerează un accent crescut asupra acestor componente în politicile sociale, inclusiv 

cele existente în România. 

  Deși de la adoptarea Strategiei Lisabona numărul oportunităților de acces la educație și pe 

piața muncii a crescut, șomajul în rândul tinerilor a continuat să fie mult mai mare decât în rândul 

adulților, iar odată cu avansarea ultimei crize economice globale, chiar să crească îngrijorător. 

Concluziile cercetărilor sociale au evidențiat faptul că perioadele de tranziție a tinerilor de la educație 

la ocuparea unui loc de muncă au devenit în mod semnificativ mai lungi și mai complexe ca înainte, 

iar diferitele obstacole și riscuri cu care tinerii se confruntă pe parcursul acestei tranziții nu acționează 

singular și nici unidirecțional, ci cel mai adesea la nivel de grup27. 

Se cunoaște faptul că există unui număr considerabil de tineri care se confruntă cu probleme 

în tranziția de la sistemul de învățământ la viața profesională, sau de la șomaj la viața profesională, 

existența incompatibilităților dintre cerere și ofertă în ceea ce privește competențele, lipsa de 

experiență profesională a tinerilor, lipsa/insuficiența oportunităților corespunzătoare de încadrare în 

muncă pentru tineri, existența unor categorii de tineri expuse cu precădere riscului de excluziune de 

pe piața forței de muncă, pentru a oferi tinerilor o protecție reală, adecvată în procesul de tranziție, la 

nivelul UE au fost elaborate politici sociale care fac referire la incluziunea socială a grupurilor 

vulnerabile, în general, dar și a categoriei de tineri NEET. 

În aprilie 201328, statele membre ale Uniunii Europene și-au luat angajamentul de a oferi 

fiecărei persoane cu vârsta maximă de 25 de ani oferte de muncă de calitate, acces la programe de 

educație continua, stagii de ucenicie în primele patru luni de la intrarea în șomaj sau finalizarea 

studiilor. Această inițiativă la nivel european poarta denumirea de Youth Guarantee. În urma 

adoptării acestei inițiative, la nivelul Uniunii Europene, rata șomajului a scăzut de la 24% (în aprilie 

                                                 
27 http://www.ise.ro/aspecte-privind-incluziunea-sociala-a-tinerilor-aflati-in-afara-sistemelor-de-educatie-formare-si-ocupare-
profesionala-neet 
28 Social Agenda, publicația Comisiei Europene din noiembrie 2018 (nr. 35) 
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2013), la 15%, în prezent; ponderea persoanelor cu vârsta între 15 și 24 de ani, care nu aveau un loc 

de muncă și nici nu erau implicate în activități educaționale sau de formare profesională, a scăzut de 

asemenea, de la 13,2% în 2012, la 10,9% în 2017.  

În general, agendele politice naționale cuprind de multă vreme problematica incluziunii 

sociale a tinerilor, însă în cadrul Uniunii Europene, primul document strategic dedicat tinerilor a fost 

elaborat abia în anul 2001 - The White Paper of Youth29. Cu toate acestea, anterior anului 2001, la 

nivelul Uniunii Europene au funcționat diverse programe, dintre care numim: Youth for Europe.  

 

The White Paper of Youth - Cartea Albă a Tinerilor – solicită ca Uniunea Europeană și 

politicile naționale să acorde mai multă importanță nevoilor tinerilor. Politicile cele mai vizate sunt 

ocuparea forței de muncă și integrarea socială, lupta împotriva rasismului și a xenofobiei, educația, 

învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea. Chestiunea complexă a autonomiei tinerilor este, de 

asemenea, inclusă în programul de lucru al proiectelor viitoare. 

În linii mari, Cartea Albă a Tinerilor își propune: 

➢ Noi modalități de a permite tinerilor să participe la viața publică. Mai concret, ministerele și 

autoritățile locale vor căuta modalități de a da facilita experimente de succes conduse de 

consiliile naționale și regionale pentru tineret. 

➢ La nivel european, crearea unui forum, cu rol central în implementarea metodologiilor. 

➢ La nivel comunitar, se încurajează dezvoltarea proiectelor cu participarea tinerilor. 

➢ Lansarea unui portal virtual cu informații specifice pentru tineri; o mai bună informare a 

tinerilor cu privire la chestiunile europene. 

➢  Încurajarea serviciului de voluntariat. Se solicită statelor membre să dezvolte scheme de 

servicii de voluntariat și să le elimine obstacolelor naționale în calea mobilității.  

➢ Comisia dorește să solicite Consiliului să discute problema recunoașterii serviciului de 

voluntariat ca fiind educativ experiență. 

 

EU Strategy for Youth - Investing and Empowering. A renewed open method of coordination 

to adress youth challenges and opportunities: acțiunile Uniunii Europene în domeniul tineretului au 

                                                 
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11055&from=EN 
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fost reunite sub această denumire în perioada 2010-2018. Strategia UE pentru tineret propune 

inițiative în opt domenii de acțiune la care ar trebui să contribuie politicile pentru tineret, acestea 

fiind: angajare și antreprenoriat, incluziune socială, participare, educare și formare profesională, 

sănătate și bunăstare, activități de voluntariat, tineret și lume, creativitate și cultură30.  

Dintre toate aceste dimensiuni, cea care atrage atenția în mod deosebit în cadrul studiului de față este 

prima dintre ele și anume, angajarea și antreprenoriatul. Creșterea ocupării forței de muncă în rândul 

tinerilor este esențială pentru politica UE, cu atât mai mult în contextul strategiei Europa 2020 privind 

creșterea economică și ocuparea forței de muncă.  

  Strategia Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și 

favorabilă incluziunii, promovată de Comisia Europeană la începutul anului 2010. Strategia „Europa 

2020” include și o tematică prioritară cu referire la tineri, intitulată Tineretul în mișcare care își 

propune creșterea performanțelor sistemelor de educație din statele membre și facilitarea intrării 

persoanelor tinere pe piața muncii.   

Această strategie a apărut ca răspuns la impactul crizei economico-financiare începute în anul 

2008, care a dus la pierderea numeroaselor locuri de muncă și se axează pe promovarea unei economii 

cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială și 

teritorială.  

Obiective sociale propuse până în 2020: creșterea ratei de ocupare a forței de muncă la cel 

puțin 75% și reducerea părăsirii timpurii a școlii, de la 15% la mai puțin de 10%, fiecare stat adaptând 

aceste obiective la propria situație. 

Creșterea favorabilă incluziunii presupune să se asigure tuturor cetățenilor acces și 

oportunități pe tot parcursul vieții, fiind necesare parcursuri educaționale flexibile între diverse 

sectoare și niveluri de educație și formare, dar și promovarea autonomiei cetățenilor prin dobândirea 

de noi competențe care să permită forței de muncă să se adapteze noilor condiții și eventualelor 

schimbări de carieră, să reducă șomajul și să sporească productivitatea muncii. 

Statele membre sunt chemate să pună în aplicare măsuri naționale de flexicuritate, să reducă 

segmentarea pieței muncii, să faciliteze tranzițiile, să analizeze și să monitorizeze eficiența sistemelor 

de asigurări sociale, acordând o atenție specială persoanelor cu un nivel scăzut de calificare, pentru 

care ar trebui să asigure dobândirea competențelor necesare în vederea continuării studiilor și 

                                                 
30 European Commission (2009) An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering A renewed open method of coordination to 
address youth challenges and opportunities. 
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integrării pe piața muncii, precum și recunoașterea acestor competențe pe tot parcursul educației 

generale, profesionale, superioare, dar și în cadrul învățării non-formale și informale. 

 

Europa 2020 - Măsuri privind incluziunea socială a tinerilor la nivel european:  

➢ integrarea și consolidarea programelor UE de mobilitate, cele destinate universităților și cele 

destinate cercetătorilor (precum Erasmus +, Erasmus Mundus, Tempus și Marie Curie) și 

corelarea acestora cu resursele și programele naționale; 

➢ impulsionarea agendei de modernizare a învățământului superior la nivelul programelor 

școlare, al administrării și al finanțării, inclusiv prin evaluarea comparativă a performanței 

universităților și a rezultatelor educaționale în context global;  

➢ identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate 

pentru tinerii profesioniști; o promovarea recunoașterii învățării non-formale și informale; o 

lansarea unui Cadru pentru încadrarea în muncă a tinerilor, în care să fie prezentate politicile 

menite să reducă rata șomajului în rândul tinerilor: acest cadru ar trebui să promoveze, cu ajutorul 

statelor membre și al partenerilor sociali, intrarea tinerilor pe piața muncii prin intermediul 

uceniciilor, al stagiilor sau al altor experiențe de muncă, inclusiv printr-o inițiativă (Primul loc 

de muncă EURES) al cărui obiectiv este de a spori șansele tinerilor de ocupare a unui loc de 

muncă prin favorizarea mobilității în UE.  

Europa 2020 - Măsuri privind incluziunea socială a tinerilor la nivel național: 

➢ să efectueze investiții eficiente în sistemele de învățământ și de formare la toate nivelurile (de 

la nivel preșcolar la nivel universitar);  

➢ să amelioreze rezultatele în domeniul educației, tratând fiecare segment (preșcolar, primar, 

secundar, profesional și universitar) în cadrul unei abordări integrate, care să includă 

competențele-cheie și care are scopul de a reduce abandonul școlar timpuriu;  

➢ să consolideze deschiderea și relevanța sistemelor de învățământ prin instituirea unor cadre 

naționale de calificare și printr-o mai bună direcționare a rezultatelor învățării spre nevoile pieței 

muncii; o să faciliteze intrarea tinerilor pe piața muncii prin acțiuni integrate care cuprind, inter 

alia, îndrumare, consiliere și ucenicie.  
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 Tineretul în mișcare31: inițiativă de eliberare a potențialului tinerilor de a realiza o creștere 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană, promovată de Comisia 

Europeană în septembrie 2010.  

Ca parte a Strategiei Europa 2020 pentru o „creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii”, inițiativa emblematică Tineret în mișcare prevede un pachet cuprinzător de măsuri din 

domeniul educației și al ocupării forței de muncă, destinate tinerilor. Printre acestea se numără 

Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri (2011) și Primul tău loc de muncă EURES32. 

Obiectivele globale ale inițiativei emblematice sunt de a îmbunătăți nivelul de educație al tinerilor și 

capacitatea lor de inserție profesională, de a reduce șomajul în rândul tinerilor și de a crește rata de 

ocupare a acestei categorii. 

Tineretul în mișcare reprezintă inițiativa emblematică a UE menită să abordeze provocările 

cu care se confruntă tinerii și să îi ajute pe aceștia din urmă să reușească într o economie bazată pe 

cunoaștere. Inițiativa este un program cadru care anunță acțiuni principale noi, consolidează 

activitățile existente și asigură implementarea altor activități la nivelul UE și la nivel național, 

respectând în același timp principiul subsidiarității.  

Mai mult decât atât, această inițiativă reprezintă un pachet cuprinzător de măsuri de politici 

în domeniul educației și ocupării forței de muncă pentru tinerii din Europa. Inițiativa a plecat de la 

provocările cu care se confruntau tinerii din Uniunea Europeană, și anume, abandonul școlar care se 

situa în jurul procentului de 15%, la începutul anului 2009, iar rata șomajului în rândul tinerilor, la 

începutul anului 2010, depășea 21% (comparativ cu 10% pentru populația generală), conform 

statisticilor Eurostat. La aceste date se mai adaugă și procentul mai scăzut al absolvenților de studii 

superioare, chiar și terțiare, în comparație cu SUA sau Japonia. 

Această inițiativă, are un rol deosebit în conștientizarea importanței serviciilor publice de 

ocupare a forței de muncă, care sunt încurajate sa implementeze garanții pentru tineret, prin care să 

se asigure faptul că toți tinerii, fie au un loc de muncă, fie urmează studii, fie sunt integrați într-un 

program de formare. Inițiativa face legătura între educație și formare, pe de o parte, și piața forței de 

muncă, pe de altă parte, prin propunerea de măsuri de îmbunătățire a capacității de inserție 

profesională a tinerilor.  

 

                                                 
31 http://europa.eu/youthonthemove/docs/communication/youth-on-the-move_RO.pdf 
32 https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=ro 
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Liniile de acțiune principale vizează următoare aspecte:  

➢ măsuri orientate pe întreg sistemul de învățare de-a lungul vieții, în vederea dezvoltării 

de competențe-cheie și obținerii de rezultate de calitate ale învățării, în conformitate cu nevoile 

pieței forței de muncă;  

➢  încurajarea statelor membre în abordarea problemei nivelului ridicat de părăsire 

timpurie a școlii, prin validarea învățării non-formale și informale, inclusiv prin măsuri de 

prevenție pentru elevii cu risc ridicat de părăsire timpurie a școlii, dar și măsuri de remediere;  

➢  promovarea formării vocaționale de tip ucenicie, dar și a stagiilor de calitate, ca 

experiențe de învățare la locul de muncă, acestea ușurând intrarea pe piața muncii; - sprijinirea 

mobilității tinerilor în scop educațional, ocupațional, inclusiv promovarea mobilității tinerilor 

antreprenori;  

➢  informarea tinerilor referitor la parcursurile educaționale și de formare;  

➢ dezvoltarea serviciilor de orientare profesională și vocațională de calitate, cu participarea 

activă a agențiilor de ocupare a forței de muncă, care să sprijine acțiunile de îmbunătățire a 

imaginii sectoarelor și profesiilor cu potențial de angajare;  

➢ informarea tinerilor în legătură cu oportunitățile de angajare și oferirea de asistență în 

căutarea unui loc de muncă, prin intermediul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, 

acestea trebuind să își adapteze sprijinul la nevoile specifice ale tinerilor;  

➢ modernizarea sectorului de educație și formare profesională (EFP) - facilitarea 

parcursurilor și permeabilității dintre EFP și învățământul superior;  

➢ extinderea oportunităților de învățare non-formală și informală care să ducă la o carieră 

profesională mai bună și la condiții de viață mai bune pentru tinerii defavorizați și/sau amenințați 

de excluziunea socială; recunoașterea și validarea acestor tipuri de învățare, non-formală și 

informală, de către cadrele naționale de calificare; voluntariatul, participarea, activitățile din 

cadrul organizațiilor de tineret și a grupurilor de tineri oferă oportunități de învățare în afara 

structurilor formale, contribuind la implicarea acestor tineri, care, altfel ar putea fi excluși;  

➢  sprijinirea tinerilor NEETs care sunt expuși riscului de excluziune de pe piața forței de 

muncă, pentru a nu deveni dependenți de prestațiile sociale, este esențială, pentru a oferi 

parcursuri adecvate pentru acești tineri care să îi reintroducă într-un program educațional sau de 

formare sau să îi aducă în contact cu piața forței de muncă; serviciile publice de ocupare a forței 

de muncă având un rol esențial pentru consolidarea și coordonarea acestor eforturi; dezvoltarea 



  

 

 

 

   

99 

 

de parteneriate și acorduri cu angajatorii, care vor beneficia de sprijin special pentru încadrarea 

pe piața muncii a acestor categorii de tineri reprezintă o opțiune importantă.  

 

O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă: o contribuție europeană la ocuparea 

integrală a forței de muncă, promovată de către Comisia Europeană în noiembrie 2010. 

Aceasta propune următoarele priorități politice cheie pentru întărirea celor patru componente 

ale flexicurității, în parteneriat cu statele membre și partenerii sociali:  

➢ acorduri contractuale flexibile și sigure: orientare pe reducerea segmentării pieței forței 

de muncă și atribuirea unei ponderi mai mari flexibilității interne în perioade de declin economic; 

➢ îmbunătățirea accesului la învățarea de-a lungul vieții - căile mai flexibile de învățare pot 

facilita tranzițiile între faze de muncă și de învățare, inclusiv prin modularizarea programelor de 

învățare; adoptarea de abordări orientate către lucrătorii mai vulnerabili, mai ales către cei cu 

grad scăzut de competență, șomeri, lucrători tineri și în vârstă, persoane cu handicap, persoane 

cu tulburări psihice sau grupuri minoritare precum migranții și romii: serviciile publice de 

ocupare a forței de muncă (SPOFM) ar trebui să ofere orientare profesională și programe de 

formare și de stagiu bine orientate și adaptate; parteneriatele la nivel regional/local între serviciile 

publice, furnizorii de educație și formare și angajatori pot să identifice în mod eficient 

necesitățile de formare, să sporească relevanța educației și formării și să faciliteze accesul 

persoanelor la o continuare a învățării și a formării;  

➢ politici active în domeniul pieței forței de muncă (PADPFM) pentru reducerea riscului de 

șomaj cronic - consultanță individuală privind locul de muncă, asistență în căutarea unui loc de 

muncă, măsuri de îmbunătățire a competențelor și a capacității de inserție profesională; pentru 

diminuarea sarcinii asupra finanțelor publice, subvențiile publice ar trebui să se 3 Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si 

Comitetul Regiunilor, O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă: o contribuție 

europeană la ocuparea integrală a forței de muncă, Strasbourg, 23.11.2010 14 concentreze asupra 

creării efective de locuri de muncă și asupra lucrătorilor „greu de plasat”, precum cei cu nivel 

scăzut de competențe și cu experiență limitată;  

➢ sisteme moderne de securitate socială - reformarea sistemelor de prestații de șomaj, pentru 

a facilita ajustarea nivelului și extinderii acestora pe parcursul ciclului economic (de exemplu să 

se ofere mai multe resurse în perioade dificile și mai puține în perioade bune); serviciile de 

ocupare a forței de muncă și în mod special serviciile publice de ocupare a forței de muncă pot 
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acționa ca agenții de tranziție prin consolidarea prestării serviciilor; chiar dacă rolul lor principal 

în prezent este de a răspunde necesităților șomerilor, serviciile de ocupare a forței de muncă pot 

juca un rol mai extins ca furnizori de servicii de-a lungul vieții, oferind servicii de evaluare a 

competențelor, stabilire de profil, furnizare de formare, orientare profesională individuală și 

consultanță pentru clienți (lucrători și angajatori), asigurare a concordanței între persoane și 

fișele de post și oferind servicii pentru angajatori, precum și oferind soluții la problemele cu care 

se confruntă cei care s-au îndepărtat cel mai mult de piața muncii; serviciile de ocupare a forței 

de muncă ar trebui, de asemenea, să promoveze parteneriate între servicii și în cadrul acestora 

(publice, private și servicii de ocupare a forței de muncă în sectorul terțiar), furnizori de educație 

și formare, ONG-uri și instituții de asistență socială. 

 

Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru European 

pentru coeziunea socială și teritorială: promovată de către Comisia Europeană în decembrie 2010, 

își propune să asigure coeziunea economică, socială și teritorială, în vederea sensibilizării opiniei 

publice și recunoașterii drepturilor fundamentale ale persoanelor care se confruntă cu sărăcia și 

excluziunea socială. La nivelul UE, Comisia depune eforturi pentru elaborarea și punerea în aplicare 

a unor programe care vizează promovarea inovării sociale în rândul grupurilor celor mai vulnerabile, 

printre care și tinerii care se confruntă cu cele mai mari creșteri ale șomajului, în special prin punerea 

la dispoziția comunităților defavorizate a unor forme de educație și de formare și a unor oportunități 

inovatoare de încadrare în muncă și combatere a discriminării.  

În cadrul platformei, Comisia Europeană a identificat următoarele domenii de acțiune:  

➢  accesul la ocuparea unui loc de muncă;  

➢  protecția socială și accesul la servicii esențiale 

➢ educație și politici pentru tineret - politici de combatere a părăsirii timpurii a școlii și 

promovarea unor intervenții mai eficiente, la toate nivelurile de educație, împotriva ciclului de 

dezavantaje; 

➢  migrația și integrarea migranților;  

➢ incluziunea socială și anti-discriminarea;  

➢ politici sectoriale - utilizarea accesibilă a tehnologiilor informației și comunicării în epoca 

internetului îmbunătățește capacitatea de inserție profesională și oportunitățile în viață, 
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incluziunea în comunitățile locale, utilizarea de servicii publice online, precum și accesul la o 

îngrijire modernă și eficientă, facilitând astfel incluziunea socială;  

➢ utilizarea într-o mai mare măsură și mai eficientă a fondurilor UE pentru susținerea 

incluziunii sociale - contribuția fondurilor UE - Fondul Social European trebuie să fie utilizat 

pentru susținerea eforturilor statelor membre de a realiza obiectivele Strategiei Europa 2020, 

inclusiv obiectivul de reducere a sărăciei;  

➢  promovarea inovării sociale;  

➢ lucrul în parteneriat și valorificarea potențialului economiei sociale;  

➢ coordonare politică îmbunătățită între statele membre. 

Către o redresare generatoare de locuri de muncă, Comunicarea Comisiei Europene din 

aprilie 2012.  

Acest document prezintă modalitățile cele mai eficiente pentru îndeplinirea obiectivului 

Europa 2020 în materie de ocupare a forței de muncă. În acest scop, comunicarea furnizează orientări 

concrete în legătură cu planurile naționale privind locurile de muncă ale statelor membre și sugerează 

modalități de a consolida dimensiunea de ocupare a forței de muncă a guvernanței UE.  

Prin acest document Comisia Europeană: 

➢  propune orientări privind inițiativele politice de sprijinire a creării de locuri de muncă și 

reformele piețelor muncii, subliniind importanța investițiilor; oferă indicații privind măsurile 

pentru remedierea nepotrivirilor de competențe și îmbunătățirea mobilității forței de muncă, 

înlăturând obstacolele în calea unei piețe a muncii cu adevărat europene; 

➢  propune modalități de a consolida supravegherea multilaterală, de a îmbunătăți 

participarea partenerilor sociali la guvernanța în domeniul ocupării forței de muncă și de a corela 

mai bine politicile și finanțarea, pentru a maximiza rezultatele în materie de ocupare a forței de 

muncă obținute prin intermediul instrumentelor bugetare ale UE.  

 

Reformele structurale ale piețelor muncii ar trebui să vizeze în special următoarele aspecte:  

➢ transformarea piețelor muncii și asigurarea unor piețe ale muncii favorabile incluziunii;  

➢  rentabilizarea tranzițiilor: flexibilitatea pieței muncii necesită tranziții profesionale 

realizate în siguranță; tranziția tinerilor de la școală la locul de muncă, dacă există elemente care 
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să demonstreze că ucenicia și stagiile de calitate pot fi un mijloc bun de a intra în lumea muncii; 

integrarea femeilor pe piața muncii, garantând egalitatea de remunerare, eliminând toate 

discriminările și măsurile fiscale care descurajează participarea femeilor; acces la învățarea pe 

tot parcursul vieții prin orientare și formare profesională, programe flexibile de lucru pentru cei 

care au astfel de necesități și locuri de muncă sigure și sănătoase.  

➢ angajamentul reciproc privind susținerea tranziției de la șomaj la angajare: nivelurile 

actuale ridicate ale șomajului necesită ca sistemele de prestații de șomaj, care susțin întoarcerea 

de la șomaj la încadrarea în muncă, să fie suficient de adaptabile pentru a stimula o revenire 

rapidă la o angajare durabilă. Cerințele de activare ar trebui să facă parte dintr-o abordare bazată 

pe responsabilități reciproce, care să mențină stimulentele pentru angajare garantând în timp 

primirea unor venituri, asigurând o asistență personalizată pentru căutarea unui loc de muncă și 

oferind protecție împotriva riscului sărăciei;  

➢ dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții ca factor esențial al securității locurilor de 

muncă: accesul la învățarea pe tot parcursul vieții, atât al angajaților, cât și al șomerilor, este 

esențial pentru menținerea capacității de inserție profesională. Pentru șomeri, în special grupurile 

cu nivel scăzut de calificare și grupurile vulnerabile, continuă să fie esențiale, o orientare 

profesională personalizată și formarea pentru a dobândi competențele cerute de piață;  

➢ oportunități pentru tineri deoarece tinerii din Europa au fost cei mai afectați de criza 

economică și de problemele structurale ale pieței muncii. Comisia confirm angajamentul său de 

a combate nivelul extrem de ridicat al șomajului în rândul tinerilor, mobilizând de asemenea 

finanțarea UE disponibilă.  

 

Strategia europeană pentru ocupare - Ocuparea tinerilor: a fost introdusă în 1997, când 

statele membre ale UE au hotărât să stabilească un set comun de obiective pentru politica de ocupare 

a forței de muncă. Ea are ca principal scop să creeze locuri de muncă mai multe și mai bune 

pentru toți cetățenii Uniunii. 

Bazată pe Strategia de creștere Europa 2020, această strategie oferă statelor membre un cadru 

pentru coordonarea politicilor privind ocuparea forței de muncă, propunându-și să creeze locuri de 

muncă mai multe și mai bune pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Strategia europeană pentru 

ocupare stabilește printre priorități Ocuparea tinerilor, încercând să răspundă unei probleme 

stringente la nivel european - creșterea alarmantă a șomajului în rândul tinerilor (rata șomajului în 
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rândul tinerilor înregistrează, în ultimii ani, un nivel peste dublul ratei șomajului în rândul populației 

adulte).  

 

Inițiativa privind ocuparea tinerilor (propunere a Consiliul European, februarie 2013) are 

scopul de a accelera măsurile prevăzute de Pachetul pentru ocuparea tinerilor (2012), căreia i s-a 

alocat pentru perioada 2014-2020 un buget de 6 miliarde Euro și are ca scop sprijinirea a tinerilor 

NEET din regiunile care înregistrează rate ale șomajului, în rândul tinerilor, de peste 25%.  

Având în vedere faptul că în România, în anul 2012, existau trei regiuni care înregistrau o rată a 

șomajului mai mare de 25%, în urma acestei inițiative, țara noastră beneficiază în perioada 2014-

2020 de un buget de circa 106 milioane Euro.  

  Garanția pentru Tineret33 (Recomandarea Consiliului European privind înființarea unei 

Garanții pentru tineret, din aprilie 2013) urmărește să combată șomajul în rândul tinerilor. Potrivit 

acesteia, statele membre ar trebui să se asigure că tinerii sub 25 de ani, indiferent dacă s-au înregistrat 

sau nu ca șomeri, beneficiază de o ofertă de muncă de calitate, de un program de formare continuă, 

de o ofertă de ucenicie sau de un stagiu, în termen de 4 luni de la ieșirea din sistemul de învățământ 

sau de la pierderea locului de muncă. Garanția pentru tineret acordă o atenție specială tinerilor expuși 

riscului de a intra sau de a rămâne în categoria NEET. 

Recomandarea Consiliului privind înființarea unei garanții pentru tineret, necesită o strânsă 

colaborare între principalii factori implicați: autorități publice, servicii de ocupare a forței de muncă, 

consilieri de orientare în carieră, instituții de învățământ și formare, servicii de asistență pentru 

tineret, angajatori, sindicate.  

Pentru a face Garanția pentru tineret o realitate, bugetele naționale trebuie să acorde prioritate 

ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, pentru a evita costuri mai mari în viitor. UE va susține 

cheltuielile naționale prin intermediul Fondului Social European și al Inițiativei privind ocuparea 

tinerilor;  

➢ Din 2014, peste 5 milioane de tineri s-au înregistrat în sisteme de Garanții pentru tineret 

în fiecare an. 

➢ Tot de atunci, în fiecare an, peste 3,5 milioane de tineri înregistrați în sisteme de 

Garanții pentru tineret au acceptat o ofertă de muncă, educație continuă, stagiu sau ucenicie.  

                                                 
33 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro 
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➢ Peste două treimi dintre tinerii care au beneficiat de Garanția pentru tineret în 2016 au 

primit oferte de angajare, de educație, de stagiu sau de ucenicie. 

➢ Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor a ajutat direct peste 1,7 

milioane de tineri din toată Uniunea. 

În programele naționale din cadrul Garanției pentru tineret au fost introduse reforme 

semnificative și măsuri inovatoare34. Un exemplu de implementare cu succes a unui proiect 

Garanții pentru tineri35 – prin POSDRU /126/5.1/S/139512, a fost implementat în regiunilor de 

dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud-Est. Obiectivul general al 

proiectului îl constituie operaționalizarea unei Scheme de Garanții pentru tinerii care nu au absolvit 

examenul de bacalaureat și care nu dețin un loc de muncă, situați la nivelul regiunilor tocmai amintite 

în vederea facilitării accesului acestora pe piața muncii. Obiectivul a vizat implementarea unui 

program integrat de măsuri active de ocupare prin intermediul a 22 Centre de Garanție pentru Tineri, 

program care va include activități de informare, consiliere profesională individuală și de grup, 

mediere, furnizarea de programe de formare profesională, consultanta, asistenta și formare 

profesională pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea de afaceri, organizare 

de târguri județene de locuri de muncă. 

Rezultate: 748 șomeri de lungă durată tineri participanți la programe integrate; 2892 persoane 

au beneficiat de consiliere/ orientare profesională, cu acces pe piața muncii; 673 de participanți la 

instruire, șomeri de lungă durată – acces pe piața muncii.  

 

Prin același tip de program, în Bulgaria a fost înființată în 2015 o rețea de mediatori pentru 

tineret care să li se adreseze tinerilor NEET neînregistrați direct în mediul lor și să-i ajute să 

(re)devină activi. Mediatorii pentru tineret acționează ca intermediari în relația cu instituțiile publice 

care furnizează servicii sociale, educaționale, de sănătate și de altă natură. 

 

Sistemul de ucenicie din Spania a trecut prin reforme structurale semnificative, 

determinând creșterea numărului de ucenici de la 4 000 la 15 000 în doar trei ani (între 2013 și 2016). 

În aceeași perioadă, numărul întreprinderilor participante la programele de formare de tip ucenicie a 

crescut de la numai 500 la 5660, beneficiind de susținerea Garanției pentru Tineret.  

                                                 
34 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro#navItem-3 
35  
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Prin aceeași inițiative, în 2015, Finlanda a lansat centre unice de orientare care să 

consolideze și să simplifice serviciile destinate tinerilor și să elimine suprapunerea activităților. 

Situate până acum în 35 de municipalități, acestea oferă sprijin ușor accesibil tuturor tinerilor sub 

vârsta de 30 de ani, inclusiv consiliere și îndrumare personalizată, sprijin pentru gestionarea vieții de 

zi cu zi, planificarea carierei, dobândirea de aptitudini sociale, precum și sprijin pentru educație și 

încadrarea în muncă. 

 

EU Strategy for Youth: În luna mai a acestui an, Comisia Europeană a prezentat propuneri 

pentru o nouă strategie a UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027, care trebuie discutată de 

Consiliul Uniunii Europene. În cadrul amplului program EU Strategy for Youth s-au căutat în 

permanență modalități și instrumente de combatere a șomajului în rândul tinerilor și a excluziunii 

sociale, precum și de stimulare a inovării. Importanța antreprenoriatului pentru tineri este subliniată 

în concluziile formulate de Consiliului Europei privind promovarea spiritului antreprenorial al 

tinerilor pentru a încuraja incluziunea lor socială (201436). Aici, o atenție specială este acordată 

„antreprenoriatului social" care combină o dimensiune socială și una antreprenorială.  

Echivalentul național al acestei strategii poartă denumirea de Strategia Națională în 

domeniul politicii de tineret 2015-202037.  

Planul de Învestiții pentru Europa: Odată cu ultima criză economică, investițiile din întreaga 

Europă au scăzut, iar consecințele au fost imediat resimțite. În aceste condiții, a fost conceput un plan 

de redresare economică: The Investment Plan For Europe, cunoscut și ca Planul Junker (însă acest 

plan nu vine special să încurajeze persoanele tinere). Acest plan urmărește să atingă trei obiective 

majore:  

• eliminarea obstacolelor din calea investițiilor;  

• asigurarea vizibilității și asistenței tehnice pentru proiectele de investiții;  

• utilizarea în mod cât mai inteligent resursele financiare. 

  Ca atare, planul este alcătuit din trei piloni:  

                                                 
36 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142702.pdf 
37 http://mts.ro/wp-content/uploads/2015/01/Strategia-tineret-ianuarie-2015.pdf 
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• În primul rând, Fondul European pentru Investiții Strategice (EFSI), care oferă o garanție a 

UE pentru mobilizarea investițiilor private. Comisia colaborează cu partenerul său strategic, 

Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI). 

• În al doilea rând, Centrul Consultativ European pentru Investiții și Portalul proiectelor 

europene de investiții, care oferă asistență tehnică și o mai mare vizibilitate a oportunităților 

de investiții, ajutând astfel proiectele de investiții propuse să devină realitate.  

• În al treilea rând, îmbunătățirea mediului de afaceri prin eliminarea barierelor de reglementare 

în calea investițiilor atât la nivel național, cât și la nivelul UE. 

 

Un exemplu de aplicare a acestui program în ajutorarea tinerilor: Banca Europeană de 

Investiții (EIB), alături de Banca Bankia din Spania au semnat în 2018 un acord în valoare de 50 de 

milioane de euro, prin care își propun să încurajeze afacerile mici și mijlocii să angajeze tinerii din 

Spania. Până în momentul de față, Planul Junker a mobilizat aproape 360 de miliarde de euro, la 

nivel european, spre afacerile mici și mijlocii pentru a facilita accesarea de fonduri.  

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (2014-2020): 

Guvernul își propune să creeze noi oportunități de angajare și să promoveze egalitatea de șanse prin: 

creșterea nivelului abilităților, educației și experienței pe piața muncii a persoanele sărace și a celor 

provenind din grupurile vulnerabile;  

➢ creșterea ratei de ocupare a forței de muncă a acestor persoane/ grupuri;  

➢ implementarea de măsuri care ar putea determina creșterea ratei de salarizare a grupului 

țintă (precum măsuri vizând reducerea discriminării). Totuși, aceste măsuri vor fi doar parțial 

eficiente dacă nu sunt însoțite de politici economice care să influențeze cererea prin crearea de 

locuri de muncă. Principala prioritate în acest domeniu va fi creșterea ocupării forței de muncă 

în rândul populației sărace și vulnerabile prin extinderea măsurilor active privind piața muncii. 

  Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)38 - 2007-2013 

- elaborat de România și aprobat de Comisia Europeană definește intervenția Fondului Social 

European în România în acord strategia de dezvoltare din domeniul resurselor umane. Acest 

program a cunoscut o vizibilitate foarte ridicată și s-a bucurat de un grad ridicat de absorbție 

                                                 
38 http://www.fonduri-ue.ro/posdru-2007 
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a fondurilor europene în perioada 2007-2013. POSDRU a fost elaborat în conformitate cu 

prevederile Orientărilor Strategice Comunitare privind Coeziunea, cu Strategia Lisabona privind 

ocuparea și locurile de muncă, ținându-se cont de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 

privind stabilirea dispozițiilor generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul 

Social European și Fondul de Coeziune, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1081/2006 privind 

Fondul Social European și Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru 

implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind stabilirea dispozițiilor 

generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de 

Coeziune. 

În total, până in 31 decembrie 2014, au fost deschise 180 de linii de finanțare, cu o alocare financiară 

în valoare de aproximativ 4,14 mld. euro. Până la aceeași dată au fost depuse 15.418 cereri de 

finanțare în valoare totală de peste 15,84 miliarde euro, din care peste 15,18 miliarde euro reprezintă 

contribuția UE (438,44% din alocarea financiară UE 2007 – 2013), iar în cursul anului 2014 au fost 

depuse 526 cereri de finanțare, în valoare totală de 0,69 mld. euro. 

  Principalul obiectiv al POSDRU în reprezintă dezvoltarea capitalului uman și creșterea 

competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și 

asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă 

și inclusivă a 1.650.000 de persoane. 

Obiective specifice: 

➢ Promovarea educației și formării inițiale și continue de calitate, inclusiv educația 

superioară și cercetarea; 

➢ Promovarea culturii antreprenoriale și creșterea calității și productivității muncii; 

➢ Facilitarea inserției tinerilor și a șomerilor de lungă durată pe piața muncii; 

➢ Dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și inclusive; 

➢ Promovarea inserției/reinserției pe piața muncii a persoanelor inactive, inclusiv din 

zonele rurale; 

➢ Îmbunătățirea serviciilor publice de ocupare; 

➢ Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii. 

Deși acest program nu este destinat în mod specific tinerilor, multe dintre programele care au 

primit finanțare au fost destinate acestei categorii din populație și au facilitat integrarea tinerilor pe 

piața muncii, contribuind totodată la dezvoltarea și susținerea formelor de învățare continua. 
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Dintre axele prioritare, cele care reprezintă interes pentru studiul de față sunt: 

Axa prioritară 1: Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și 

dezvoltării bazate pe cunoaștere.  

Obiectivul general al acestei axe prioritare îl reprezintă dezvoltarea rutelor 

flexibile de învățare pe tot parcursul vieții și creșterea accesului la educație și formare prin 

furnizarea unei educații inițiale și continue modern și de calitate, incluzând învățământul superior și 

cercetarea.  

Axa prioritară 2: Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii 

Obiectivul principal al acestei axe prioritare îl constituie facilitarea accesului la educație, 

creșterea ocupabilității și a nivelului de educație și formare profesională al resurselor umane printr-

o abordare de tip pe tot parcursul vieții, în contextul societății bazate pe cunoaștere.  

Următoarele obiective specifice au menirea de a atinge obiectivul principal: 

- o mai bună tranziție de la școală la viața activă;  

- îmbunătățirea participării la programe de educație de tip „a doua șansă” și prevenirea 

părăsirii timpurii a școlii, în special a grupurilor vulnerabile;  

- întărirea capacității întreprinderilor de a sprijini creșterea nivelului de calificare a 

angajaților;  

-  creșterea gradului de calificare a angajaților. 

 

Atingerea țintelor Axei prioritare 239:  

- Din numărul total de 94.218 persoane asistate în tranziția de la școală la viața activă, 90.801 

au fost participanți unici; 

- Din numărul total de 65.247 beneficiari ai serviciilor de consiliere în carieră, 63.634 sunt 

participanți unici; 

- Din numărul total de 5.864 participanți la programe de tipul educație „de a doua șansă”,5.864 

sunt participanți unici;  

- Din numărul total de 55.029 participanți la programe de FPC (calificare și recalificare), 

54.006 sunt participanți unici;  

 

                                                 
39 http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/OLD/POSDRU/rai.posdru.30.06.2015.pdf 
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Programul Operațional Capital Uman (PO CU)40 stabilește prioritățile de investiții, 

obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând 

astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, 

totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al 

Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, și anume, de a reduce disparitățile de 

dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE 

Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri 

Suma alocată totală - 230.693.510 Euro prin Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” 

Acțiunile planificate în cadrul AP 1 urmează să fie implementate în cele trei regiuni eligibile 

în care rata șomajului în rândul tinerilor depășește 25%, și anume: regiunea Centru (31,7%), regiunea 

Sud-Est (31,3%) și regiunea Sud Muntenia (30,2%), regiuni mai puțin dezvoltate în concordanță cu 

AP 2014-20202, Recomandările Specifice de Țară privind combaterea șomajului în rândul tinerilor, 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, 

Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri, Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 

2014 - 2015, Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții, obiectivele specifice vizate 

în cadrul acestei priorități de investiții sunt: 

➢ creșterea ocupării tinerilor NEETs (Not in Employment, Education or Training - nu are 

loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ sau formare profesională) șomeri cu vârsta 

între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare și cu rezidența în regiunile 

eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia); 

➢ îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 

competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta 

între 16-24 ani, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia). 

Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri (ILMT)41 are aplicabilitate la nivelul statelor 

Uniunii Europene și este disponibilă pentru a sprijini persoanele, în special NEET, mai degrabă decât 

pentru a pune în aplicare reforme structurale (acesta din urmă fiind sprijinită de FSE). ILMT poate fi 

utilizată pentru a sprijini activități care includ o primă experiență la locul de muncă, un stagiu, un 

                                                 
40 http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014 
41 Memorandum-ul din 13/07/2017 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Legislatie/Munca/Memorandum-aprobare-
Garantie-pentru-tineret-2017-2020.pdf 
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contract de ucenicie, furnizarea de sprijin pentru înființarea de întreprinderi pentru tinerii 

antreprenori, educație și formare profesională de calitate, programe de acordare a unei a doua șanse 

tinerilor care abandonează școala și subvenții specifice salariale și la recrutare. 

Prin acest program, României i se vor aloca pe toată perioada de finanțare 99,02 milioane de 

euro, sumă care poziționează țara noastră undeva la jumătatea clasamentului. Țara căreia i s-a alocat 

cea mai mare sumă este Spania (881,44 milioane de euro), urmată de Italia 530,18 milioane de euro), 

Franța (289,76 milioane de euro) și Polonia (235,83 milioane de euro).  

Membru Regiuni eligibile pentru finanțare în cadrul 

inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” 

Alocări specifice prin inițiativa „Locuri de muncă 

pentru tineri” (milioane EUR)* 

Austria Nu - 

Belgia Da 39,64 

Bulgaria Da 51,56 

Croația Da 61,82 

Cipru Da 10,81 

Republica Cehă Da 12,71 

Danemarca Nu - 

Estonia Nu - 

Finlanda Nu - 

Franța Da 289,76 

Germania Nu - 

Grecia Da 160,24 

Ungaria Da 46,49 

Irlanda Da 63,66 

Italia Da 530,18 

Letonia Da 27,1 

Lituania Da 29,69 

Luxemburg Nu - 

Malta Nu - 

Polonia Da 235,83 

Portugalia Da 150,2 

România Da 99,02 

Slovacia Da 67,43 

Slovenia Da 8,61 

Spania Da 881,44 

Suedia Da 41,26 

Țările de Jos Nu - 

Regatul Unit Da 192,54 

Tabelul 2.3. State europene eligibile pentru finanțare în cadrul inițiative Locuri de muncă pentru tineri42 

 

                                                 
42 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-784_ro.htm 
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* Statele membre trebuie să aducă o contribuție cel puțin egală celei din ILMT, care să provină din alocarea din Fondul 

social european destinată lor. 

 

Concluziile Consiliului privind promovarea încadrării în muncă a tinerilor pentru 

realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, iunie 2011. 

Prin intermediul acestui document, statele membre sunt invitate:  

➢ să pună în aplicare reformele care vizează îmbunătățirea sistemelor de educație și de 

formare precum și recunoașterea unor sisteme de educație diferite de cele formale, în scopul 

reducerii inadecvării competențelor în raport cu cerințele pieței forței de muncă;  

➢ să ia măsurile necesare pentru a facilita și a accelera tranzițiile tinerilor pe piața forței de 

muncă, printre altele prin consolidarea educației și a formării profesionale, inclusiv prin stagii 

de ucenicie, precum și a altor programe de experiență profesională și de muncă voluntară;  

➢ să consolideze politici transparente și active privind încadrarea în muncă a tinerilor, 

acordând o atenție specială celor mai puțin calificați și altor categorii vulnerabile de tineri, 

accentul punându-se pe activități personalizate de consiliere și de orientare a carierei;  

➢ să dezvolte o abordare individualizată și să consolideze strategiile de informare, inclusiv 

prin utilizarea tehnologiilor de informare și comunicare, pentru a răspunde nevoilor tinerilor, 

printre altele, prin promovarea dezvoltării de parteneriate între serviciile de ocupare a forței de 

muncă, instituțiile de învățământ și formare, serviciile de asistență socială și de orientare a 

carierei, partenerii sociali și organizațiile de tineret;  

➢ să completeze diversele măsuri luate în sectorul ofertei prin depunerea de eforturi în 

sectorul cererii de pe piața forței de muncă, precum stimularea creării de noi locuri de muncă;  

➢  să intervină rapid, oferind posibilități de educație complementară, de formare/reconversie 

profesională sau măsuri de activare pentru tinerii care nu sunt nici încadrați în muncă și nici nu 

urmează un program de învățământ sau formare (NEETs), inclusiv pentru cei care au abandonat 

timpuriu studiile, pentru a-i reinsera cât mai repede cu putință într-un sistem de învățământ, de 

formare sau pe piața forței de muncă și a reduce astfel riscul de sărăcie și de excluziune socială;  

➢ să exploateze pe deplin potențialul fondurilor UE, mai ales al Fondului Social European, 

și să pună în aplicare cele mai adecvate politici în domeniul tineretului;  

➢ să promoveze mobilitatea tinerilor, atât la nivel național cât și la nivelul UE; 6 Concluziile 

Consiliului 11838/11 din 20 iunie 2011 privind promovarea încadrării în muncă a tinerilor pentru 

realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 18  
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➢ să furnizeze, în cadrul școlilor, informații, orientare și consiliere pentru a-i ajuta pe cei 

foarte tineri sa facă alegeri legate de carieră, în vederea orientării pe piața forței de muncă; 

➢ să sprijine angajatorii pentru ca aceștia să le faciliteze tinerilor dobândirea de competențe 

profesionale și experiență prin stagii, ucenicie și alte programe inovatoare și favorabile 

incluziunii;  

➢ în cazul tinerilor care nu sunt nici încadrați în muncă și nici nu urmează un program de 

educație sau formare (NEETs), să promoveze reinserarea acestora într-un sistem de învățământ, 

de formare sau pe piața forței de muncă, ceea ce se poate realiza prin dezvoltarea unei abordări 

integrate similare „garanției pentru tineret” deja adoptate de mai multe state membre;  

➢ să includă, pe piața forței de muncă, tinerii care sunt expuși în cel mai înalt grad riscului 

de excluziune, prin furnizarea de servicii individualizate.  

 

2.2. Modele de bune practici  
 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 

Ateliere de inserție socio-profesională43.  

Beneficiar: Asociația Samusocial din România 

Grupul Țintă: Persoane fără adăpost din București 

Bugetul total: 4.733.760 RON, din care 3.453.913 RON co-finanțare din FSE 

Durata: 36 de luni (ianuarie 2009- decembrie 201 

Programul Operațional: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

Axa Prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1 “Dezvoltarea 

economiei sociale”  

 

Principalul obiectiv al proiectului a fost acela de a realiza inserția socială și profesională a 

persoanelor fără adăpost din București. Prin proiect, grupul țintă a beneficiat de formare, asistență 

socială și îngrijire medicală, precum și de consiliere psihologică pentru a se adapta cu succes 

cerințelor angajatorilor la locul de muncă. Ideea a fost aceea de a oferi persoanelor fără adăpost, în 

locul unui sprijin pe termen scurt, alternative pe termen mediu și lung pentru reintegrarea socială și 

profesională a acestora. 

Toți indicatorii de proiect au fost atinși, în special numărul de intervenții sociale și medicale 

efectuate și numărul de locuri de muncă obținute în economia reală: 

                                                 
43 Studiu de caz privind egalitatea de șanse: abordări integratoare și proiecte de succes implementate în cadrul Instrumentelor 
Structurale din România; http://www.fonduri-ue.ro/files/publicatii/Brosura.Egalitatea.de.sanse.pdf 
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➢ Au fost instruiți 20 de specialiști în economia socială 

➢ 1.751 persoane fără adăpost au beneficiat de consiliere profesională 

➢ 31 de participanți au fost angajați în cadrul atelierelor de inserție și au obținut calificări 

profesionale 

➢ 17.036 intervenții sociale și 7.820 intervenții medicale pentru a îmbunătăți nivelul de trai 

al persoanelor fără adăpost 

➢ 501 persoane fără adăpost au beneficiat de consiliere pentru reinserție profesională 

➢ Au fost create 64 de locuri de muncă în economia reală 

Concluzii: 

În baza experienței Asociației Ateliere Fără Frontiere (Franța), care și-a făcut debutul în 

România, proiectul a constat în angajarea persoanelor fără adăpost în cadrul atelierelor de inserție cu 

scopul de a le oferi un stimulent pentru recuperarea vieții sociale prin recâștigarea încrederii în forțele 

proprii și a stimei de sine. 

Atelierul de inserție a integrat cu succes aspecte legate de incluziunea socială (oferirea de 

locuri de muncă și asigurarea unui adăpost) și economică (siguranța locului de muncă și a unui salariu 

lunar), precum și de mediu (reciclarea de calculatoare uzate și protecția mediului), fiind un exemplu 

clar de solidaritate umană și dezvoltare durabilă. 

 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Îmbunătățirea accesului 

tinerilor aflați în detenție la programele de formare și integrare pe piața muncii.44 

Beneficiar: Administrația Națională a Penitenciarelor, România  

Grupul Țintă: Tineri aflați în detenție, care își ispășesc pedeapsa  

Programul Operațional: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  

Axa Prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.2 “Îmbunătățirea 

accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”  

Buget total: 18.500.000 RON, din care 16.570.821 RON co-finanțare din FSE  

Durata: 36 luni (decembrie 2008 – noiembrie 2011) 
 

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a oferi tinerilor care se află în detenție și care 

își ispășesc pedeapsa în închisorile din Craiova și Tichilești, accesul la programe de formare și 

servicii suport care vizează integrarea lor pe piața muncii, atât pe perioada de ispășire a pedepsei, cât 

și ulterior. 

                                                 
44 idem 
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Una din cele mai importante realizări a constat în transformarea atmosferei din penitenciare 

într-una mai relaxată, bazată pe încredere reciprocă și nu doar pe obediență. Astfel, în penitenciarul 

din Craiova, numărul incidentelor de violență între tineri a scăzut de la 1 pe săptămână pentru 280 

de deținuți la 1 la 3 săptămâni pentru 550 de deținuți. Tinerii nu îi mai privesc pe angajații 

penitenciarului cu teamă, considerându-i acum mentori, modele de urmat în ceea ce privește 

profesionalismul și dedicarea pentru muncă. 

Rezultatele proiectului în cifre: 

➢ Au fost achiziționate echipamente pentru 6 ateliere de lucru; 

➢ 93 de tineri deținuți au beneficiat de asistență și consiliere; 

➢ 36 de angajați ai penitenciarului au participat la cursuri de formare profesională pentru a 

deveni consilieri și formatori;  

➢ Au fost organizate 6 stagii de pregătire în instituții de corecție din Austria;  

➢ Experiența proiectului a fost diseminată către 40 de autorități publice locale; 

➢ Au fost organizate 8 seminarii regionale și 2 conferințe naționale. 

Pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare personală și profesională a tinerilor care își ispășesc 

sentința, proiectul a dezvoltat un set coerent de măsuri menite să ajute la dezvoltarea individuală și 

la creșterea șanselor pentru găsirea unui loc de muncă. Noua atmosferă din cadrul instituțiilor de 

corecție, modificarea de percepție indusă potențialilor angajatori, sindicatelor și altor actori de pe 

piață, au creat premisele pentru sustenabilitatea rezultatelor proiectului și pentru valorificarea 

acestora și după finalizarea proiectului. 

 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  

MIOS - Măsuri ocupaționale integrate pentru șomerii din județul Covasna45 

Beneficiar: SC Brahms International SRL Brașov  

Grupul Țintă: șomerii din județul Covasna 

Programul Operațional: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  

Axa Prioritară 5 “Promovarea măsurilor de ocupare active”, Domeniul major de intervenție 5.1 

“Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”  

Buget total: 2.178.495 RON, din care 1.830.409 RON co-finanțare din FSE  

Durata: 16 luni (noiembrie 2010 – februarie 2012) 

 

                                                 
45 idem 
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Obiectivul general al proiectului a fost acela de creștere a ratei de ocupare în rândul șomerilor 

pe termen lung, tinerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și populației inactive din 

județul Covasna, cu accent specific asupra minorităților etnice. 

Rezultate obținute: 

➢ 1.115 persoane au beneficiat de consiliere profesională;  

➢ 660 persoane au beneficiat de servicii de mediere;  

➢ 448 persoane au participat la cursurile de formare și 430 au obținut certificate ; 

➢ 99 persoane au obținut un loc de muncă la sfârșitul proiectului. 

Concluzii: 

Prin participarea la activitățile proiectului, șomerii din județul Covasna și-au maximizat 

șansele de a-și găsi un loc de muncă, au câștigat încredere în forțele proprii și și-au dezvoltat 

aptitudini și abilități care să fie corelate cu transformarea economică ce caracterizează în prezent 

piața muncii la nivel de județ. 

 

Discriminarea la angajare a tinerilor absolvenți de liceu46 

Sursele de finanțare ale proiectului: toate materialele necesare desfășurării activității au fost 

asigurate de către partenerii implicați în organizarea acestui eveniment - Fundația Pestalozzi, 

Inspectoratul Școlar Prahova și Comisia județeană pentru egalitate de șanse între femei și bărbați 

(COJES Prahova). 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea și conștientizarea la nivelul liceelor 

a fenomenului discriminării ca fiind una dintre cauzele nerespectării principiului egalității de șanse 

la angajare. O parte din obiectivul general al proiectului a fost acela de a crește oportunitățile de 

angajare a tinerilor liceeni și accesul egal la ocupare prin conștientizarea principiului egalității de 

șanse. 

Principalele măsuri implementate: 

➢ Dezbatere publică privind tema centrală de discuție „Discriminarea la angajare a tinerilor 

absolvenți de liceu”, elemente principale ale principiului egalității de șanse: problemele cu 

care se confruntă tinerii absolvenți în ceea ce privește accesul lor pe piața muncii, propuneri 

privind direcțiile de acțiune privind egalitatea de șanse la angajare pentru categoriile de 

persoane discriminate, responsabili;  

                                                 
46 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2013_Ghid%20de%20bune%20practici_SANSA.pdf 
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➢ Instruirea și informarea tinerilor liceeni de către partenerii implicați în organizarea 

evenimentului, în modalități de căutare a unui loc de muncă, așteptările pe care le au 

angajatorii de la viitorii angajați, cunoașterea drepturilor și obligațiilor salariaților în România 

și ce înseamnă egalitatea de șanse la angajare;  

➢ Vizionarea unor filmulețe care reprezintă diverse situații de discriminare la angajare; • 

distribuire de pliante cu informații despre proiectul Ș.A.N.S.A. participanților prezenți la 

eveniment; • mediatizarea acțiunii și menținerea legăturii cu mass-media prin acordarea de 

interviuri radio și TV; înmânarea unor diplome de participare atât tinerilor absolvenți de liceu, 

consilierilor educativi, cât și angajatorilor și membrilor COJES Prahova. 

➢ Creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și integrare a principiului egalității de șanse 

între bărbați și femei;  

➢ Promovarea pe scară largă a egalității de șanse;  

➢ Promovarea de modele și a motivării altor tineri în acest sens;  

➢ Creșterea cunoștințelor și abilităților tinerilor din grupurile vulnerabile. 

 

Proiectul Orientarea pentru Viață. Centre Vocaționale47 

Au fost create Centre Vocaționale în județele Buzău (Buzău și Râmnicu Sărat), Ilfov (Voluntari) și 

Giurgiu (Giurgiu).  

Finanțarea a fost asigurată prin Programul PHARE, Societatea Civilă, Componenta 4: ACCESS-

Social, RO 0104.03/ 4.1/ ȘOC 017; Programul ChildNet al World Learning de Agenția Statelor Unite 

pentru Dezvoltare Internațională. 

Beneficiari: tinerii care părăsesc sistemul de protective din Buzău, Ilfov și Giurgiu.  

 

Proiectul a țintit dezvoltarea unor servicii comunitare pentru copiii între 16 și 18 ani (până la 

împlinirea vârstei de 19 ani) de care aceștia pot beneficia la părăsirea centrelor de plasament. 

Obiectivul urmărit a fost creșterea egalității de șanse pe piața muncii a tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție, prin dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, în cadrul unui serviciu 

specializat. Principalii beneficiari ai proiectului au fost tinerii care părăsesc sistemul de protecție. 

Proiectul a țintit dezvoltarea unor servicii comunitare pentru copiii între 16 și 18 ani (până la 

împlinirea vârstei de 19 ani) de care aceștia pot beneficia la părăsirea centrelor de plasament.  

                                                 
47 idem 
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Axele strategice ale proiectului au implicat două componente conexe:  

➢ Centre Vocaționale;  

➢ Training pentru personalul care lucrează în cadrul sistemului de protecție: în cadrul 

Centrelor Vocaționale, înainte de părăsirea instituțiilor de ocrotire, au fost create ateliere 

pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă și au fost furnizate servicii de 

consiliere, activități centrate pe reintegrare familială a tinerilor din proiect. 

După părăsirea sistemului de ocrotire, au fost oferite cursuri de calificare, asistență pentru 

găsirea unui loc de muncă și asistență pentru o viață independentă. Integrarea socio-profesională a 

tinerilor din mediile defavorizate a fost abordată ca o problemă de interes comunitar. Centrele 

vocaționale și-au concentrat activitatea pe orientarea și pregătirea profesională a acestor categorii de 

tineri și pe dezvoltarea abilitaților lor de viață independentă. În cadrul componentei de formare, s-au 

derulat cursuri de formare pentru lucrătorii din sistemul de protecție a copilului în scopul 

popularizării metodelor de lucru, standardelor și problematicii specifice Centrului Vocațional. 
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3. CALIBRAREA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL CU CERINȚELE PIEȚEI 

FORȚEI DE MUNCĂ 
 

 

 

 

 

 

 

După cum s-a putut observa anterior, atât la nivel european, cât și la nivelul statelor din 

componența UE, există un puternic interes pentru crearea și implementarea mecanismelor de inserție 

a tinerilor pe piața muncii, însă una dintre marile probleme cu care se confruntă pe de-o parte tinerii, 

dar pe de altă parte și angajatorii, o reprezintă calibrarea ineficientă a sistemului educativ cu cerințele 

pieței. O altă problemă des întâlnită și destul de gravă o reprezintă sub-calificarea tinerilor și rata 

ridicată a abandonului școlar (printre cele mai ridicate din Europa).  

Primul proiect de reformă a educației, co-finanțat de Guvernul Romaniei și de Banca 

Mondială, a început în octombrie 1994. Cel de-al doilea mare program de reformă a început în 1995, 

cu finanțare din partea Uniunii Europene - Phare și a vizat restructurarea învățământului profesional. 

Începând din anul școlar 1998-1999, prin reglementările Ministerului Educației, a fost introdusă 

programa la nivel național pentru învățământul obligatoriu. În privința programei pentru învățământ 

universitar s-au avut în vedere câteva obiective menite să ducă la compatibilizarea sistemului 

românesc de educație cu cel al țărilor membre ale Uniunii Europene. Reforma învățământului 

superior a fost sprijinită de programul Tempus care a debutat încă din anul 1991. Principalele 

obiective ale programului au vizat modernizarea programei în învățământul universitar, sporirea 

componentelor didactice, realizarea de contacte cu rețelele academice ale comunității europene, 

pregătirea specialiștilor în integrarea europeană și oferirea de burse de mobilitate pentru profesori și 

studenți. 

Armonizarea legislației românești din domeniul educației cu sistemele promovate în Uniunea 

Europeana a condus la organizarea învățământului superior pe trei cicluri (licență, masterat, 

doctorat), începând cu anul universitar 2005-2006. Toate aceste schimbări au vizat racordarea 

învățământului românesc la evoluțiile din spațiul educațional și profesional european. La fel ca în 

celelalte țări membre ale Uniunii, în România, învățământul de stat obligatoriu este gratuit, iar 

accesul este garantat prin lege tuturor persoanelor indiferent de sex, naționalitate, religie sau mediu 
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socio-familial. A devenit însă evident faptul că, în condițiile unei situații economice deficitare, doar 

existența unei legislații favorabile educației rămâne insuficientă. Sistemul de educație stă, în 

continuare sub-finanțat. Legea Învățământului prevede ca minim 4% din produsul intern brut să fie 

alocat pentru învățământ. Conform informațiilor furnizate de Ministerul Educației și Cercetării, acest 

obiectiv a fost atins, dar investiția în educație rămâne scăzută față de nevoile existente. 

În decursul anilor, au avut loc schimbări majore în structura de organizare a învățământului, 

determinate nu numai de cadrul legislativ, ci și de opțiunile tinerilor și de modificările intervenite în 

structura de vârstă a participanților la acest nivel de educație. În aceeași direcție, România a dezvoltat 

cadrul legislativ de funcționare a unor fenomene non-tradiționale ale învățământului superior, în 

special învățământul deschis și la distanță, care se adresează, în principal, studenților adulți, ceea ce 

a condus la o sporire fără precedent a numărului de studenți, depășind cu mult așteptările tuturor 

instituțiilor de învățământ48. 

Pentru a răspunde cerințelor specifice din partea pieței muncii, în ultimi ani, în România, s-a 

dezvoltat învățământul terțiar (și la presiunea Uniunii Europene). Învățământul terțiar non universitar 

(învățământul postliceal) se organizează la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ 

superior acreditate pentru absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat. Instituțiile de 

învățământ superior acreditate oferă, în cadrul colegiilor, cursuri de învățământ de nivel terțiar non- 

universitar autorizate să funcționeze provizoriu, acreditate și evaluate periodic în condițiile legii, de 

către ARACIP. Învățământul terțiar non-universitar, organizat în cadrul colegiilor, are o durată de 1 

- 3 ani, în funcție de complexitatea calificării. Finanțarea de bază pentru colegiile din cadrul 

instituțiilor de învățământ superior de stat se asigură la nivelul standardelor de cost pentru 

învățământul preuniversitar49. 

O bună informare în ceea ce privește diversificarea cursurilor, specializărilor universitare sau 

chiar a facultăților ar reprezenta un proces prea minuțios, nefiind centralizate și publice până în acest 

moment aceste date, putem spune doar că această diversificare a avut loc; noi și noi specializări 

universitare, programe masterale sau cursuri au fost create tocmai pentru a aduce un răspuns cât mai 

bun pieței forței de muncă. Un singur exemplu ar putea fi elocvent: știind că România reprezintă în 

momentul de față un mediu propice pentru desfășurarea serviciilor mai multor companii 

                                                 
48 Piața serviciilor de educație din Romania  
49 https://www.edu.ro/tertiar-nonuniversitar 
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internaționale, într-o primă etapă Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă, apoi anumite 

instituții private și în cele din urmă universitățile, au creat noi cursuri/programe de pregătire a 

personalului în domeniul resurselor umane. Această pregătire oferă tinerilor absolvenți șanse reale 

de muncă în domeniul pregătirii academice (însă această situație este una particulară și în continuare 

ne confruntăm, într-o serie destul de vastă de domenii, cu incapacitatea de a dobândi un loc de muncă 

în concordanță cu diploma de studii superioare dobândite).  

Revenind la piața muncii, cea mai mare categorie profesională din Uniunea Europeană în 

2016 o constituie angajații din domeniul serviciilor personale și din vânzări, reprezentând 9,5 % din 

forța de muncă sau 21,4 milioane de persoane. Aceste cifre le depășesc pe cele aferente celor opt 

categorii de ocupații cu cea mai mică pondere luate împreună, care, printre altele, includ toți angajații 

din domeniul agricol, lucrătorii din industria de prelucrare a alimentelor și membrii forțelor armate. 

După categoria lucrătorilor din servicii și vânzări, se află funcționarii, urmați din nou de specialiștii 

cu funcții administrative și comerciale. Din nou, se pune aceeași problemă: pentru a ocupa aceste 

funcții, tinerii trebuie să își finalizeze cel puțin învățământul obligatoriu. Apoi, cu cât nivelul 

pregătirii educaționale este mai ridicat, șansa de a ocupa un loc de muncă bine plătit și în condiții de 

lucru avantajoase, crește substanțial.  

Pentru a răspunde cererii pieței forței de muncă, strategiile pentru creșterea numărului anilor 

de școală și creșterea numărului de persoane cu diplomă de studii superioare reprezintă într-adevăr o 

prioritate. Deși cunoaștem faptul că tot mai multe locuri de muncă se creează pentru persoanele cu 

calificare ridicată. Conform EURES, la nivelul trimestrului IV 2017, cele mai multe locuri de muncă 

vacante au fost pe următoarele ocupații: specialiști (studii superioare) în diverse domenii de activitate 

(știință și inginerie, tehnologia informației și comunicații, administrativ-comercial, sănătate, juridic, 

social și cultural); lucrători în domeniul serviciilor; muncitori necalificați; muncitori calificați și 

asimilați; operatori la instalații și mașini, asamblori de mașini și echipamente50. 

Deși Uniunea Europeană impune tuturor statelor membre programe de învățare pe tot 

parcursul vieții (ÎPV), în România acestea sunt adesea greu accesibile, în condițiile unui număr 

redus de centre de formare în mediul rural și în zonele dezavantajate, dar și dată fiind reducerea 

ofertei de pregătire disponibilă pentru învățământul profesional și tehnic începând cu anul 2009. 

Lipsa resurselor financiare, alături de gradul de redus de informare privind programele de ÎPV 

                                                 
50 Institutul Național de Statistică, februarie 2018.  
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existente și oportunitățile pe piața muncii sunt cauze importante ale acestei stări de fapt. Părăsirea 

timpurie a școlii și neparticiparea contribuie la nivelurile relativ scăzute înregistrate de România în 

învățământul obligatoriu. Pentru indivizii afectați, schimbările de viață, accesul la piața muncii și 

incluziunea socială sunt cu un nivel ridicat de risc. 

GEO\AN 2000 2007 2010 2012 2016 2017 Target 

Uniunea 

Europeană 
: 14.9 13.9 12.7 10.7 10.6 10 

Belgia 13.8 12.1 11.9 12 8.8 8.9 9.5 

Bulgaria : 14.9 12.6 12.5 13.8 12.7 11 

Cehia : 5.2 4.9 5.5 6.6 6.7 5.5 

Danemarca 11.7 12.9 11 9.1 7.2 8.8 10 

Germania 14.6 12.5 11.8 10.5 10.3 10.1 10 

Estonia 15.1 14.4 11 10.3 10.9 10.8 9.5 

Irlanda : 12 11.9 9.9 6.2 5.1 8 

Grecia 18.2 14.3 13.5 11.3 6.2 6 10 

Spania 29.1 30.8 28.2 24.7 19 18.3 15 

Franța 13.3 12.8 12.7 11.8 8.8 8.9 9.5 

Croația : 4.5 5.2 5.1 2.8 3.1 4 

Italia 25.1 19.5 18.6 17.3 13.8 14 16 

Cipru 18.5 12.5 12.7 11.4 7.6 8.5 10 

Letonia : 15.6 12.9 10.6 10 8.6 10 

Lituania 16.5 7.8 7.9 6.5 4.8 5.4 9 

Luxemburg 16.8 12.5 7.1 8.1 5.5 7.3 10 

Ungaria 13.9 11.4 10.8 11.8 12.4 12.5 10 

Malta 54.2 30.2 23.8 21.7 19.2 17.7 10 

Olanda 15.4 11.7 10 8.9 8 7.1 8 

Austria 10.2 10.8 8.3 7.8 6.9 7.4 9.5 

Polonia : 5 5.4 5.7 5.2 5 4.5 

Portugalia 43.7 36.5 28.3 20.5 14 12.6 10 

Romania 22.9 17.3 19.3 17.8 18.5 18.1 11.3 

Slovenia : 4.1 5 4.4 4.9 4.3 5 

Slovacia : 6.5 4.7 5.3 7.4 9.3 6 

Finlanda 9 9.1 10.3 8.9 7.9 8.2 8 

Suedia 7.3 8 6.5 7.5 7.4 7.7 7 

Marea Britanie 18.2 16.6 14.8 13.4 11.2 10.6 : 

Islanda 29.8 23.2 22.6 20.1 19.8 17.8 : 

Norvegia 12.9 18.4 17.4 14.8 10.9 10.4 : 

Elveția 7.3 7.6 6.7 5.5 4.9 4.5 : 

Muntenegru : : : 6.7 5.5 5.4 : 

Macedonia 

(FYROM) 
: 19.9 15.5 11.7 9.9 8.5 : 

Turcia : 46.9 43.1 39.6 34.3 32.5 : 

Tabelul 3.1. Procentul din populație, cu vârsta între 18 si 24 de ani, care a absolvit cel mult nivelul de 

educație secundar (gimnaziu) și care nu este implicat în alte procese educative sau stagii de pregătire.  

Sursa: Eurostat 

 

Părăsirea timpurie a școlii (PTȘ) este definită ca procentul tinerilor cu vârste cuprinse între 

18-24 de ani care au finalizat cel mult nivelul secundar inferior (echivalentul clasei a opta) și care nu 
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mai urmează nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională51. În tabelul de mai jos putem 

observa evoluția ponderii din populația tânără adultă (18-24 de ani), care a absolvit cel mult studiile 

gimnaziale și in momentul de față nu mai este implicată în nicio activitate educațională sau de 

formare. Prin Euro 2020, fiecărei țări i s-a impus un anumit prag sub care va trebui să se situeze până 

în anul 2020, dar după cum putem observa, pentru România, această sarcină va fi foarte greu de atins 

deși, în comparație cu alte state europene, acest procent din populație este mai mare. În ultimii zece 

ani, rata de PTȘ în România a scăzut constant și România și-a propus să atingă ținta de 11,3% în 

2020. Totuși, rata PTȘ a crescut în 2010, imediat după financiară globală din 2008-2009, anulând 

progresul anilor anteriori. Rata PTȘ a fost de 17,3% în 2013, plasând România în urma a numai patru 

țări cu rate ale PTȘ mai mari: Italia, Portugalia, Spania și Malta. În prezent acest procent este de 

18,1% și ne determină să ne punem mari semne de întrebare dacă până în 2020 va reuși să mai scadă 

cu 7 procente în doi ani, în contextul în care redresările de până acum au fost mult mai puțin eficiente. 

Cele mai multe dintre programele descrise în secțiunea anterioară și-au stabilit cel puțin unul 

dintre obiective în direcția încurajării și susținerii învățării continue și formării profesionale (așa cum 

se poate observa din descrierea programelor și inițiativelor). Pe lângă programele la nivel european 

menționate mai sus, există o serie de inițiative la nivel național (ce vor fi enumerate în cele ce 

urmează) susținute de instituțiile statului sau de societatea civilă care își propun obiective similare.  

În momentul în care dorim să analizăm date concrete (indicatori) privind calibrarea sistemului 

educativ cu cerințele pieței forței de muncă, rezultatele sunt foarte greu de identificat, neexistând o 

bază de date unitară. Pentru a ne documenta cu privire la acest aspect, avem de-a face cu un volum 

enorm de documente strategice, însă acestea prezintă doar propuneri, indicatori ce vor fi atinși (până 

in 2020) și foarte puține măsurători concrete asupra progreselor sau performanțelor atinse. Studiile 

care prezintă date concrete despre relația dintre muncă și sistemul educativ au fost editate ante-

aderării României la Uniunea Europeană (sau în primii ani de după), având în prezent o relevanță 

scăzută pentru demersul cercetării noastre.  

Cu toate că ne confruntăm cu o slabă organizare a datelor, proiectelor și o slabă vizibilitate 

publică a monitorizării proiectelor, platforma Eurostat, poate satisface cunoașterea generală asupra 

situațiilor particulare din fiecare stat al Uniunii Europene. Așadar, am recurs din nou la analizarea 

                                                 
51 Cei care au finalizat învățământul obligatoriu, ceea ce, conform legii românești, înseamnă clasa a zecea, nu vor fi incluși în 
măsurile privind PTȘ, chiar dacă nu și-au finalizat studiile din învățământul secundar superior (clasele a 11-a și a 12-a) 
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unuia dintre indicatorii gestionați de Eurostat, ce arată schimbările temporale ale ratei de participare 

a tinerilor la învățământ și formare profesională (tabelul următor).  

 

GEO/TIME 2008 2010 2016 2017 

Olanda 77.2 78.3 79.8 80.6 

Luxemburg 75.6 82.0 81.5 80.0 

Slovenia 75.7 79.7 78.9 78.1 

Danemarca 78.2 80.4 80.8 77.3 

Norvegia 71.6 72.2 74.8 76.0 

Germania 70.7 69.8 73.7 74.2 

Grecia 68.7 68.2 74.3 74.0 

Belgia 67.3 68.5 71.7 73.9 

Spania 59.4 64.5 73.0 73.0 

Elveția 72.1 71.5 72.4 72.8 

Franța 68.4 67.1 72.8 72.7 

Lituania 74.2 74.3 71.5 72.1 

Suedia 69.3 72.3 71.4 71.8 

Cehia 69.4 70.6 70.6 71.7 

Finlanda 72.8 73.4 70.8 71.4 

Portugalia 60.0 64.1 71.6 71.1 

Uniunea Europeană 66.3 66.9 69.2 69.4 

Austria 63.3 65.3 66.9 69.0 

Polonia 75.1 72.8 68.5 68.5 

Letonia 63.9 64.9 66.5 68.2 

Bulgaria 60.1 58.9 66.1 66.6 

Estonia 67.6 71.2 69.0 66.3 

Muntenegru : : 65.9 66.2 

Italia 63.1 63.6 66.4 65.8 

Irlanda 48.7 54.8 60.3 65.3 

Islanda 69.9 70.0 64.9 65.0 

Ungaria 70.1 71.0 65.6 64.1 

Slovacia 65.3 67.6 65.1 64.0 

Croația 63.0 62.2 61.6 62.4 

România 59.0 60.9 61.9 62.2 

Cipru 61.2 61.8 63.4 62.0 

Marea Britanie 59.3 60.5 59.3 59.7 

Macedonia (FYROM) 55.3 61.0 61.7 59.6 

Malta 52.6 55.2 55.7 57.6 

Turcia 37.4 44.1 54.7 54.0 

 

Tabelul 3.2. Procentul din populația de referință (15-24 de ani) a celor care frecventează forme de 

educație formală, non-formală sau stagii de pregătire. Sursa: Eurostat 

 

Deși observăm o ușoară îmbunătățire a situației României, la nivelul UE, acest procent al 

tinerilor angrenați în procesul educațional formal sau non-formal sau în alte forme de pregătire, este 

printre cele mai scăzute (62,2%). Pe această dimensiune, situația Olandei este cea mai bună, raportat 

la toate celelalte state componente ale UE. Procentul atins de Olanda în 2017 era de 80,6%, iar media 
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europeană de 69,4%. Aproape în toate statele surprinse în analiză sesizăm o creștere a gradului de 

implicare în procesele educaționale sau de pregătire a tinerilor cu vârsta între 15 și 24 de ani.  

Din Raportul Strategiei Naționale de Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015-202052 înțelegem 

că, deși în ciuda ratei scăzute de participare, cadrul legal pentru învățarea pe tot parcursul vieții din 

România este unul foarte bine reglementat. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare cuprinde cadrul legal pentru ÎPV în România: include aspectele principale ale 

educației și formării profesionale, dar și rolul și responsabilități ale altor ministere, precum Ministerul 

Muncii, Ministerul Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Culturii, 

Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Fondurilor Europene și 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  

Programe specifice la nivelul Uniunii Europene:  

⚫ Programul european Erasmus + (2014-2020), cu accent deosebit pe inovare și 

antreprenoriat, în special în Acțiunea-cheie II prin parteneriate strategice și inițiative 

transnaționale în domeniul tineretului. 

⚫ Erasmus Mundus53: Programul de masterat comun Erasmus Mundus (EMJMD) este un 

prestigios program internațional integrat de studii, oferit în comun de un consorțiu internațional 

de instituții de învățământ superior. EMJMD este un program de studii care valorează 60, 90 sau 

120 de credite transferabile ECTS. Prin urmare, durează între minimum 12 luni și maximum 24 

de luni. La acest program pot aplica studenții masteranzi înscriși din toată lumea.  

⚫ Tineret în mișcare: reprezintă un proiect al Uniunii Europene, prin care la nivelul UE 

oferă suport a 400.000 de tineri care doresc să muncească, să facă stagii de pregătire sau să învețe 

în afara granițelor propriei țări. Acest proiect s-a finalizat la finalul anului 2014.  

⚫ O nouă inițiativă europeană este și European Solidarity Corps, care are ca scop crearea 

de oportunități pentru tineri de a se oferi voluntari sau de a lucra în proiecte de solidaritate din 

care au de câștigat comunitățile și oamenii din Europa. De asemenea, în cadrul acestei 

dimensiuni, a fost creat un cadru de calitate pentru stagii în vederea propunerii de orientări pentru 

stagii în afara educației formale pentru a oferi conținut de învățare de înaltă calitate și condiții 

de muncă echitabile. 

                                                 
52 Strategia Națională de Învățare pe tot parcursul Vieții, 2015-2020. 
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Strategie%20LLL%20(1).pdf 
53 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_ro 

https://ec.europa.eu/education/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_ro
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Dintre măsurile și strategiile pe plan național, amintim: 

⚫ Strategia educației și formării profesionale din România (Strategia EFP) pentru 

perioada 2016-2020, propune o abordare coerentă a formării profesionale inițiale și a formării 

profesionale continue, care să conducă la dezvoltarea unui sistem de formare profesională 

accesibil, atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței muncii. Strategia abordează în 

mod integrat educația și formarea profesională inițială și continuă și urmează ciclului de politici 

publice 2007 – 2013 în domeniul dezvoltării resurselor umane54. 

⚫ Strategia educației și formării profesionale este complementară Strategiei Naționale de 

Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015-2020 și Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a 

școlii și propune o viziune globală asupra dezvoltării/consolidării întregului sistem de educație 

și formare profesională adresat participanților la învățarea pe tot parcursul vieții. totodată, din 

perspectiva calificărilor și competențelor, prezenta strategie propune o abordare conexată cu 

strategiile elaborate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale, Familiei și Persoanelor Vârstnice 

în domeniul ocupării și echității sociale. 

 

Elaborarea acestui document s-a realizat în contextul Strategiei Europa 2020, care 

promovează creșterea inteligentă, realizabilă prin investiții majore în educație, cercetare și inovare 

sustenabilă, creștere incluzivă, cu accent pe crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei, precum 

și în acord cu principiile și instrumentele europene pentru cooperare în educație și formare 

profesională. Strategia educației și formării profesionale răspunde obiectivelor strategice pentru 

deceniul 2010 – 2020 formulate prin Cadrul Strategic ET 2020, cu accent pe consolidarea sistemelor 

de formare profesională pentru ca acestea să devină mai atractive, relevante, orientate către carieră, 

inovative, accesibile și flexibile, adaptate necesităților pieței forței de muncă.  

Strategia răspunde recomandărilor specifice de țară în domeniul educației și formării 

profesionale, respectiv: „Să se asigure creșterea calității și a accesului la învățământul profesional și 

tehnic, la ucenicii, la învățământul terțiar și la învățarea pe tot parcursul vieții și să le adapteze la 

                                                 
54 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Strategia_VET%2027%2004%202016.pdf 



  

 

 

 

   

126 

 

necesitățile pieței forței de muncă. Să se asigure un acces mai bun la serviciile de educație și de 

îngrijire a copiilor preșcolari.”55 

Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 și pentru care și România 

depune eforturi (inclusiv prin programele menționate) sunt următoarele:  

➢ până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de 

învățare de-a lungul vieții56; 

➢ până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, 

matematică și științe exacte57, ar trebui să fie mai mic de 15 %;  

➢ până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar58, 

ar trebui să fie de cel puțin 40 %;  

➢ până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii59 din sistemele de educație și formare, ar 

trebui să fie sub 10 %;  

1)  până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta 

pentru înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară; 

2)  până în 2020, proporția de absolvenți angajați60 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de 

ani, care au finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani 

înaintea anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 201061. 

⚫Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015-2020 pleacă de la ideea că 

învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă un proces continuu de oportunități flexibile de 

învățare, corelând învățarea și experiențele dobândite în instituțiile formale cu dezvoltarea 

competențelor în contexte non-formale ți informale, în special la locul de muncă62. 

Raționamentul strategiei este acela că, oamenii trebuie să își actualizeze cunoștințele și 

competențele, ca indivizi, cetățeni și angajați. Strategia de învățare pe tot parcursul vieții se 

                                                 
55 RECOMANDAREA CONSILIULUI privind Programul național de reformă al României pentru 2014 
56 Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani care a participat la programe de educație și formare în cele 
patru săptămâni care au precedat ancheta (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
57 Sursă: OCDE/PISA 
58 Nivelurile ISCED 5 și 6 (EUROSTAT, UOE) 
59 Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au absolvit doar învățământul secundar inferior sau mai 
puțin și care nu mai sunt înscriși într-o instituție de învățământ sau de formare (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
60 Se referă la absolvenții învățământului secundar superior (ISCED 3), terțiar nonuniversitar (ISCED 4) și absolvenții învățământului 
terțiar (ISCED 5-6) 
61 Măsurată ca proporția populației angajată cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care a absolvit în urmă cu 1, 2 și 3 ani și care 
nu este înscrisă în prezent în nicio altă activitate de educație și formare profesională. 
62 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Strategie%20LLL%20(1).pdf 
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fundamentează pe trei piloni, care includ acțiuni de coordonare, finanțare și reglementare pentru 

a depăși constrângerile cu care se confruntă ÎPV.  

⚫Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii. Această strategie pentru reducerea 

părăsirii timpurii a școlii propune patru piloni și șase programe reprezentative, compuse din 

măsuri de prevenire, intervenție și compensare. Pilonii și programele reprezentative propuse vor 

încerca să reducă rata PTȘ de la 17,3% în 2013 la 11,3% în 2020. De asemenea, vor avea în 

vedere asigurarea accesului unui număr crescut de elevi, dincolo de finalizarea învățământului 

secundar inferior, ajungând cel puțin la finalizarea învățământului obligatoriu. Prin urmare, 

Strategia își propune să asigure accesul fiecărui copil la o formă de învățământ sau formare 

profesională, cel puțin până la vârsta de 16 ani și absolvirea clasei a 10-a. Programele 

reprezentative încorporează măsuri diferite de prevenire, intervenție și compensare, care sunt 

descrise în detaliu în documentul principal63. 

 

Pe baza datelor existente și a ipotezelor generale, estimările inițiale de cost total de 

implementare a strategiei variază între 651 și 929 de milioane de euro pentru perioada 2015- 2020. 

Strategia discutată se bazează pe recomandarea Consiliului privind politicile de reducere a 

părăsirii timpurii a școlii, 201164. Consiliul European face următoarele recomandări către statele 

membre:  

➢ să identifice principalii factori care conduc la părăsirea timpurie a școlii și să monitorizeze 

caracteristicile acestui fenomen la nivel național, regional și local ca bază pentru elaborarea de 

politici precise și eficiente, bazate pe elemente/date concrete;  

➢  să realizeze, până la sfârșitul anului 2012, strategii privind părăsirea timpurie a școlii, pe care să 

le pună în aplicare, în conformitate cu prioritățile naționale și obiectivele Strategiei Europa 2020; 

este de așteptat ca strategiile să includă măsuri de prevenire, măsuri de intervenție și măsuri 

compensatorii, care să vizeze reluarea procesului de educație de către persoanele care l-au părăsit 

timpuriu;  

➢  să se asigure că aceste strategii includ măsuri adecvate grupurilor care prezintă un risc crescut 

de părăsire timpurie a școlii în statul membru în cauză, cum ar fi copiii din grupurile 

                                                 
63 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2015/Strategie-PTS/Strategia-PTS-2015.pdf 
64 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (191/1/2011). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011H0701(01)&from=EN 
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dezavantajate din punct de vedere socio-economic, copiii proveniți din familii de migranți sau 

de romi sau copiii cu cerințe educaționale speciale; 

➢  să se asigure că aceste strategii abordează într-un mod coherent, atât educația generală și 

învățământul profesional și tehnic, cât și provocările specifice fiecăreia dintre cele două 

categorii;  

➢  să integreze măsuri care sprijină reducerea ratelor de părăsire timpurie a școlii în politicile 

relevante care vizează copiii și tinerii și să coordoneze activități între diferitele sectoare de 

politică;  

➢ să asigure implicarea tuturor părților interesate relevante în aceste măsuri și activități, în vederea 

asistării persoanelor expuse riscului de părăsire timpurie a școlii, inclusiv a persoanelor care au 

părăsit deja școala. 

 

⚫ Investiția în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățarea 

pe tot parcursul vieții: Alocarea Fondurilor de Coeziune UE pentru România în perioada curentă 

de programare (2014– 2020) se ridică la 22,99 miliarde €, din care 4,77 miliarde € sunt alocate 

Fondului Social European (FSE). Alocarea totală pentru obiectivul tematic Investiția în educație, 

formare și formare profesională pentru competențe și învățarea pe tot parcursul vieții este 

1.257.101.071 €. Acest obiectiv tematic include viitoarele intervenții în domeniile: reducerea 

părăsirii timpurii a școlii, creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții, îmbunătățirea 

participării la învățământul terțiar și sprijinirea învățământului profesional și tehnic (ÎPT)65. 

⚫ Când discutăm despre calibrarea sistemului educativ cu cerințele pieței forței de muncă, 

nu putem ignora programele de formare profesională. Carta Drepturilor Fundamentale ale 

Uniunii Europene, precizează că „orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul la 

formare profesională și formare continuă”. Din Planul Național de Formare Profesională pentru 

anul 2018 al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă66 aflăm că cele mai solicitate 

programe, pe sectoare de activitate sunt în: comerț: electrotehnică, automatică, electronică, 

informatică/tehnologia informației; turism, hoteluri, restaurante. 

 

                                                 
65 https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Strategie_inv_tertiar_2015_2020.pdf 
66 https://www.anofm.ro/files/Planul%20national%20de%20formare%20profesionala%20pentru%20anul%202018.pdf 
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Conform comunicatului de presă din 6 decembrie 2018 al ANOFM67, 23.179 de persoane au 

urmat în primele 10 luni ale anului prezent, cursuri de formare profesională. Dintre acestea, 18.363 

sunt șomeri, 2.778 sunt persoane beneficiare de formare la locul de muncă prin programe de ucenicie, 

48 persoane sunt beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competențelor, iar 198 sunt persoane 

beneficiare de servicii gratuite, altele decât șomerii. Restul de 1.792 persoane participante la cursuri 

de formare profesională fac parte din categoria celor care nu beneficiază de gratuitate, potrivit 

prevederilor legale în vigoare. În total, în perioada de referință au fost organizate 1103 programe de 

formare profesională gratuite, dintre care 714 programe de calificare/recalificare și 389 de inițiere, 

perfecționare sau specializare.  

În ceea ce privește grupul persoanelor vizate de acest studiu, 22,83% dintre șomerii cu vârsta 

de maxim 25 de ani au participat la astfel de cursuri în perioada de referință. Conform Planului 

Național de Formare Profesională pentru anul 2018 al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței 

de Muncă, pe tot parcursul anului 2018, 9872 de tineri (persoane de până în 25 de ani) vor urma 

aceste cursuri.  

Principalele meserii/ocupații, în funcție de numărul de participanți, pentru care s-au organizat 

programele de formare profesională gratuite pentru șomeri în primele zece luni ale anului 2018 sunt: 

lucrător în comerț – 2.166, inspector (referent) resurse umane – 1.470, agent de securitate – 1.400, 

operator introducere. prelucrare și validare date – 1.225, bucătar – 908, lucrător în cultura plantelor 

– 699, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist – 687, competențe în limba engleză – 563, contabil – 

548, instalator instalații tehnico - sanitare și gaze – 413, coafor – 396, ospătar (chelner) vânzător în 

unități de alimentație – 385, manichiurist pedichiurist – 349, lucrător în structuri pentru construcții – 

300, îngrijitoare bătrâni la domiciliu – 298. 

⚫ Programul A doua șansă este susținut în România de Ministerul Educației Naționale și se 

adresează adolescenților, tinerilor, adulților, proveniți din medii sociale diverse și cu vârste 

variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învățământul primar și/sau gimnazial. Programul 

oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării și finalizării învățământului 

obligatoriu fără a fi nevoite să își întrerupă eventualele activități profesionale sau familiale în 

care sunt angrenate. 

                                                 
67 https://www.anofm.ro/files/Comunicat%20de%20presa%20formare%20profesionala%20octombrie%202018.pdf 
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⚫ În momentul în care încercăm să analizăm bunele practici la nivelul sistemului 

educațional și plierea acestora la cerințele pieței muncii, sesizăm că, la nivel național au avut loc 

,mult mai multe programe de prevenție a abandonului școlar și de încurajare a continuării 

studiilor, destinate persoanele de până la 15 ani. Dintre aceste programe, o mare parte sunt 

susținute integral sau parțial de diverse mecanisme și fonduri ale Uniunii Europene. Dintre aceste 

programe, cu un impact ridicat la noi în țară și care au facilitat apoi integrarea tinerilor fie pe 

piața muncii, fie în continuarea studiilor menționăm: Programele de tip Școală după școală 

(SDS) sunt reglementate în România prin Ordinul numărul 5349 al Ministerului Educației din 7 

septembrie 2011.  

⚫ Un raport al grupului de experți privind dezvoltarea potențialului creativ și inovator al 

tinerilor prin învățarea non-formală în moduri relevante pentru ocuparea forței de muncă 

(2014)68 subliniază necesitatea puternică de conștientizare a educatorilor și angajatorilor cu 

privire la valoarea educației non-formale, la îmbunătățirea activităților în parteneriat și a inovării 

transsectoriale, cât și creșterea abilităților adulților care lucrează în mod direct cu tinerii. Studiul 

Lucrul cu tinerii: valoarea activității tineretului în Uniunea Europeană (2014)69 confirmă 

impactul activității tineretului în domenii precum antreprenoriatul și cultura, prin dezvoltarea 

abilităților transversale, exercitarea competențelor în practică și creșterea activităților culturale 

influențează creativitatea tinerilor.  

⚫ Una dintre cele mai eficiente metode de calibrare a învățământului la piața muncii și 

totodată dobândirea de experiență profesională din România o reprezintă învățământul dual. 

Acesta se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe, preponderent 

pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru calificări profesionale, conform Cadrului Național de 

Calificări. Dezvoltarea competențelor cheie este abordată în contextul formării profesionale. 

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu 

următoarele caracteristici specifice: 

➢ este organizat la inițiativa agenților economici interesați, în calitate de potențiali 

angajatori și parteneri de practică; 

                                                 
68 http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/news/2014/documents/report-creative-potential_en.pdf 
69 http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf 
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➢ Asigură oportunități sporite de educație și pregătire profesională pe baza unui contract 

de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică 

organizată în răspunderea principală a operatorilor economici; 

➢ Operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate 

din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; 

➢ facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul 

unităților de învățământ partenere. 

 Înainte la școală70 – un proiect start-up.ro - poate fi considerat în primul rând un proiect de 

crowd sourcing datorită faptului că ți-a propus să aibă invitați din diverse domenii ocupaționale, 

experți, antreprenori, persoane de renume la nivel național și mondial. Pe platforma virtuală a 

proiectului pot fi citite interviuri realizate cu persoane cu viziune asupra situației actuale a României, 

asupra viitorului societății, a învățământului românesc și a pieței forței de muncă. Multe dintre 

discuții vizează rolul cadrelor didactice în formarea oamenilor (nu neapărat a elevilor cu note mari), 

a caracterelor și atitudinilor privind viața în ansamblu. De asemenea sunt aduse în discuție posibile 

strategii sau bune practici de încurajare a inițiativelor copiilor/elevilor în orice domeniu care ar putea 

reprezenta interes pentru ei.  

                                                 
70 https://start-up.ro/ 
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4. MĂSURI PRIN CARE ESTE ASIGURATĂ EXPERIENȚA PRACTICĂ A 

TINERILOR 
 

 

 

 

 

Conform datelor oficiale ale UE (Eurostat), peste 4,2 milioane de tineri (cu vârste între 15-24 

ani) au fost șomeri în 2016, la nivelul întregii UE. Deși rata șomajului a scăzut, de la peste 23% în 

2013 la mai puțin de 19% în 2016, aceasta este încă foarte ridicată în UE (cu vârfuri mai mari de 

40% în mai multe țări). Șomajul pe termen lung în rândul tinerilor este, de asemenea, încă foarte 

ridicat în UE (cu vârfuri mai mari de 40% în mai multe țări). Rata șomajului în rândul tinerilor din 

UE este mai mult decât dublă decât rata generală a șomajului (aproximativ 19% față de 9% în 2016) 

și maschează diferențe mari între țări: există un decalaj de peste 30 de puncte procentuale între statul 

membru cu cel mai mic procentaj al șomajului în rândul tinerilor (Germania cu 7%) și statele membre 

cu cele mai ridicate rate, Grecia (47%) și Spania (44%). 

În anul 2016, rata generală de ocupare a forței de muncă pentru tineri (34%) era încă cu 4 

puncte procentuale mai mică decât în 2008 (anterior crizei economice globale). 

Șomajul ridicat în rândul tinerilor coexistă uneori cu dificultăți sporite în ocuparea posturilor 

vacante. Acest lucru evidențiază existența unor neconcordanțe ale pieței muncii, din cauza 

competențelor necorespunzătoare, a mobilității geografice limitate sau a condițiilor de salarizare 

necorespunzătoare. 

Pentru soluționarea acestei situații evident neplăcute, cu posibile urmări în multe planuri ale 

vieții de zi cu a indivizilor și societăților, la nivelul Uniunii Europene s-a dezvoltat ideea dezvoltării 

și susținerii uceniciilor.  

Unul dintre obiectivele Uniunii Europene, cât și al țărilor membre este realizarea unei alianțe 

europene pentru ucenicii în vederea îmbunătățirii calității și a ofertei locurilor de ucenicie disponibile, 

care să prezinte mijloacele de reducere a obstacolelor din calea mobilității tinerilor. 
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Ucenicia poate reprezenta o bună formă de învățare la locul de muncă, ce facilitează trecerea 

de la educație și formare profesională la muncă, iar dovezile sugerează că țările cu un sistem puternic 

de formare profesională și de ucenicie au niveluri mai scăzute ale șomajului în rândul tinerilor. 

În cele mai multe situații, la nivel național, ucenicia la locul de muncă71 se efectuează în 

baza unui contract de ucenicie, care reprezintă contractul individual de muncă de tip 

particular în baza căruia: angajatorul se obligă ca, în afara plății salariului, să asigure formarea 

profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate și ucenicul (persoană 

de peste 16 ani) se obligă să se formeze profesional și să muncească în subordinea angajatorului 

respectiv. 

 Alianța Europeană pentru Ucenicie - The European Alliance for Apprenticeships (EAfA)- 

vizează reforma sistemelor de ucenicie, promovarea beneficiilor uceniciei și utilizarea inteligentă a 

fondurilor și resurselor. De fapt, această alianță, apăruta în iulie 2013, vizează punerea în același 

cadru a guvernelor cu alte părți interesate, cum ar fi întreprinderile, partenerii sociali, furnizorii de 

educație și formare profesională, regiunile, reprezentanții tinerilor sau grupurile de reflecție.  

Cadrul de calitate pentru stagiile de formare reprezintă o parte a programului New Skills 

Agenda for Europe72, înființat în 2016 și prevede dezvoltarea a 14 criterii fundamentale pe care țările 

și părțile interesate ale UE ar trebui să le utilizeze pentru a dezvolta ucenici calitativi și eficienți. 

Această inițiativă este menită să contribuie la creșterea capacității de angajare și a dezvoltării 

personale a ucenicilor și urmărește să contribuie la crearea unei forțe de muncă calificate și calificate 

care să răspundă nevoilor pieței muncii. 

  Liderii UE au convenit să instituie Cadrul european pentru stagii de ucenicie de calitate și 

eficace 73. Acesta vizează conectarea sectorului privat, a partenerilor sociali și a întreprinderilor 

pentru a crea ucenicii de înaltă calitate. Această inițiativă, sub forma unei recomandări a Consiliului, 

face parte din Noua agendă pentru competențe în Europa, lansată în iunie 2016. Mai mult, aceasta 

este conformă cu pilonul european al drepturilor sociale, care prevede dreptul la educație, formare 

profesională și învățare pe tot parcursul vieții, incluzivă și de înaltă calitate. Pe baza unei consultări 

la scară largă, recomandarea identifică 14 criterii esențiale pe care statele membre și părțile interesate 

                                                 
71 https://legestart.ro/ce-trebuie-sa-stim-despre-ucenicia-la-locul-de-munca-i/ 
72 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223 
73 Comunicat de presă al UE: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3585_ro.htm 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
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ar trebui să le utilizeze pentru a elabora stagii de ucenicie de calitate și eficace. Această inițiativă va 

contribui la creșterea capacității de inserție profesională și la dezvoltarea personală a ucenicilor și, 

prin urmare, va contribui la formarea unei forțe de muncă cu înaltă calificare, adaptată la nevoile 

pieței muncii. 

Banca Mondială74: în cursul acestui an, Banca Mondială a pus la dispoziția tinerilor studenți 

din țările membre ale acesteia stagii de practică prin care pot să afle mai multe despre problemele 

economice și sociale care afectează viața oamenilor. Stagiile sunt plătite, vor fi efectuate în 

Washington DC (SUA) și au o durată de 4 săptămâni. 

Atât la nivelul României, cât și la nivelul altor state, universitățile, dar și liceele vocaționale 

semnează contracte de colaborare cu diverse companii private care oferă studenților/elevilor stagii 

de practică sau internship în cadrul companiilor, astfel facilitând procesul tinerilor de învățare 

efectivă a anumitor aspect privind domeniul profesional pentru care se pregătesc.  

La nivelul tuturor statelor din componența Uniunii Europene vom menționa două programe 

de pregătire Traineeship for students (adresat studenților, iar rolul organismelor UE este de a facilita 

accesul în instituțiile UE) și Traineeship for graduates (oferă programe de formare profesională la 

locul de muncă persoanelor care tocmai au absolvit studiile, dar sunt adresate în special persoanelor 

cu calificare înaltă).  

Înainte de a încheia această secțiune, este relevant să privim asupra unor indicatori elaborați 

de către Eurostat și care măsoară aspecte ce implică stagiile de pregătire, educația non-formală și 

oportunitățile resimțite de cei care au urmat aceste pregătiri profesionale.  

Un prim indicator pe care îl vom prezenta măsoară procentul celor care, în ultimele 12 luni 

ale anului 201575, au participat la cursuri de dezvoltare profesională sau forme de educație non-

formală.  

 

 

 

 

                                                 
74 http://www.worldbank.org/ 
75 Eurostat nu a înregistrat date mai recente de 2015 pe acest indicator 
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Fig. 3.1. Rata de participare a persoanelor angajate care în ultimele 12 luni au fost la cursuri de formare 

profesională sau la activități educaționale non-formale: Uniunea Europeană vs. România, pe categorii de vârstă, 

2015. Sursa: Eurofound 

 

 
*date posibil eronate din cauza metodologiei 

 
Fig. 3.2. Procentul persoanelor angajate care consideră că educația non-formală și stagiile de pregătire 

profesională i-au ajutat să-și îmbunătățească modul de muncă, 2015. Sursa: Eurofound 
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Fig. 3.3. Procentul persoanelor angajate care au avut oportunitatea de a-și utiliza cunoștințele și îndeletnicirile 

în cadrul actualului loc de muncă, 2015. Sursa: Eurofound 
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5. MĂSURI LEGISLATIVE CARE ÎNCURAJEAZĂ ANGAJATORII 
 

 

 

 

 

➢ Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor a fost propusă de Consiliul 

European din 7-8 februarie 2013, cu un buget de 6 miliarde de euro pentru perioada 2014-

2020. Această măsură a fost prevăzută pentru a crește procentul persoanelor de până în 25 

de ani care intră pe piața muncii și ocupă locuri de muncă în concordanță cu 

pregătirea/calificarea obținuți. 

➢ În anul 2013, Italia a aprobat un plan legislative care prevede ca angajații care se apropie de 

vârsta pensionării să lucreze cu jumătate de normă, cedând unui tânăr restul programului de 

lucru. Planul a fost descris de Enrico Giovannini drept "costisitor, dar posibil", în condițiile în 

care ar genera reduceri semnificative ale costurilor pentru angajatori și ar ajuta tinerii să-și 

găsească mai ușor locuri de muncă76. 

➢ Firmele care angajează anumite categorii de persoane, cum ar fi absolvenții de liceu, tinerii cu 

risc de marginalizare socială sau cei aflați aproape de pensionare, pot primi bani de la stat sau 

se pot bucura de scutiri de impozit, conform legislației în vigoare. Firmele pot cere ajutoare 

financiare de la stat, în măsura în care angajează șomeri și absolvenți ai instituțiilor de 

învățământ, potrivit Legii nr. 76/200277. Astfel, cu aceste subvenții autoritățile urmăresc crearea 

de noi locuri de muncă și scăderea șomajului. Cheltuielile cu forța de muncă pentru realizarea 

unor programe de angajare temporară a șomerilor pentru activități de interes pentru comunitățile 

locale pot fi subvenționate de stat, sub forma unui ajutor de minimis, conform actului normativ. 

Mai exact, se acordă o subvenție lunară pentru fiecare șomer angajat cu contract individual de 

muncă pe o perioadă determinată de cel mult 12 luni. Conform aceleiași prevederi legislative 

(Legea nr. 76/2002), încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ pe durată 

nedeterminată este egală cu acordarea, pentru fiecare persoană vizată, a unei sume lunare 

de 2.250 de lei (în creștere de la 900 de lei), timp de 12 luni. Dacă este vorba de absolvenți din 

rândul persoanelor cu handicap, suma respectivă se acordă timp de 18 luni. Angajatorii sunt 

                                                 
76 https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323463704578497181757669020 
77 http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L76-2002_act.pdf 
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obligați să păstreze acești salariați timp de cel puțin 18 luni. Astfel, pentru maximum doi ani 

după trecerea celor 18 luni, firmele pot primi anual și un ajutor financiar egal cu contribuția 

asiguratorie de muncă datorată de acestea pentru absolvenți. Totodată, șomerii care își schimba 

domiciliul la o distanta mai mare de 50 kilometri, pentru a deveni angajați, vor beneficia 

de o prima de instalare de 12.500 de lei78. 

➢ Statul român încurajează, de asemenea, și încadrarea în muncă a tinerilor cu risc de marginalizare 

socială (de exemplu, cei cu dizabilități sau cei care provin din sistemul de protecție a copiilor). 

Într-o asemenea situație, firma primește lunar, pentru fiecare tânăr, o sumă egală cu salariul de 

bază stabilit la data angajării persoanelor respective, dar nu mai mult de 2.000 de lei (față de 

1.000 de lei înainte de iulie 2018). Banii se acordă până când expiră contractul de solidaritate 

încheiat de tineri cu agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, ce poate avea o durată 

maximă de trei ani. 

➢ Conform comunicatului de presă al Ministerului Muncii și Justiției Sociale din 14 iunie 2018, în 

cadrul măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă, ANOFM acordă sprijin financiar de 

angajatorilor care derulează programe de ucenicie sau stagiatură. Astfel, angajatorul care încheie 

un contract de ucenicie cu o persoană din evidențele ANOFM beneficiază, la cerere, pe întreaga 

perioadă de derulare a contractului de ucenicie (12 luni, 24 luni, 36 de luni, în funcție de nivelul 

de calificare al programului de ucenicie), de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună.  

➢ În ceea ce privește contractele de stagiatură, angajatorul care încheie astfel de contracte cu 

persoane din evidențele ANOFM beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de 

stagiu (6 luni) de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună/persoană. 

➢ O altă măsură de încurajare a angajatorilor pentru a angaja tinerii, vizează două grupuri specifice 

și anume: studenții și elevii, dar doar în perioada vacanțelor de vară. Mai multe Agenții Județene 

pentru Ocuparea Forței de Muncă au implementat acest proiect prin care angajatorii care 

angajează elevi și studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar în valoare de 250 lei 

pentru fiecare elev și student încadrat în muncă.

                                                 
78 Comunicatul de presă al Ministerului Muncii și Justiției Sociale din 14 iunie 2018. 
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IV. STUDIU CALITATIV - IDENTIFICAREA TENDINȚELOR 

DE DEZVOLTARE A PIEȚEI MUNCII ÎN PERSPECTIVA 

URMĂTORILOR 15-20 ANI  
 

 

 

1. Aspecte metodologice  

 

Această cercetare calitativă este parte a studiului ”Prognoza evoluției și tendițelor pieței 

muncii – amenințări și oportunități”, iar scopul său este identificarea tendințelor de dezvoltare a pieței 

muncii în perspectiva următorilor 15-20 ani și a metodelor de susținere a lărgirii sferei de competențe 

a lucrătorilor tineri și a inițiativelor antreprenoriale pe baza de investigații de teren (focus grupuri) 

cu partenerii sociali și reprezentanți ai mediului asociativ de tineret. 

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv general am folosit o metodologie de cercetare 

calitativă. Această metodologie, care se bazează pe o abordare participativă, implică participanții pe 

poziții de egalitate și aduce un plus semnificativ de informație în procesul de analiză. Perspectivele 

multiple reprezintă, alături de un plus informațional, un plus de autenticitate. Nu este vorba de im-

plicarea tuturor actorilor în toate etapele de realizare a studiului, ci doar ca input informațional. 

Metodele de culegre a datelor au fost: analiza literaturii de specialitate, interviul semi-sturc-

turat și focus grupul.  

Populația țină avută în vedere a fost formată din: angajatori din principalele industrii 

(FMCG, IT, Pharma, Sector public), partenerilor sociali, tineri din mediul urban și rural cu vârsta 

cuprinsă între 14 și 35 de ani. 

Studiul s-a derulat la nivel national, în perioada nov.-dec. 2018. S-au realizat 4 focus grupuri 

cu tineri 14-35 din ani, distribuite la nivel national, după cum urmează: București, Voluntati (Il), 

Cluj-Napoca, com. Hlincea (Iași). La acestea s-au adăugat 10 interviuri cu angajatori și 6 interviuri 

cu parteneri sociali.  

Tematica urmărită în cadrul focus grupurilor și interviurilor a fost următoarea:  

- Percepția contextului, politico-social și tehnologic; 

- Identificarea principalelor probleme cu care se confruntă tinerii astăzi; 

- Așteptările tinerilor cu privire la rolul statului în susținerea acestora pe piața muncii; 

- Opinii privind situația actuală a pieței forței de muncă; 

- Adecvarea pregătirii profesionale la cerințele de pe piața muncii; 
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- Identificarea principalelor soluții de îmbunătțire a situației actuale a tinerilor; 

- Identificarea principalelor competențe cerute pe piața muncii și a principalelor modalități 

prin care angajații ar putea face față unei piețe a muncii în continuă schimbare;  

- Percepții și așteptări legate de viitorul muncii (domenii, forme de angajare, management); 

- Identificarea oportunităților și provocărilor asupra viitorului pieței muncii, ocupării și 

productivității. 

 

2. Principalele constatări   

 

2.1. Percepția contextului politic, economic, social și tehnologic 
 

 

✓ Principalele probleme cu care se confruntă tinerii 

Problemele /dificultățile menționate de către intervievați pot fi grupate pe două dimensiuni 

principale: una care ține de aspecte direct măsurabile cum ar fi (locurile de muncă, resursele finan-

ciare, programul încărcat, etc) și alta care este determinată de afect, de modul cum este perceput 

climatul socio-economic (teama de nou, lipsa de perspectivă, stress, expectanțe, etc.).  

Sumarizăm mai jos principalele probleme invocate:  

- lipsa locurilor de muncă / locuri de muncă slab plătite;  

- dificultatea de a obține un prin loc de muncă din cauza lipsei de experiență; 

- instabilitatea la locul de muncă; 

- lipsa oportunităților de dezvoltare în cazul unor locuri de muncă; 

- programul foarte încărcat, mai ales în cazul celor care muncesc și studiază în același timp; 

- lipsa resurselor financiare; 

- abandonul școlar/ pregătire educațională scăzută;  

- lipsa învățământului vocațional/ posibilităților de a învăța o meserie; 

- teama de nou; 

- lipsa orientării profesionale și ghidării într-o meserie/profesie; 

- lipsa de hotărâre, determinare în a lua o decizie; 

- așteptări mult prea ridicate din partea societății cu privire la performanțele școlare și la 

locul de muncă; 

- stresul la locul de muncă; 
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- lipsa de perspectivă. 

 
Suntem nehotărâți, în sensul că nu știm ce vrem, până și pentru facultatea pe care ne-o 

alegem stăm să ne gândim mult, pentru locul de muncă la fel – oare mi-ar plăcea, oare nu 

mi-ar plăcea? (FG_tineri_Cluj-Napoca) 

 

La școală, la facultate toată lumea are așteptări de la toată lumea ca să aibă rezultate foarte bune. 

Pe urmă în carieră la fel. Sunt așteptări irealiste. (FG_tineri_Cluj-Napoca) 

 

Spre exemplu eu în domeniul acesta dacă mergi la un interviu toată lumea îți cere experiență, dar 

nimeni nu este dispus să-ți ofere o perioadă de internship de mai lungă durată, nu 2 săptămâni, că în 

2 săptămâni nu poți să acumulezi mai nimic. (FG_tineri_Cluj-Napoca) 

 

Faptul că ești într-un mediu stresant, ți se cere să faci multe lucruri într-un timp cât mai scurt, și 

efectiv locul de muncă, sunt multe birouri în care sunt foarte mulți angajați, spațiu efectiv mic. 

(FG_tineri_București) 

 
Cred că la locul de muncă e diferență între așteptări și ce îți oferă realitatea, în sensul că la primul 

job am avut așteptări mult mai ridicate față de ce ți se oferea, ca post, ca salariu. (FG_tin-

eri_București) 

 
Tinerii în general – un sistem educațional care merge înspre colaps și lipsă de perspectivă, după 

aceea, pe piața muncii, depinde de categoriile de tineri: tinerii care provin din familii care își permit 

să îi susțină financiar și atunci îi ajută pentru parcursul educațional, și ajung, mulți dintre ei, să plece 

din țară, fie la facultăți în afară, pentru că acolo au alte perspective și cei mai săraci, acești copii din 

familii vulnerabile sunt lipsiți de modele pozitive pentru a-și continua traiectul educațional și atunci 

nu mai și-l continuă, ajung în situații de limită, e o stare de disperare. (ISS_ONG_tineri) 

 

Nivelul scăzut al nivelului educațional, văd că tinerii, fiind tineri, mă refer undeva din 90, 95, 90, 95, 

efectiv nu au școală. Au 4 clase, 2 clase și cumva asta îi cauză majoră în partea de dezvoltare 

personală, pentru că atâta timp cât nu au educație, nu pot urma un curs de calificare, nu pot să se 

angajeze, sau dacă cumva se angajează, se angajează ca persoane necalificate. 

(ISS_ONG_tineri_romi) 

 

✓ Percepții legate de modul în care statul susține tânara generație 

 

Implicarea statului în susținerea tinerilor a fost testată pe dimensiunile următoare: 

- asigurarea unei educații de calitate; 

- inserția profesională (găsirea unui loc de muncă); 

- incluziunea socială și participarea pe piața muncii a tinerilor defavorizați/cu dizabilități; 

- oportunitățile de a demara o afacere;  

Implicarea statului în susținerea tinerilor este percepută ca una marginală. Se vorbește de lipsa 

unei investiții în sistemul de educație, atât în ceea ce privește infrastructura/ dotările (școli grădinițe, 
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material didactic), cât și în ceea ce privește adaptarea conținuturilor la cerințele societății actuale și 

pregătirea profesională a educatorilor.  

Dacă vorbim de modul cum se face educația, accentul cade mai mult pe partea teoretică, pe 

transmiterea unor conținuturi care nu își găsesc aplicabilitatea în viața de zi cu zi și la locul de muncă. 

Acest aspect se corelează direct cu lipsa unor stagii de practică pe parcursul studiilor care să asigure 

o trecere mai facilă spre ocuparea unui loc de muncă. Apoi, lipsa de orientare profesinală a tinerilor, 

ghidarea lor din școală gimnazială sau liceu spre o profesie potrivită, este un alt aspect des menționat 

de respondenți. 

 
Să investească foarte mult în educație, ceea ce nu mi se pare că fac, nu numai un profesor sau strict 

ce au de învățat dar și natura lor de a le oferi oamenilor un spațiu ok în care să învețe și asta nu mi 

se pare că oferă în nici un fel și dup-aia e partea asta cu ce au din viață, mi se pare că nu s-a adaptat 

deloc vremurilor, nu am avansat, nu știm să-i învățăm chiar să se descurce în viață, îi învățăm doar 

strict teoretic și atât. (FG_tineri_Hlincea) 

 
Mie mi se pare sincer că principala problemă este practica care lipsește aproape complet din 

facultate. Eu personal am făcut o practică în facultate, care pot să zic că nu m-a ajutat cu absolut 

nimic și nici măcar nu s-a numit practică și-ar trebui să se pună un mai mare accent pe acest lucru 

și să se aloce, bineînțeles, mai multe fonduri de la stat pentru așa ceva. (FG_tineri_CJ) 

 

Noi avem o materie de exemplu care se aprofundează enorm de mult fără niciun scop și profesorii 

sunt conștienți și ne-au spus că n-o să ne ajute probabil nici 10% din ce facem din materie. Chiar 

dacă ei vor să ne învețe lucruri noi sau să ne aducă informații actuale pe care o să le folosim acum, 

nu care s-au folosit acum 30 de ani, ei trebuie să-și facă respecte programa. (FG_tineri_CJ) 

 

În continuare foarte foarte mult, rămânem la nivel teoretic. Asta ar fi cumva, nu neapărat părerea 

mea personală, ci bazată pe discuțiile pe care noi le avem cu candidații și cu studenții. (ISS_angaja-

tor_HORECA) 
 
Da.. ar trebui undeva din şcoală, chiar din liceu ..să se facă o delimitare cumva, să fi testat de un 

profesor să vezi pe ce eşti înclinat.(FG_Voluntari) 

 
O bună parte dintre cei intervievați cunosc că statul acordă facilități fiscale / susțierea salarială 

a tânărului angajat la primul loc de muncă, dar acest lucru nu este considerat a fi eficient și suficient. 

Pe de o parte, pentru că tinerii nu sunt pregătiți pentru a face față cerințelor unui job (pregătire 

profesională și psihologică), pe alta pentru că aceste locuri de muncă, care au anumite restricții (o 

perioadă minimă de angajare), nu sunt dorite de tineri. Alți invervievați susțin că, deși implicarea 

statului în susținerea tinerilor în inserția pe piața muncii este minimală, aceștia își pot găsi un loc de 

muncă, mai ales dacă este vorba de tinerii care trăiesc în orașele mari, ținând cont și de lipsa de forță 

de muncă în această perioadă.   
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Din experiența mea proprie nu cred că se implică, eu cred că fiecare dintre noi trebuie să-și găsească 

fiecare job-ul lui și să aibă grijă să-l păstreze. (FG_tineri_Hlincea) 

 
Firmele unde faci practică nu te pregătesc dacă vrei după ce termini să mergi la ei să te pregătească 

într-un fel să știi să lucrezi la firma lor, ei ți-au dat un aparat, fă alea în continuare până la sfârșit. 

(FG_tineri_Hlincea) 

 

Păi nu, la fel e pentru firmele private, ești scutit de taxe și impozite pentru angajat...Dar numai dacă 

îi dă salariul minim. (FG_tineri_București) 

 

Statul plătește și sprijină ucenicia la locul de muncă, cu bani pe care se sprijină la patroni și așa mai 

departe,. sprijină prima angajare, adică absolvent și așa mai departe, statul plătind 2300 de lei pentru 

ai ține 18 luni fără, pe salariu ăsta de ai angaja 18 luni ceea ce este absolut extraordinar, dar nu știu 

câți folosesc această chestie pentru că o țin dintr-o dată că nu știu, ori pur și simplu nu găsesc nici 

un tânăr care să vrea să muncească 18 luni neîntrerupt la un patron. (ISS_federație_patronate) 

 

Mai sunt programele europene care sunt finanțate din fonduri europene și, bineînțeles, și cu co-fi-

nanțare din partea statului român și acolo se mai încearcă să se mai facă ceva. În rest, implicarea 

statului în sprijinirea tinerilor pentru găsirea unui loc de muncă mi se pare foarte redusă. 

(ISS_ONG_tineri) 

 

Nu știu nici o măsură care să-i sprijine pe romi, pe tineri. Știu că există ceva măsuri ale Ministerului 

prin care, dacă angajezi persoane sub 25 de ani primește angajatorul o remunerație sau subvenție. 

Dar... nu știu câte dintre măsurile respective ajung la tineri. (ISS_ONG_tineri) 

 

Cele mai cunoscute modalități prin care statul susține incluziunea socială și participarea pe 

piața muncii a persoanelor defavorizate sunt cele din zona facilităților fiscale oferite angajatorilor. 

Aceste măsuri nu sunt considerate suficiente, pe de o parte pentru că, aceste persoane nu sunt 

susținute pentru a obține o calificare necesară, pe de altă parte unii dintre ei primesc un venit minim 

de la stat și nu sunt dispuși să renunțe la acest venit sigur în favoarea unui loc de muncă.  

 

Sincer, nici în acest sens nu cred că sunt foarte multe măsuri, și mai degrabă cred că ar trebui susținuți 

angajatorii în acest sens mult mai bine, pentru a fi încurajați să accepte și astfel de persoane. Nu mă 

refer acum neapărat la persoane cu dizabilități, cât mai degrabă la acele  persoane care au ajutor 

social și tot felul de alte ”pachete” oferite de stat. În schimb sunt de cealaltă parte a baricadei foarte 

mulți angajatori care nu pot să beneficieze de serviciul persoanelor respective pentru că nu vor să 

lucreze, pentru că nu se prezintă la interviuri și așa mai departe, cred că mai degrabă ar trebui să 

existe în această direcție niște măsuri pe care statul ar trebui să le ia și să determine persoanele care 

primesc ajutoare sociale să dea curs invitației de a se angaja. (ISS_angajator_HORECA) 

 

În special, în special acest lucru, dar rezultatul este zero, nu există, nu vor. Sunt chemați la, da sunt 

facilități fiscale pentru persoanele cu dizabilități, dar ca să angajezi, omul ăla trebuie să știe să facă 

ceva și ca să știe să facă ceva trebuie să urmeze o școală, școală care nu există. (ISS_federație 

patronală) 

 

Firmele care angajează persoane cu dizabilități au anumite reduceri de taxe. Sunt scutiți bani de 

impozit la mașină sau locuri de parcare. Compania în sine are niște beneficii dacă angajează. Doar 
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că nu știu ce fel de beneficii sunt alea, dacă sunt suficient de motivante ca să angajezi persoane cu 

dizabilități. (FG_tineri_Hlincea) 

 

Noi am avut dar nu au adus nici un plus, ne-am străduit și fie pe cei care îi iei direct din șomaj sau 

cei de pe băncile școlii, sunt într-adevăr niște reduceri dar pierderile sunt atât de mari încât 

companiile evit să facă chestia asta. (FG_tineri_Hlincea) 

 

Implicarea statului tinde spre negativ, mai ales în ceea ce privește incluziunea socială, vorbesc prima 

dată de persoanele cu dizabilități, avem în vedere ordonanța care s-a dat în vară și care a tăiat acele 

unități protejate, astfel încât persoanele cu dizabilități au fost trimise acasă și li s-a dat o pensie mică, 

luându-li-se demnitatea de a munci, deci interes 0 pentru incluziunea pe piața muncii a persoanelor 

cu dizabilități, iar în ceea ce privește incluziunea socială a persoanelor… a romilor, asta este o 

poveste care e doar pe hârtie, iar interesul este absolut 0, minus infinit. (ISS_ONG_tineri) 

 

Legat de egalitatea de șanse pe piața muncii, respondenții sunt de părere că putem vorbi, 

mai degrabă, de inegalitate, cauzată de accesul pe baza capitalului relațional, mai ales, la posturile 

bine plătite (de la stat), a posiblităților financiare ale famililor de a susține copii la școală și rezidența. 

Tinerii care locuiesc în mediul rural au cele mai puține șanse la un sistem educațional de calitate care 

le-ar putea facilita accesul pe piața muncii. Locuirea într-un oraș mare (București, Hlincea, Cluj-

Napoca, Timisoara) sau în proximitatea acestora sunt factori care înlesnesc găsirea unui loc de muncă 

mai bine plătit.  

 

Eu cred că suntem defavorizați din punctul ăsta de vedere pentru că pot vorbi despre copiii de la sat 

față de un copil de la oraș care are părinți înstăriți... Da, pentru persoanele, copii care nu au părinții 

înstăriți, pentru că ei nu au, chiar dacă are o minte sclipitoare, nu mai poate continua din cauza 

banilor. (FG_tineri_Hlincea) 

 

Din nou localizarea. Un tânăr dintr-un oraș mai mare cu un grad mai mare de dezvoltare economică 

are mult mai multe șanse să găsească un job bine plătit și în domeniu decât unul care locuiește într-

un oraș mai mic. (FG_tineri_Cluj-Napoca) 

 

Păi în funcție de categoriile de tineri, în funcție de background-ul, în funcție de susținerea familiei, 

bineînțeles, nu suntem egali în accesarea locurilor de muncă. (ISS_ONG_tineri) 

 

Opotunitățile de a demara o afacere sunt percepute ca inegale, la fel, în funcție de 

backgraund-ul familial (educație, resurse financiare) și de localizarea geografică. Un tânăr educat, 

care provine dintr-un oraș mare, o familie cu resurse, are mai multe șanse de a demara, pe cont 

propriu, o afacere decât un tânăr dintr-o localitate mai mică, care ar trebui să muncească penru a se 

întreține și pentru a-și strânge banii necesari investirii într-o afacere. Accesul la informații, educația 

antreprenorială și disponibilitatea de a risca sunt alți factori care fac diferența între antreprenori și 
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non-antreprenori. Având în vedere că, școala nu pune bazele unei educații antreprenoriale, aceste 

abilități pot fi dobândite în familie sau prin educația non-formală (la care nu au acces toți tinerii). 

Fondurile europene sunt menționate ca o oportunitate pentru tineri de a deschide o afacere, 

mai ales cele care au ca țină directă tineri, dar nici acestea nu sunt valorificate la adevăratul lor 

potențial din cauza lipse de informare și curaj de a acționa al tinerilor.  

Nu cred nici eu că este egal, unul la mână pentru că unii au acces la informații și unii nu, iar chestii 

minime de economie, de cum să te descurci în viață, ce să faci cu finanțele tale, cum să te prezinți pe 

tine ca om ca să poți să ții o prezentare în fața cuiva, să te vinzi cuiva, asta cred că poți să le înveți 

din școală și nu se învață și unii oameni învață asta mai târziu dar nu toți, deci nu toți au șanse să se 

ducă mai departe și să acceseze fonduri europene sau să facă afaceri pe cont propriu pentru că nu 

au cunoștințele de bază pe care să le dezvolte, chiar dacă nu toți trebuie să termine economia și 

dreptul și 5 facultăți să facă o afacere. (FG_tineri_Hlincea) 

 

Ca să pornești o afacere cred că îți trebuie mai mult decât o șansă, în primul rând îți trebuie bani și 

atunci dacă eu lucrez la o companie și e stres în același timp și să strâng și bani ca să-mi deschid și 

propria mea afacere, cât îmi ia, 30 de ani? Nu mai sunt tânăr până îmi deschid afacerea, dacă vreau 

să o fac pe cont propriu și atunci nu cred că îți oferă neapărat cineva o șansă. (FG_tineri_Hlincea) 

 

Te lovești de birocrație și de tot felul de mișmașuri. (FG_tineri_Cluj-Napoca) 

 

Spre exemplu într-un oraș mai mare ai mai multe șanse decât într-un oraș mai mic. (FG_tineri_Cluj-

Napoca) 

 

Aici iarăși contează ce ai în spate: dacă ai susținere din partea familiei, dacă ai susținere financiară, 

dacă ai susținere în ceea ce privește cunoștințele, iarăși e o inegalitate, bineînțeles. (ISS_ONG_tineri) 

 

Nu există informare pentru că există nenumărate oportunități, inclusiv, acuma vorbesc tot așa, de 

partea de proiecte de dezvoltare rurală, unde tinerii ar fi putut lua 50 de mii de euro, sau pe 40 de 

mii, credite nerambursabile. Informația ori ajunge la ei foarte, foarte târziu, ori efectiv nu ajunge. Și 

chiar dacă noi îi informăm, foarte mulți, zic că nimeni n-o făcut, de ce aș face eu chestia asta? 

(ISS_ONG_tineri_romi) 

 

✓ Opinii legate de posibilitățile economiei românești de a oferi tinerilor locuri de muncă 

de calitate, adecvate pregătirii educaționale și profesionale 

 

Discutând despre posibilitățile economiei românești de a oferi tinerilor locuri de muncă de 

calitate, adecvate pregătirii educaționale și profesionale, apare problema discrepanței dintre cerințele 

angajatorilor și pregătirea angajaților. Acest decalaj între formarea educațională și cerințele pieței 

muncii este sesizat de toate categoriile de intervievați, fie că sunt tineri angajați sau în cautarea unui 

loc de muncă, angajatori sau reprezentanți ai patronatelor și organizațiilor non-guvernamentale. 

Faptul că nu există o corelare între cerințele / abilități solicitate pe piața muncii și calificarea 

obținută de tineri în școală crează disonanță la nivelul așteptărilor din ambele părți, angajați și 
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angajatori. În această situație, reglarea se face tot la nivelul actorilor direct implicați, fără vreo 

mediere sau intervenție din partea statului: angajatorul este dispus să califice angajații la locul de 

muncă suportând costurile aferente, iar angajații investesc timp și resurse în calificarea/recalificarea 

pentru pozițiile dorite.  

 

Dar noi trebuie să vedem care este pregătirea, pentru că, din păcate, școala nu te pregătește foarte 

bine pentru viața reală, nu funcționează încă foarte bine sistemul de internship, iar tinerii care ies 

dintr-un liceu, dintr-o școală profesională, poate acolo mai știu ceva, că dintr-o facultate au foarte 

puține skill-uri, plus că așteptările lor sunt foarte mari și atunci apare acel decalaj între așteptările 

tinerilor și oferta pieței de muncă. Și din cauza asta apar probleme în integrarea tinerilor pe piața 

muncii. (ISS_ONG_tineri) 

 

… ar fi în jur la 2500 de lei pe lună, program de 8 ore, pentru care le putem deconta inclusiv 

transportul. Dar v-am spus. Sincer, tinerii nu sunt interesați de chestia asta, pentru că preferă să 

presteze diferite munci ocazionale în țările din Europa și atunci preferă să stea acolo, nu ști, 3-4 luni, 

vin acasă, iarăși mai stau, iarăși pleacă. (ISS_ONG_tineri_romi) 

 

Aș spune că mai degrabă că sunt prea puține persoane dispuse să presteze și activitate care nu nece-

sită studii superioare. (ISS_Angajator_HORECA) 

 

Nu există o adecvare între ce cer companiile pe piață și pot să ofere tinerii noștri și asta nu din cauză 

că nu cred că ar fi capabili și că nu există potențial, cât strict pentru că nu există o pregătire adecvată, 

adică e discrepanța mare între ce voiau companiile și ce știu tinerii să facă după ce ies de pe băncile 

școlii, adică probabil o proporție de 90% de companii își asumă în momentul în care angajează 

oameni fără experiență că trebuie pregătiți, train-uiți, școliți ca să aducă un plus de valoare în 

compania respectivă. (FG_tineri_Hlincea) 

 

Indiferent de pregătirea ta, am văzut foarte multe situații, oamenii învață pe parcurs după ce au ajuns 

la locul de muncă respectiv. (FG_tineri_Hlincea) 

 

[…] foarte multe firme mari aleg să-și deschidă filiale, fabrici la noi în țară așa cum spune colega 

noastră pentru mână de lucru foarte ieftină și o problemă a noastră, a tinerilor, este că mulți dintre 

noi acceptă și se plafonează cu acea sumă. (FG_tineri_Cluj-Napoca) 

 

Spre exemplu eu sunt din Roman, un oraș mic unde industria este zero. Au fost 2-3 firme micuțe din 

străinătate care au încercat să-și deschidă ceva filială acolo, au mers 2-3 ani și cam atât. Majoritatea 

tinerilor s-a gândit că nu are rost să stea în țară să muncească pe 12-13 milioane când poate merge 

în străinătate și să ia acei bani în 2 zile. (FG_tineri_Cluj-Napoca) 

 

✓ Pregătirea / ”echiparea” tinerilor pentru a face față progresului tehnologic 

Opiniile majorității respondenților converg către ideea că tinerii sunt pregătiși pentru a face 

față progresului tehnologic. Accesul la tehnologie și informațiile de pe internet le facilitează 

dezvoltarea și autodezvoltarea abilităților tehnologice. Cu toate astea, tinerii din mediile 

dezavantajate și care nu au acces la echipamente IT nu au conștințele și abilitățile de a utiliza 

programe, instrumente sau echipamente IT.   
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Cred că ține foarte mult de autodezvoltare și cât de mult îți dorești să ții pasul cu tot ce înseamnă 

tehnologie nano, tehnologie cum ar mai fi, dacă îți place. (FG_tineri_Hlincea) 

 

[…] cred că tinerii țin pasul, nu neapărat cu ajutorul statului pentru că eu la orele de informatică nu 

făceam chestii pe care le-aș putea aplica astăzi în nici un fel, învățam despre ce este calculatorul în 

general, componente și că există, dacă nu aș fi făcut asta pe cont propriu nu aș fii învățat pentru azi 

dar tinerii în general cred că sunt mult mai deschiși la tehnologie, în fabrici nu se mai lucrează 

neapărat cu ciocanul și cred că învață mult mai repede, dar nu cred că din ajutorul statului. 

(FG_tineri_Hlincea) 

 

Nu, suntem și obișnuiți cu tehnologia pentru că de exemplu...Am crescut cu ea. Față de părinții noștri 

care n-au văzut un calculator poate decât la locul de muncă după 30 și ceva de ani. (FG_tineri_Cluj-

Napoca) 

 

Dar oricum cred că majoritatea copiilor vin deja pregătiți, adică ei sunt practic lăsați în fața calcu-

latoarelor sau tuturor dispozitivelor și deja sunt mult mai dezghețați poate decât părinții. (FG_tin-

eri_București) 

 

Deci chiar nu cred că sunt pregătiți pentru că în proiectele în care lucrăm noi sunt tineri care efectiv 

nu știu să folosească calculatorul. Atuncea dacă folosesc un calculator, îl folosesc efectiv pentru a  

accesa site-urile de socializare, sau ziare. Am întâlnit tineri cu facultate, cu studii universitare care 

nu știau să folosească word-ul, sau Excell-ul, chestii foarte, foarte simple, sau să copieze, chiar dacă 

îi arătai, nu se descurcau. (ISS_ONG_tineri_romi) 

 

Cred că tinerii nativ sunt echipați să facă față, adică vorbim de o generație extrem de digitală, nu 

cred că sunt probleme pe această zonă. (ISS_angajator-HORECA) 

 

2.2. Opinii privind situația actuală a pieței forței de muncă 
 

✓ Adecvarea pregătirii educaționale la cerințele de pe piața muncii 

Calitatea slabă a învățământului și necorelarea acestuia cu cerințele de pe angajatorilor sunt 

enumerate, de cele mai multe ori, atunci când vine vorba de situația actuală a pieței muncii. Problema 

inadecvarii competențelor profesionale țin, atât de de pregătirea inițială foarte slabă a elevilor, 

carențele majore ale programelor de orientare școlară, insuficienta pregătire practică, uzura morală a 

atelierelor și a echipamentelor din dotarea școlilor profesionale și a facultăților, dar și de lipsa unor 

raporturi contractuale reglementate cu potențialii angajatori.  

Accentul pe care îl pune școala pe conținuturile teoretice și, de multe ori perimate, alături de 

cadrele didictice blazate și lipsite de interes față de activitatea prestată, sunt alte elementele des in-

vocate în caracterizarea stării de fapt a sistemului educațional românesc.  
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[…] nu există specializări, destul de general aș spune, dar într-adevăr nu există specializări, nu sunt școli 

profesionale, nu mai există această posibilitate ca tinerii să se specializeze în anumite direcții. 

(ISS_angajator-HORECA) 

 

Este o diferență mare între pregătire și cerințele de pe piața forței de muncă, nu există o foarte bună 

cooperare între cele două paliere, se încearcă în anumite domenii, la inițiativa dezvoltatorilor, a investi-

torilor și antreprenorilor să se influențeze sistemul educațional ca să le producă oameni calificați, dar nu 

peste tot funcționează foarte bine lucrul ăsta. (ISS_ONG_tineri) 

 

Părerea mea e că unii profesori din ziua de azi vin și predau mecanic numai să termine să-și termine ziua 

și să plece acasă și să vină ziua de salarii. (FG_tineri_Hlincea) 

 

Noi suntem pregătiți să facem niște calcule spre exemplu în nu știu ce sisteme și în munca de zi cu zi nu 

ni se cere chestia aceasta. Noi am fost învățați o grămadă de chestii fără niciun rost, care nu au nicio 

legătură cu locurile de muncă din ziua de astăzi. (FG_tineri_Cluj-Napoca) 

 

În general profilul de la liceu nu are treabă cu ce-ți alegi mai târziu, bine, mai sunt de exemplu cei de la 

matematică-informatică, ei își aleg poate să meargă mai departe să lucreze pe calculator însă mai sunt 

și excepții, de exemplu ce fac eu acum nu are treabă cu profilul pe care l-am terminat, așa că nu te ajută 

de multe ori. (FG_tineri_București) 

 

Pentru că programul facultăților, de exemplu în cazul meu, nu sunt destul de dezvoltate față de cele din 

afară sau chiar și din alte orașe nu corespund, adică se confruntă foarte mulți studenți cu problema asta 

și chiar mi se pare o problemă. De exemplul în domeniul medicinei am văzut foarte mulți studenți care se 

plâng de lucrul ăsta. N-au suficiente materiale, n-au suficiente resurse, practica este...Materiile practice 

foarte multe dintre le sunt teoretice. Medicina evoluează de la lună la lună practic și sunt întâlniri de 2, 

3 ori pe an... Și materialele după care învățăm sunt învechite. (FG_tineri_București) 

 

Foarte slab pregătiți pentru că școala nu îi pregătește din punct de vedere mental că vor intra pe piața 

muncii, nu îi pregătește pentru societatea în care ne învârtim acuma, în care e vorba de cerere și ofertă, 

mmăăă, nu îi pregătește practic, da ? Că nu toată lumea trebuie să facă o facultate pe bani... și să aibe 

două facultăți da să fie casier la un hipermarket, cred ca ar trebui să fie mai practică, mai pragmatică 

abordarea școlii și depinde de școală și depinde de vârstă. (ISS_federație patronală) 

 

✓ Dezvoltarea competențelor (cunoștințe, abilități și atitudini) necesare unei mai ușoare 

tranziții a tinerilor către piața muncii de către sistemul educațional 

 

Percepția generală este că sistemele de educație și de formare nu oferă o gamă 

corespunzătoare de competențe, inclusiv competențe cheie (digitale, transversale, de comunicare într-

o limbă stăină) necesare realizării unei tranziţii rapide şi de succes către ocuparea unui loc de muncă. 

Acest lucru este demonstrat, mai ales de abandonul școlar timpuri și rezultatele educaţionale slabe în 

competenţe de bază precum alfabetizarea, competenţele numerice şi ştiinţifice.  

 

[…] o dovedesc testele PISA și alte teste prin care se dovedește foarte clar că sistemul edu-

cațional produce analfabeți funcționali. (ISS_ONG_tineri) 



  

 

 

 

   

153 

 

 

Deci, efectiv, mie mi se pare așa, o pierdere de timp sitemul învățământului de masă. Se fac tot 

felul de tâmpenii care nu-s utile deloc în afara curții școlii. Vă dau exemplu: în construcții ei 

încă învață de mortar, dar mortarul nu se mai folosește la partea de construcții.  (ISS_ONG_tin-

eri_romi) 

 

E un veac între ce se învață și ce se face pe piața muncii, toată lumea țipă, adică toți angajatorii 

țipă și zic că studenții nu ies pregătiți. Nu au cum să iasă pregătiți dacă nu-i o strânsă legătură 

cu angajatorii, să fie nu 2, 3 internship-uri, să fie 200 în toată Politehnica, să ai unde să te duci, 

numai să nu vrei să nu te duci și să nu faci chestia aia. (FG_tineri_Voluntari) 

 

Spre exemplu noi am avut nu modul de comunicare în care ne-a învățat cum să ne comportăm 

la un interviu, ce să scriem într-un CV, cum să ne comportăm la locul de muncă, cum să ne 

integrăm în mini echipa din care vom face parte. Cu siguranță majoritatea dintre noi am 

învățat să ne organizăm mai bine timpul. (FG_tineri_Cluj-Napoca) 

 

✓ Descrierea posibilităților tinerilor de a dobândi experiențe practice care să le faciliteze 

inserția profesională 

Nevoia de experiente practice este una care contează din ce în ce mai mult la angajare. Având 

parte de o activitate de studiu care le consumă un numar mare de ore, tinerii nu au timp sau nu cunosc 

moduri prin care pot dobândi această experiență. Cel mai des invocate modalități de a dobândi expe-

riența practică într-o meserie sau profesie sunt: voluntariatul, practica și stagiul pentru absolvenții de 

învățământul superior.  

Efectuarea unui stagiu de practică de calitate, se poate dovedi foarte dificil în prezent, mai 

ales pentru cei din școlile profesionale, în condiţiile în care tot mai puţine entităţi economice îşi 

permit să acorde din timp tinerilor cu puţină experienţă, motiv pentru care mulţi dintre aceştia rămân 

lipsiţi de beneficiile unei practici de specialitate organizate. 

 
Dacă vă gândiți la studenți, spre exemplu, în cazul lor sunt  tot felul de internship-uri care se organizează 

de companiile angajatoare, cel puțin din zona asta tehnică pot participa la internship-uri și ulterior au 

posibilitatea să rămâna în cadrul companiei. Dacă ne referim la forța de muncă să spunem, calificată, 

din domeniul servicii, alimentar și așa mai departe, aici cred că avem o oarecare problemă pentru că, pe 

de o parte, nu mai există instituții care să formeze astfel de personal în aceste domenii, și pe de altă parte, 

poate că nici tinerii nu mai sunt foarte interesați, tocmai pentru că majoritatea, sau unii dintre ei tind să 

facă o facultate, neavând neapărat abilități în acele direcții. (ISS_angajator_HORECA) 

 

Foarte multe companii care au ajuns la concluzia că internship-ul e una din cele mai sigure căi de a-ți 

aduce oameni noi în companie, oameni cărora tu le faci un transfer. În momentul în care intri într-o 

companie în care ai făcut un internship îți dai seama că tu ai vrut să te duci acolo pentru că știi ce faci, 

știi cum faci, atunci e o chestie total asumată indiferent că vorbim de ucenicie la locul de muncă sau 

internship. (FG_tineri_Hlincea) 
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Nu există școală de recepționeri în zone specifice, măă și cum să vă zic istoric sunt în zona turismului, 

Valea Prahovei nu mai e nici o școală de ospătari, nu mai e nici o școală de bucătari, pe Valea Prahovei. 

E ceva la Brașov da la care nu ajunge nimeni la ea, e pentru o singură clasă și are un singur profesor 

pentru că pe profesor îl plătește ca pe la școală și vă dați seama ce profesor au găsit ei să plătească. 

(ISS_federație_patronală) 

 

Cred că practica este o problemă. La nivel teoretic, da, ni se spune „fă așa, fă așa”, dar în practică – 

cum zicea și colega noastră – și eu am făcut practică și am făcut-o să fie, pe hârtii. (FG_tineri_Cluj-

Napoca) 

 

[…] inclusiv partea practică iarăși e foarte greu pentru că profesorul de la clasă trebuie să discute cu nu 

știu ce inginer care are o firmă, se roagă de el să-l ia gratis, să-i ducă pe copii, ăla nu vrea că cine știe 

dacă se produc accidente, școala iarăși trebuie să accepte și după, Gigel, care e șeful șantierului… 

(ISS_ONG_tineri_romi) 

 

Da și sunt activitățile alea de voluntariat sunt bune pentru experiență, eu la facultate am Asociația Stu-

denților, sunt membru și mergem în team building-uri, facem tot felul de proiecte. (FG_tineri_București) 

 

✓ Principalele probleme ale tinerilor la angajare 

Una dintre cele mai frecvente probleme întâmpinate de tineri o reprezintă experiența cerută 

de către angajatori. În ciuda importanţei evidente a educaţiei combinate cu experienţa, tinerii care 

caută un loc de muncă nu au o experienţă în muncă sau dețin doar o experiență limitată, ceea ce 

reprezintă o dificultate pentru capacitatea acestora de angajare, iar angajatorii, de cele mai multe ori, 

preferă un candidat care posedă experienţă relevantă.  

O altă problemă frecventă la angajare o reprezintă lipsa ofertelor de muncă, pliate pe experi-

ența și pregătirea tinerilor. Dacă în marile orase, tinerii absolvenți îsi pot găsi mai usor un loc de 

muncă potrivit, în restul țării acest proces poate dura mult mai mult. Astfel, tinerii ajung să se an-

gajeze în posturi care nu le aduc satisfacție sau în locuri prost plătite. 

Deși experiența de muncă oferă o cale importantă spre o mai bună tranziție spre muncă, există 

adesea o tensiune între cerințele pieței actuale a muncii, pe de o parte, și așteptările, aspirațiile și 

orientările multor tineri, pe de altă parte. Capacitatea de adaptare personală: dorinţa şi abilitatea de a 

schimba factorii personali (de exemplu: cunoştinţe, compentenţe, abilităţi, dispoziţii şi comporta-

mente) pentru a face faţă cerinţelor locului de muncă este adeseori cheia găsirii și păstrării unui loc 

de muncă.  

 

Deci copilul încă nu e pregătit în momentul în care... Chiar dacă obține o calificare, efectiv, copilul 

nu e pregătit. (ISS_ONG_tineri_romi) 
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Da, toată lumea îți cere experiență, ai 19 ani, 20 de ani, ai experiență 12 ani de școală sau whatever 

dar altă experiență nu ai cum să ai. Mă uit la posturile care se scot la stat, pentru că lucrez la stat, 

cere experiență, minim 6 luni, cursuri, toate cursurile alea costă, și un curs de achiziții sau un curs 

de managementul calității pleacă de la 700 de lei în sus, dacă tinerii nu au acei 700 de lei, cum să se 

angajeze. (FG_tineri_Hlincea) 

 

În primul rând ca și problemă pe care am întâlnit-o eu în rândul tinerilor, e o chestiune de atitudine, 

în sensul că au așteptări foarte mari deși nu știu să facă nimic, acum probabil din ce știu eu și propria 

experiență nu prea se mai merge mult că angajăm doar om cu experiență, se merge și pe premisa că 

luăm, școlim, contra cost evident, îți pune clauză un an, 2, 3, nu părăsești compania dacă chiar vrei, 

dar nu mai ai problema experienței, ține de cât de mult îți dorești să faci și ce vrei să faci iar în ceea 

ce privește schimbul, (FG_tineri_Hlincea) 

 

Eu zic că nici nu avem abilități de debate, adică sunt angajatori care îți spun o anumită problemă și 

lor le place să-i contrazici, să ai cuvintele la tine, să știi să vorbești, să nu te blochezi, să nu pari 

panicat, să nu pari speriat. Eu consider că ar trebui să fim învățați puțin în liceu niște reguli de 

debate. (FG_tineri_Cluj) 

 

Nu este problema așa mare având în vedere că este criză în piața forței de muncă și că se importă 

forță de muncă. Într-adevăr, sunt mai prost plătit și aici că nu sunt tineri, sunt tineri pe categorii, 

depinde de tineri, cu facultate, fără facultate, cu 10 clase, cu 12. (FG_tineri_București) 

Adică ei au un anumit nivel de așteptări, iar piața muncii este mult mai dură decât ei își închipuie 

(ISS_ONG_tineri) 

 

Și angajatorii de multe ori dacă se plâng că nu găsesc, nu prea sunt dispuși, toți, să facă și ei niște 

eforturi ca să-și aducă sau să-și dezvolte oameni, adică fie vor ceva gata pregătit, gata de cumpărat 

de la o altă companie, luat cu niște skill-uri și pus într-un job ca să fie productive. (ISS_angajator_re-

tail) 

 

✓ Mecanisme de sprijinire a tinerilor pentru a putea face față pe o piață de muncă a 

viitorului 

În general, subiecții intervievați nu au putut menționa măsuri/programe concrete prin care 

tinerii sunt sprijiniți de stat prin institțuțiile abilitate, pentru a putea face față pe o piață de muncă a 

viitorului.  

Alături de familie, profesorii sunt percepuți ca având au un rol semnificativ, în special pentru 

tinerii care provin din familii defavorizate. În absenţa susţinerii provenite din partea celorlalți, 

profesorii pot oferi un sprijin semnificativ tinerilor, în special cu privire la explorarea îndeaproape a 

opţiunilor pentru alegerea specializării.  

Pentru îmbunătățirea situației actuale s-au identificat următoarele măsuri: 

- adaptarea conținuturilor / curriculum-ului la cerințele pieței; 

- pregătirea profesorilor pentru a înțelege cerințele pieței muncii și pentru a adapta 

conținuturile noilor cerințe; 
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- dezvoltarea unor abilități/competențe tinerilor de a se adapta cerințelor mereu în 

schimbare ale pieței muncii; 

- dezvoltarea unor forme de colaborare și programe între instituțiile de învățământ și 

companii; 

- crearea de școli vocaționale.  

Cred că depinde foarte mult cât de mult îi mai pasă profesorului de tine sau de viață în general, dacă 

s-a săturat deja să facă pe cont propriu sau încă îi mai pasă și încă mai face pentru că abilități mi-

am dezvoltat în facultate, cunoștințe nu aplic nimic din ce am învățat, dar asta nu pentru că generic 

vorbind m-a încurajat facultatea, deci anumiți profesori și-au dat interesul foarte mult să ne dezvolte 

abilitățile alea. (FG_tineri_Hlincea) 

 

Tot ce înseamnă sistem educațional ar trebui să vină, merge mână-n mână cu ce ar trebui livrat pentru 

o economie a viitorului, ce pregătește statul, sistemul educațional pentru ce urmează să fie. (FG_tin-

eri_Hlincea) 

 

Dacă și-ar updata școlile ce predau în obiectele alea, să țină pas cu viitorul și toate tendințele noi de 

pe piața muncii dar și cu abilitățile astea, mie nu mi se pare că dezvoltăm oameni cu abilități pentru 

că mie personal mi se pare că sistemul nostru de învățământ este încă ancorat în comunism și în felul 

ăla de a gândi, nu trebuie să te adaptezi la nimic, nu trebuie să fii mereu gata să faci schimbări pentru 

că nu mai este ca înainte sau mă rog, foarte puține cazuri în care intri într-un loc de muncă și ai 

ocazia să rămâi în locul ăla de muncă, trebuie să fii mereu gata să te adaptezi la altceva și să faci 

altceva sau să înveți altceva și mereu să schimbi ce înveți. (FG_tineri_Hlincea) 

 

Facultățile pot să caute firme colaboratoare să pregătească studenții. Sau practica din facultate să 

fie practică, nu doar prezență și atât, chiar să faci ceva, să înveți ceva, chiar ar fi un efor din partea 

angajatorului, așa ne-ar sprijini, colaborări între facultate și angajatori prin care studentul să 

meargă și să facă efectiv ceva, nu doar să meargă, să facă prezența și se întoarce înapoi, că așa nu 

învăț nimic, pierde timpul, poate se frustrează că nu face nimic, poate-i place că nu face nimic, la 

viitor nu-l ajută cu nimic. (FG_tineri_București) 

 

În primul și primul rând schimbat puternic sistemul educațional, pornind de la curricule și pregătirea 

profesorilor, și modul în care este conceput sistemul, apoi mers ANOFM-ul să pună în practică, să 

pună în aplicare și să facă cunoscute programele care îi sunt finanțate și pe care ar trebui să le ducă 

la capăt, pentru că alea sunt finanțate din fonduri europene și ANOFM-ul a primit o bucată mare din 

fondurile europene la negocierea în ceea ce privește distribuția fondurilor EU, când s-a semnat acor-

dul de parteneriat pentru fondurile europene 2014-2020, iar ei nu fac cunoscute foarte clar pro-

gramele pe care ei le desfășoară, deci așa s-ar putea face lucrurile mai bine. (ISS_ONG_tineri) 

 

Cumva, din tot ce înseamnă parte de învățământ, cu partea de antreprenoriat ajungi la aceeași masă 

și cumva văzute nevoile și gândită o chestie pe nevoile pieței. (ISS_ONG_tineri_romi) 

 

Prin crearea de școli vocaționale, dar pentru care probabil nu prea există nici profesorii și nici in-

teres să fie cineva acolo și să se implice să facă acest tip de programe, pentru că nu mai avem oameni 

care să știe să facă lucruri de bază. Și în facultăți, nu știu, profesorii să fie, să crească profesorii și 

să aibă un fel de, nu știu, parteneriate, să treacă și ei pe la companii să învețe de acolo cam care este 

viitorul. (ISS_angajator_retail) 
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2.3. Angajabilitate pe piața muncii  
 

✓ criterii reprezentative în alegerea locului de muncă 

Majoritatea respondenților au menționat că cele mai importante cerințe ale unui loc de muncă 

sunt: seriozitatea, dorința de a învăța, competența, atitudinea față de muncă, responsabilitatea,  

capacitatea de adaptare, lucrul în echipă, comunicarea în limbi străine, punctualitatea. 

 

Depinde foarte mult de munca pe care persoana respectivă urmează să o facă: dacă face o muncă la 

o bandă rulantă sau dacă face o muncă ce necesită să fie singur, nu mă interesează foarte mult ca-

pacitatea de… spiritul de echipă, deci sunt anumite caracteristici pe care le caut în funcție de tipul 

de muncă pe care urmează omul să îl presteze. (ISS_parteneri sociali_ONG) 

 

Munca în echipă există acolo unde e încurajată și primii indicatori de performanță, pentru un an-

gajator este importantă pentru că dacă fiecare trage în direcții diferite, se pierd și bani și timp și nu 

are sens. Da, e foarte important, nu prea se conștientizează, dar este. (ISS_angajatori_retail) 

 

De asemenea, angajatorii caută la viitorii angajați și competențe precum: experiență în domeniu, 

deschidere, flexibilitate, considerate importante pentru a face față unei piețe a muncii care se schimbă 

în mod continuu. 

Eu rămân la ideea generală de oameni deschiși la minte, oameni care să fie flexibili și să poată să se 

adapteze indiferent de ce primesc, adică oameni care să nu spună de exemplu: „dar eu până acum 

nu am făcut așa ceva, nici nu am auzit de așa ceva” sau „nu știu să fac asta”, genul ăsta de oameni, 

chiar dacă îl iei dintr-un alt mediu, chiar dacă vine cu o altă experiență, deschiderea asta și 

flexibilitatea de a învăța și de a te dezvolta în permanență, cred că ăsta e cel mai important aspect la 

care se uită un angajator. (FG_tineri_Hlincea) 

 

Majoritatea respondenților sunt de părere că aceste competențe sunt dezvoltate, în mare parte 

în școală sau se pot dezvolta și de-a lungul timpului în mediul profesional.  

Unii angajatori consideră că pentru ei reprezintă o provocare faptul că trebuie să își creeze 

pârghii prin care să atragă oamenii pe care să-i pregătească în permanență. Acest lucru reprezintă un 

cost asumat de angajator, mai ales dacă avem în vedere și fluctuația mare de personal.  

Partea de competențe, aia care pleacă din cunoștințe, ne întoarcem la aceeași problemă, dacă nu le-

ai dobândit în școală pentru că nu ai avut contextul, atunci eventual te ajută angajatorul și ți le dez-

voltă sau cel puțin te ajută să le dobândești. (FG_tineri_Hlincea) 

 

Munca în echipă cred că uneori se mai dobândește datorită proiectelor pe care le au studenții la 

facultate, dacă ne referim la studenți care sunt dispuși să lucreze, să facă proiecte și poate că într-o 

anumită măsură se întâmplă să conștientizeze că toți trag la același car, câteodată, cred că mediul 

este foarte important pentru cum transmitem aceste informații, pentru că, de foarte multe ori, 

colaborezi și cred că la nivel de companie e nevoie să fie încurajată, susținută munca în echipă. 

(ISS_angajatori_retail) 
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Cele mai importante aspecte avute în vedere de tineri când aleg un loc de muncă sunt: 

posibilitatea de dezvoltare personală și profesională, venitul, programul, satisfacția munci. 

Cu privire la raportul dintre venit, siguranța locului de muncă, atmosfera colectivului de lucru, 

participarea la luarea deciziilor și posibilitatea de afirmare, respondenții le-au ordonat diferit, în 

funcție de importanța pe care o reprezintă pentru ei, însă în majoritatea cazurilor venitul se află în 

vârful ierarhiei, alături de siguranța locului de muncă și atmosfera la locul de muncă. 

Raportul timp venit, în ziua de astăzi dacă nu ai bani nu poți să faci nimic, dar îți dorești de toate, ai 

familie de întreținut, ai nevoie de bani în primul și primul rând, după care atmosfera colectivului de 

lucru. Dacă lucrezi într-un mediu prost, nu te duci cu drag, nici nu-ți mai vine să te duci la muncă, 

siguranța locului de muncă e 3, nu am găsit altul, nu știu, trebuie să avem o siguranță de pe o zi pe 

alta, să știm că peste 2, 3 ani vom fi tot acolo și vom avea posibilitatea să avem o sumă fixă lună de 

lună, cel puțin eu așa am fost educată, participarea la luarea deciziilor e 4, nu doresc să particip la 

deciziile importante și posibilitatea de afirmare e 5, nu doresc să mă afirm, prefer să rămân în banca 

mea, nu vreau să ies în evidență.(FG_tineri_Hlincea) 
 

✓ competențele cerute de angajatori la viitorii angajați 

Rolul angajatorului în selectarea personalului este perceput ca unul determinant, mai ales dacă 

acesta își cunoaște nevoile și poate înțelege dacă candidatul se potrivește cu cerințele locului de 

muncă și viitoarea echipă.  

Competențele transversale (comunicarea în limbi străine, competențe de bază în științe și 

tehnologii, competențe digitale, competențe sociale și civice, simțul inițiativei și antreprenoriat, 

competențe de exprimare culturală, competența de a învăța să înveți) vor avea un rol important, în 

viitor, conform respondenților. În concepția lor, aceste competențe sunt necesare, însă depinde și de 

job-ul fiecăruia, deoarece există job-uri care nu solicită atâtea competențe.  

Majoritatea plasează pe primul loc competența de a învăța să înveți, fiind considerată 

primordială, pentru a se descurca în orice domeniu; respondenții menționează că au observat 

importanța acestei competențe și la locurile de muncă, deoarece angajatorii caută persoane care să 

învețe destul de repede ce au de făcut.  

Comunicarea în limbi străine este considerată importantă, limbile străine sunt necesare 

pentru că, de cele mai multe ori, la locurile de muncă se lucrează cu străini și este necesar să poți 

comunica în limba lor sau într-o limbă de circulație internațională. 

 Competențele de exprimare culturală sunt necesare pentru a știi să te exprimi și să poți 

socializa cu oameni din diferite culture.  

Când au vorbit despre competențe sociale și civice, majoritatea tinerilor s-au gândit la tot ce 

ține de etică, de moralitate, de bun simț, de educație;  
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Competențele digitale ocupă un loc important, pentru că societatea în care trăim este din ce 

în ce mai digitală și trebuie să evoluăm;  

Competențe de bază în științe și tehnologii, este ncesar a fi dezvoltate, mai ales că se așteptă 

ca multe job-uri viitoare să aibă nevoie de acestea. 

Simțul inițiativei și antreprenoriat a fost menționat ca important, în special, de cei care 

doresc să își deschidă o afacere. 

Cred că dacă înveți să înveți, știi să-ți faci tu treaba bine ca om, știi să-i ajuți pe ceilalți – exact cum 

zicea – poți să îi înveți pe alții la rândul tău și cu siguranță poți să te integrezi mult mai bine în 

colectivitate, ceea ce este foarte important atât pentru starea ta de bine, cât și pentru bunul mers al 

lucrurilor într-o firmă, instituție, indiferent despre ce vorbim. (FG_tineri_Cluj) 

 

Eu văd viitorul foarte intercultural și un mix de culturi, îl văd în continuare cu țara noastră, pe primul 

loc clar este și la mine competența de a învăța să înveți, pe al doilea loc, la fel, cred că o să creștem 

în toate domeniile și nimic n-o să mai fie la fel, de aceea am pus competențe de bază în științe și 

tehnologie. Locul 3, am pus competențele de exprimare culturală, pentru că pe măsură ce o să ne 

mixăm așa între noi o să fie foarte important să învățăm să vorbim cu alte culturi fără să îi jignim; 4- 

comunicarea în limbi străine, 5- competențe digitale, (…) 6- competențe sociale și civice, ok sunt de 

acord că trebuie să avem educația și moralitatea și așa, dar astea nu știu dacă te ajută neapărat la 

locul de muncă, în fine, te ajută ca om, și 7- simțul inițiativei și antreprenoriatului. (FG_tin-

eri_Hlincea) 

 

În concepția majorității tinerilor, pentru posibilitatea de angajare, contează foarte mult 

aptitudini precum gândirea critică, capacitatea analitică și de sinteză, creativitatea, deoarece 

angajatorul observă potențialul viitorului angajat, care poate aduce un plus de valoare companiei.  

Angajatorii la care am lucrat eu, de exemplu, marea majoritate dintre ei se așteptau să fiu capabilă 

să îmi iau informațiile, să fac o sinteză a lor și să iau decizii pe baza lor, nu să mă duc la ei și să-i 

întreb ce decizii să iau. Practic, se așteptau să lucrez independent și atunci contează foarte mult să 

ai o gândire critică. (FG_tineri_Hlincea) 

 

Sigur, trebuie să ai o gândire critică, să fii un om hotărât, să poți să iei rapid o decizie la rece, să nu 

iei decizii prea subiective, să fii capabil să iei o decizie gândindu-te din mai multe perspective, să vezi 

de ce e bine, de ce n-ar fi bine. (FG_tineri_București) 

 

Îmbunătățirea permanentă a cunoștințelor și abilităților personale prin învățare pe parcursul 

întregii vieți (”Lifelong learning”) este, de asemenea, vitală pentru ă reușită pe o piață a muncii în 

continuă schimbare.  

 

2.4. Viitorul muncii: domenii de muncă, forme de angajare, management  
 

✓ domenii de muncă și formele de angajare 
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Majoritatea tinerior intervievați au optat pentru un loc de muncă cu normă întreagă. Princi-

palele motive invocate sunt: avantajul economic, stabilitatea locului de muncă și acumularea expe-

rienței. Principalele dezavantaje menționate sunt: volumul mare de lucru, lipsa timpului liber, lipsa 

de flexibilitate. În acest context, tinerii ar dori ca cerințele contractuale să fie mai flexibile, și se 

referă, în special la munca la distanță.  

Dar nu în sensul că nu-ți faci treaba, îți faci treaba cum vrei tu, când vrei tu, dar la timp, adică să-ți 

respecți îndatoririle, să faci ceea ce trebuie, când trebuie, dar după cum consideri tu, să nu trebuiască 

neapărat să mergi în același loc în fiecare zi, în același program. (FG_tineri_Hlincea) 

 

Printre respondenți se aflau și persoane care lucrau ocazional, part-time sau de acasă. Aceștia 

văd două avantaje principale la aceste forme de angajare: nu trebuie să se deplaseze, au timp mai 

mult pentru alte activități personale. Aceste avantaje sunt cruciale, mai ales pentru studenții, care au 

nevoie de timp pentru a studia și a merge la cursuri. 

Majoritatea partenerilor sociali susțin că angajații lor sunt cu normă întreagă. Argumentele 

forte o reprezintă taxele plătite pentru angajat (care sunt la fel indifferent de forma contractuală) și 

stabilitatea angajaților (angajații cu normă întreagă tind să fie mai stabili decât cei cu normă parțială).  

Angajatorii consideră că noile forme de angajare vor prinde contur, pentru că există tendința 

mai multor oameni de a avea mai multă independență și din această perspectivă vor dori și alte forme 

de angajare. Din acest motiv, majoritatea angjatorilor susțin că vor fi nevoiți să se adapteze și să vadă 

cum pot să valorifice această flexibilitate a angajaților.  

Cred că va rămâne oricum predominant tipul de contract de angajare de muncă, dacă despre asta 

vorbim, angajarea full-time pentru că e vorba și de oameni care au credite și e un beneficiu acolo a 

unui venit, cât de cât stabil, dar cred că angajatorii își pot lua oameni din alte localități, adică văd 

angajatori din București care vor tot felul de oameni în echipa lor pe care nu-i găsesc în București 

sau nu-i găsesc la prețurile pe care și le-ar dori și atunci sunt dispuși să-i pregătească și să lucreze 

la distanță, să se vadă ocazional. Muncă de la distanță, remote, adică mai mult decât de acasă, pentru 

că sunt în alte localități, de asta i se spune remote. Ce fel de altă colaborare, munca sezonieră va 

rămâne pentru că avem hoteluri și zone de vacanță și cred că vor rămâne valabile și cred că în măsura 

în care va fi posibil, destul de mult automatizare, robotizare, mă aștept în următorii 5-7 ani să vedem 

și în peisajul românesc tot mai multe asemenea tipuri de roboți care fac tot felul de munci, adică o 

văd ca o realitate inevitabilă. (FG_angajator_retail) 

 

 

✓ ”job-urile viitorului” 

Pentru a stimula discuția cu privire la demeniile și locurile de muncă din viitor, participanților 

la focus-grupuri li s-a pus la dispoziție un sert de cărți DIXIT, iar aceștia au ales câte o carte care li 

s-a părut că surprinde cel mai bine caracteristicile job-urilor viitorului: 
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Am ales un copil care încearcă să modifice un nor, după cum se vede, am ales cartea 

asta deoarece, după 15 ani, ar trebui să ne formăm noi viața de zi cu zi ca să vedem 

oarecum bine. (FG_tineri_Hlincea) 

(…) oricât vom avansa în viitor și oricâte job-uri vom avea, adică urci, urci pe o 

scară, dar ideea de bază trebuie să o ai oriunde te afli, vedeți, nu știu dacă se vede 

până la voi, este un băiețel care are un ciocan în mână și un nor. Asta e tot ce-ți 

promit ăștia la alegeri. (FG_tineri_București) 

 

 

 

Eu am uriaș care mănâncă o casă, cred că simbolizează lăcomia de la locul de 

muncă, adică toată lumea o să tragă pentru el. (FG_tineri_Hlincea) 

 

 

 

 

O păpușă într-un fotoliu, controlată de regulamentele instituției, ca să spun așa, iar 

după 15 ani mă văd tot aici, stând, manipulată de regulamentul instituției. (FG_tin-

eri_Hlincea) 

 

 

 

 

Aș vedea un job foarte deschis atât pentru angajator, cât și pentru angajat. 

Angajatul ar avea oportunitatea să-și expună părerile în cadrul jobului și chiar să 

se țină cont de părerile lui, iar angajatorul să fie foarte flexibil și să accepte ideile 

angajatului. (FG_tineri_Cluj) 

 

 

 

 

Eu văd prin asta digitalizarea, adică un roboțel care efectiv are mai multe tentacule 

și le face pe toate, iar joburile noastre, în viitor, mi-e frică să nu se bazeze doar pe 

supravegherea acelui roboțel sau dirijarea lui. (FG_tineri_Cluj) 

 

 

 

 

Eu am ales prima dată această carte cu harta și busola, m-am gândit la geografie și 

la turism, nu cred că or să dispară, e destul de important și mai ales busola, cu ea 

se orientează oricine. (FG_tineri_București) 

 

 

 

        
Pentru mine asta înseamnă cărțile astea, tu deasupra tuturor cunoștințelor pe care le 

acumulezi. (FG_tineri_București) 

 

 



  

 

 

 

   

162 

 

 

 

Mi se pare că reprezintă dorința oamenilor de e explora spațiul iar pe viitor vom și 

avea posibilitatea de a face chestia asta. (FG_tineri_București) 
  

 
 

Eu am ales cartea asta, inițial am crezut că e fată care cântă la violoncel, e ok, muzică 

clasică, job-ul meu, ceva liniștit, să-mi văd de treaba mea, să nu mă complic aiurea, 

dar după am văzut că ea este violoncel și cântă la ea însăși, deci nu are nevoie de un 

instrument, deci de aici ideea că puterea e la tine practic, adică nu știu, tu ești până 

la urmă, nu ai nici o barieră trasă, nimic. (FG_tineri_București) 

 

 

Caracteristicile commune ale job-urilor viitorului sunt: deschidere, flexibilitate, comunicare, 

automatizare.  

Majoritatea respondenților, indiferent de categoria din care fac parte, sunt de părere că job-

urile viitorului vor fi în IT, în special cele care vor avea la bază tehnologia, vânzări, marketing, 

inginerie, sistemul judiciar, medicină, educație, entertainment. 

Unii tineri consideră că relația dintre angajat și angajator va fi mai bună, în viitor, chiar și la 

nivelul comunicării virtuale. Aceștia mizează pe faptul că angajatorii își dau seama de importanta 

managementului eficient și de satisfacția angajaților și îi vor valoriza mai mult. Tinerii sunt obtimiști, 

și se așteaptă ca relațiile viitoare cu angajatorii să fie de colaborare, încredere și respect reciproc, de 

pe poziții egale și nu de coordonare-subordonare.    

Alte schimbări așteptate la nivel de piața a muncii se referă la creșterea automatizării și tehni-

cizării job-urilor. Acest lucru este posibil să aibă un impact negativ, prin disponibilizarea angajaților 

și creșterea șomajului. În aceste condiții, este nevoie de o formare continuă a personalului, de 

calificăre și recalificare.  

 

✓ managementul aplicat la locul de muncă 

 În ceea ce privește sistemul de angajare, mare parte dintre respondenți consideră că va 

prevala nesiguranța locului de muncă și mobilitatea forței de muncă. Principala motivație 

ține de concurența pe piața muncii.  

Da, pentru că peste 20 de ani de aici încolo, deja majoritari vor fi cei din generația Millenials, ori, 

pentru ei nu contează atât de mult stabilitatea job-ului, cât flexibilitatea, dacă au un lider pe care să 

îl urmeze, sunt alți factori care prevalează versus stabilitatea job-ului. (ISS_angajator_HR) 
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Argumentele în favoarea angajării pe termen lung și siguranței locului de muncă vin din 

costurile ridicate ale pregătirii resurselor umane, și, mai ales, din nevoia de a crea un cadru stabil 

pentru dezvoltare atât pentru angajat, cât și pentru angajator.   

 
Așa mi se pare cel puțin în viitorul apropiat, nu depărtat, peste 10 ani, pentru că am citit că în 

România locurile vacante au crescut de la an la an, din 2015 în 2016 au crescut și oricum natalitatea 

a scăzut și cred că o să mai scadă și sunt foarte multe locuri vacante. (FG_tineri_București) 

 

 Referitor la sistemul de salarizare și promovare, majoritatea respondenților consideră că 

evaluarea și promovarea vor avea loc treptat, deoarece se vor testa abilitățile angajaților de a 

face față schimbărilor din viața profesională și avansarea va veni treptat. 

 

Cred că acordarea de șanse egale ar fi undeva un fair job dar să nu vorbim de pile, să nu vorbim de 

relații, acolo unde angajatorul doar observă angajații lui și analizează și eventual promovează dar 

toți să aibă șanse egale. (FG_tineri_București) 

 

 Când vine vorba despre pregătirea internă a personalului, majoritatea respondenților cred că 

va prevala specializarea la locul de muncă. 

 

Depinde și ce dorești și în ce domeniu lucrezi, că mă gândesc că-n anumite domenii trebuie să fii 

specializat pe un anumit lucru, iar în alte locuri să fii bun, în cazul în care se pierde o persoană, să 

ai pe cineva din interior care să-ți rezolve problema imediat și nu să cauți o altă persoană și așa ceva. 

(FG_tineri_București) 

 

 Stimularea angajaților este văzută de respondenți atât ca o stimulare diversificată a agajaților 

la nivel de grup, cât și ca factor motivant individual de natură financiară. 

 
Sistem de angajare, aș alege angajare pe termen lung și securitate la locul de muncă, ele sunt dam-

age-ul total, așa. Sistemul de salarizare și promovare, aș merge pe salarizare și promovare care au 

loc treptat, e un sistem prin care am trecut, aș zice că e ok. Pregătire internă a personalului, spe-

cializare la locul de muncă și stimulare diversificată a angajaților la nivel de grup, că dacă mă gân-

desc cum se fac premiile și bonusările, sunt pe aceeași funcție, cum o dai, nu poți să spui că sunt 

individuale. (FG_tineri_Hlincea) 

 

Pentru că dacă ai un om bun și vrei să-l păstrezi ca și angajat, clar o să-l motivezi pe el. (FG_tin-

eri_București) 

 

Individuali pe cât posibili, și există deja. (ISS_angajatori_retail) 

 

✓ Viziunea legată de viitor a tinerilor 
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Observăm o pendulare a tienrilor între optimism și pesimism. Cei mai încrezători cred că se 

pot baza pe cunoștințele și abilitățile dobândite și pot să rîmână activi pe piața muncii. O perspectivă 

optimistă transpare și din evaluarea situației financiare net mai bune comparativ cu cea a părinților. 

Pesimiștii sunt descurajați mai degrabă de lipsa de perspectivă și de posibilitatea de a-și valorifica 

potențialul la adevărata lui valoare.  

Mai bună, dar trebuie să te gândești de fapt ce vrei, pentru că banii sunt doar o modalitate prin care 

ajungi de fapt la fericire, ceva ce vrei în viață și sunt oameni care trăiesc mai fericiți și mai liniștiți 

cu mai puțini bani decât unii, de exemplu părinții, în cazul meu, am impresia că sunt mult mai fericiți 

și mult mai împliniți. Da, degeaba, mă bucur că am job, am satisfacție, am mai mulți bani, îi dau în 

anumite părți și la sfârșit de lună ești doar mai stresat. (FG_tineri_București) 

 

La nivel de planuri, tineri își doresc să; își deschidă propria afacere în strânsă legătură cu 

domeniul studiat; facă diverse cursuri de specializare; își continue studiile; își întemeieze o famlie; 

aibă un job cu program flexibil. 

Cel puțin pe mine personal mă descurajează, mă face să nu mai îmi doresc să stau aici. Vorbeam de 

antreprenoriat, cum să-ți dorești să-ți deschizi o afacere aici, să dezvolți sau să aduci un adaos, ceva 

bun societății când vezi ce se întâmplă în jurul tău. Îți dai seama, te influențează ca antreprenor, te 

afectează și atunci nu ești descurajat? Cel puțin pe mine situația actuală mă scoate din sărite, mă 

descurajează. (FG_tineri_Hlincea)  
Trebuie să fie un viitor bun. Tineretul are o mare influență în ziua de azi și e important să se in-

vestească pentru că sunt medici care pleacă în străinătate, de ce, pentru că au un salariu mai bun 

acolo, condiții mai bune. (FG_tineri_București) 
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3. Principalele concluzii și recomandări  

 

✓ Sistemul educațional ar trebui structurat astfel încât, nu doar să îi înzestreze pe tineri cu 

tehnici culturale de bază, ci să îi și învețe pe aceștia să reacționeze în mod autonom la cerințele 

în schimbare, pentru a face din învățarea pe tot parcursul vieții o componentă a carierei 

individuale; 

✓ Crearea unui sistem dual în funcție de nevoile întreprinderilor, ale pieței forței de muncă și 

ale tinerilor, iar organizarea și funcționarea sa să se bazeze pe o amplă implicare a 

întreprinderilor. Orientarea mai puternică a învățământului profesional în funcție de nevoile 

pieței forței de muncă; 

✓ Orientarea și informarea profesională efectuate la timp ar putea să ajute la recunoașterea 

propriilor talente și competențe și să furnizeze, în plus, informații despre evoluțiile de pe piața 

forței de muncă. 

✓ Combaterea abandonului școlar timpuriu prin inițierea unor programe prin intermediul cărora 

tinerii care riscă să iasă din sistem să beneficiaze de consiliere și asistență individuală la 

căutarea unui loc de muncă sau de de formare profesională. 

✓ Dezvoltarea unor programe de educație și formare pentru adulți care să răspundă unei mari 

varietăți de nevoi exprimate de cursanți, de întreprinderi și la nivelul societății. Acestea 

trebuie să asigure accesul facil și echitabil la oportunitățile de învățare, în special celor care 

au părăsit educația sau formarea inițială fără un nivel minim de competențe necesare mediului 

economic și social actual.  

✓ Calificări și măsuri de formare (profesională): lipsa de experiență profesională este un motiv 

important pentru care companiile ezită să angajeze tineri. Instruirea pur teoretică fără cerința 

unei aplicări practice a cunoștințelor dobândite se dovedește din ce în ce mai mult un obstacol 

pentru accesul pe piața forței de muncă. 

✓ Încurajarea colaborărilor public-privat. Este de subliniat importanța formării și evaluării 

competențelor generale cerute pe piața muncii (cum ar fi cele de comunicare și de rezolvare 

a problemelor), care să prevină situaţiile în care cunoştinţele şi abilitățile viitorilor angajați ar 

putea deveni învechite sau ieşite din uz. 
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✓ Sprijinirea tinerilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare prin consiliere și însoțire 

personală în timpul primelor luni la noul loc de muncă, concomitent cu oferirea de stimulente 

pentru întreprinderi. 

✓ Formarea antreprenorială în vederea sprijinirii creșterii și creării de întreprinderi de către 

tineri.  

✓ Dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și competențelor tinerilor prin învățarea non-formală și 

informală – care pot juca un rol important în îmbunătățirea capacității de inserție profesională 

și a mobilității, precum și în sporirea motivației pentru învățare pe tot parcursul vieții. 

✓ Legislație a muncii care să reglementeze și să încurajeze noile forme de muncă. Constatăm 

apariția timidă a unor forme noi de ocupare a forţei de muncă, diferite în mai multe privinţe 

de formele tradiţionale standard. Unele dintre acestea transformă relaţia dintre angajator şi 

angajat, modifică organizarea muncii şi tiparele de muncă, sporesc flexibilitatea pentru 

angajatori sau angajaţi sau pentru ambele părţi. 


