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Capitolul 1.
Rezumat

Accesul tinerilor la educație și ocupare reprezintă o componentă esențială a tranziției lor spre
statusul de adult și, implicit, a integrării lor sociale. Între obiectivele prioritare ale politicilor europene
se află și 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 publice, inclusiv
din România.
Totuși, cercetarea socială a evidențiat faptul că, deși de la adoptarea Strategiei Lisabona a
crescut numărul oportunităților de acces la educație și pe piața muncii, șomajul în rândul tinerilor a
continuat să fie mult mai mare decât în rândul adulților, iar odată cu avansarea actualei 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 uni-direcțional, ci în cadrul unor
constelații care contextualizează tranziția tinerilor, uneori la nivel individual, dar cel mai adesea la
nivel de grup. Astfel, este necesară înțelegerea interacțiunii dintre factorii individuali și cei structurali
în acțiunea socială pentru a putea propune mecanisme de optimizare din perspectiva integrării sociale.
Cel mai adesea, în documentele de politici, dificultățile de acces pe piața muncii sunt legate de
inadecvarea și/sau insuficiența competențelor dobândite de tineri în sistemul de educație în raport cu
cerințele pieței muncii.
În România, preocuparea pentru tinerii aflați în afara sistemelor de educație, ocupare sau
formare (NEETs) este relativ recentă și a venit ca răspuns la politicile europene în sprijinul acestei
categorii, puternic afectată de criza economică din ultimii ani. Deși încă din 2010 se discută, la nivelul
UE, despre problematica gravă pe care o constituie șomajul ridicat în rândul tinerilor, despre garanțiile
pentru tineret, România nu a acționat decât în ultimul moment, la presiunea UE, problematica
șomajului în rândul tinerilor apărând, cu întârziere, ca preocupare în dezbaterile publice de la nivel
național.
Studiul și-a propus să realizeze atât o estimare a dimensiunii categoriei de tineri care nu sunt
cuprinși în educatie, ocupare sau formare (NEETs), cât și să identifice caracteristicile socio-economice
ale tinerilor dezavantajați din punct de vedere al accesului la educație, formare și ocupare, precum și
principalele probleme întâmpinate de tinerii dezavantajați în tranziția de la școală la muncă.
Metodologia de cercetare a îmbinat analiza documentară asupra politicilor/măsurilor de
susținere a accesului tinerilor la educație, formare profesională și pe piața muncii, analiza secundară a
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datelor statistice și a datelor cantitative disponibile, precum și cercetare calitativă de teren, realizată în
toate regiunile țării, atât în mediul urban cât și în mediul rural. Cercetarea de teren a utilizat interviul
semi-structurat cu tineri NEET și cu actori cheie de diferite nivele, din sfera serviciilor sociale,
educației, ocupării profesionale și tineretului.
Astfel, în perioada 2003-2014, dacă la nivelul EU27, rata NEET (15-24 ani) înregistrează
variații destul de mici, situându-se între 10,8% și 13,1%, în România, criza economică a influențat
semnificativ evoluția acestei rate, ajungând de la 11,6% în 2008 la 17%, în 2014 (conform datelor
Eurostat). Atât la nivelul EU27, cât și în România, femeile sunt mai frecvent plasate în rândul categoriei
NEET decât bărbații, decalajul mărindu-se semnificativ o dată cu creșterea grupei de vârstă; rata NEET
este mai mare în rândul tinerilor cu niveluri de educație mai ridicate (absolvenți de învățământ
secundar superior sau de învățământ superior); atât la nivelul UE27, cât și în România, șomerii tineri
reprezintă subcategoria cea mai largă a tinerilor NEET: dacă la nivel EU27 acest procent variază între
45-53%, în funcție de grupa de vârstă, la nivelul României, acesta se situează între 31-42%. Dintre
șomerii tineri, cei care au abandonat sau părăsit timpuriu școala reprezintă categoria cu șansele cele
mai reduse de a se integra pe piața muncii. Tinerii cu dizabilități, cei care suferă de boli cronice și
tinerii care au părăsit instituțiile de ocrotire și protecție socială sunt grupuri vulnerabile care, foarte
adesea, sunt plasate în categoria NEET. Cumularea statusului economic și social scăzut, cu alte riscuri,
precum apartenența la etnia romă, reprezintă un predictor important al apartenenței la categoria
NEET. Tot în categoria NEET sunt însă incluse și grupuri nevulnerabile, cum ar fi persoanele care aleg
să nu fie angajate în activități aducătoare de venit cu caracter permanent și cei care sunt implicați în
moduri neconvenționale de practicare a unor profesii liberale; deși în cazul acestor grupuri statutul de
NEET este asumat în mod voluntar, tinerii aparținând acestor grupuri sunt priviți ca împărtășind cu
tinerii vulnerabili un deficit de capital uman și social, pe care nu îl acumulează prin canalele
instituționale formale ale sistemelor de educație, ocupare sau formare profesională.
Deși tinerii au reputația de a fi mai familiari cu tehnologia decât generațiile mai în vârstă,
tinerii NEET înregistrează un anumit decalaj în privința abilităților și competențelor IT.
Cercetarea calitativă a arătat că majoritatea tinerilor NEET sunt conștienți de faptul că nivelul
de educație reprezintă un factor decisiv în asigurarea reușitei în viață; în ciuda unui sistem educațional
ofertant și al unor parcursuri educaționale complete, tinerii nu reușesc să se insereze profesional, atât
datorită lipsei de adecvare a informațiilor teoretice, acumulate în școală, la pragmatismul cerințelor
impuse de piața muncii, aflată într-o dinamică continuă, lipsei/insuficienței pregătirii practice,
ignorării competențelor transferabile, pe care angajatorii le consideră absolut necesare. Tinerii NEET
intervievați, al căror parcurs educațional a fost întrerupt, datorită unor impedimente, cel mai adesea
de ordin material, deși consideră că participarea la educație este absolut necesară pentru un tânăr,
regretă faptul că nu au fost capabili să-și continue studiile secundare și să obțină o diplomă,
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autovictimizându-se, puțini fiind aceia care reușesc să-și propună o nouă abordare educațională,
favorabilă ulterior inserției profesionale.
Tinerii NEET se confruntă cu dificultăți pe piața muncii, atât datorită contextului socioeconomic existent, cât și datorită faptului că oferta existentă pe piața muncii nu este cunoscută de
acești tineri; pe de alta parte, salariile foarte mici pentru „new entry” (datorită lipsei experienței de
muncă) îi descurajează pe acești tineri. Accesul tinerilor NEET pe piața muncii este îngreunat și de
factori specifici, cum ar fi proveniența din medii deficitare economic și cultural, educație precară
(proporție mare de tineri care abandonează/părăsesc de timpuriu școala, calificare profesională
necorespunzătore), experiență profesională oscilantă, de la muncă „la negru” la ocuparea unor slujbe
inferioare pregătirii profesionale. „Strategiile” de inserție profesională practicate de tinerii NEET sunt
adesea deficitare, iar sprijinul autorităților și serviciilor specializate se face prea puțin simțit.
Situarea tinerilor în afara sistemelor de educație, ocupare sau formare are un impact
semnificativ la nivel individual, printre cele mai menționate consecințe fiind pierderea încrederii și a
stimei de sine, frustrarea, izolarea, apatia și demotivarea. Rezultatele de cercetare arată că relațiile cu
familia și cercul apropiat de rude și prieteni sunt extrem de importante pentru modul în care tinerii se
definesc. Acesta este principalul sistem de suport, dar și cadrul social în care se conturează identitatea
și sistemul de valori de referință ale tinerilor investigați. Din interviurile cu tinerii NEET transpare în
mod evident prezența unei culturi a neparticipării la viața comunitară. Participarea scăzută a acestora
pare a fi legată de încrederea scăzută în instituțiile și autoritățile publice și de perceperea unui climat
social și politic dominat de interese particulare.
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Capitolul 2.
Aspecte metodologice

Obiective:


Conturarea profilului statistic al tinerilor care nu sunt cuprinși nici în forța de muncă ocupată,
nici în sistemul formal de educație și formare profesională, nici în scheme de educație
nonformală (NEET).



Mai buna cunoaștere a constelației de factori ce conduc la situarea unor categorii de tineri întro poziție dezavantajată, din perspectiva accesului la educație, formare și ocupare.



Identificarea principalelor probleme întâmpinate de tinerii dezavantajați în tranziția de la
școală la muncă și a posibilelor soluții la aceste probleme.



Formularea de recomandări pentru o mai bună incluziune socială a tinerilor NEET.

Populația investigată:


Tineri care nu sunt cuprinși nici în forța de muncă ocupată, nici în sistemul formal de educație
și formare profesională, nici în scheme de educație nonformală (NEET).



Actori cheie din sfera serviciilor sociale, educației, ocupării profesionale și tineretului, de la
nivel județean și comunitar.

Metode de cercetare utilizate:


Analiză documentară asupra politicilor/măsurilor de susținere a accesului tinerilor la educație,
formare profesională și pe piața muncii.



Analiză documentară asupra unor studii și rapoarte de cercetare/evaluare relevante.



Analiză secundară a datelor statistice și de cercetare, provenind din rapoarte oficiale și alte
studii relevante.



Cercetare calitativă de teren prin metoda interviului aprofundat, în rândul tinerilor aflați în
afara sistemelor de educație, formare și ocupare (55 interviuri), precum și în rândul actorilor
cheie din sfera serviciilor sociale, a educației, ocupării profesionale și tineretului (23
interviuri).

8

Capitolul 3.
Politici europene și naționale privind incluziunea socială a tinerilor NEET
Ana-Maria Dalu

Capitolul de față își propune să realizeze o trecere în revistă a principalelor documente
programatice de la nivelul Uniunii Europene și României, precum și a conținuturilor relevante
cuprinse în acestea, care fac referire la incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, în general, și a
categoriei de tineri aflați în afara sistemelor de educație, ocupare și formare (NEETs), în special. De
asemenea, dorim să prezentăm și bune practici, tipuri de intervenții pentru această categorie (tineri
NEETs), implementate cu succes de state membre ale Uniunii Europene.
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).
Necesitatea unui indicator care să înglobeze tinerii care nu erau în nicio formă de ocupare,
educație sau formare a apărut pentru prima oară în Marea Britanie, la sfârșitul anilor ’80, ca răspuns la
adoptarea unor noi moduri de estimare a prevalenței vulnerabilității tinerilor pe piața muncii.
Termenul NEET a fost formal introdus la nivelul politicilor publice în UK, în 1999, o dată cu
raportul guvernamental „Bridging the gap” (Reducerea decalajelor). Termenul NEETs s-a răspândit
rapid și în afara Marii Britanii, astfel încât la începutul anilor 2000, definiții echivalente au fost
adoptate în majoritatea statelor membre UE. După anii 2000, organizații precum OECD (Organisation
for Economic Co-operation and Development) și Comisia Europeană au implementat definiții unitare
ale NEETs, cu scopul de a face posibile comparații între țări. În această perspectivă, NEET a fost
introdus ca un indicator statistic cheie la nivel european, alături de alți indicatori care descriu situația
socială și în special situația privind ocuparea tinerilor.
Pentru a avea un indicator adițional 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 populației NEET în cadrul statelor membre UE.
Principalul indicatorul NEET (produs de Eurostat) a fost utilizat în contextul Strategiei Europa
2020 și acoperă grupa de vârstă 15-24 ani, fiind însă disponibil și pentru grupele de vârstă 15-29, 1519, 20-24 și 25-29 ani; pentru analize mai aprofundate, indicatorul este disponibil și dezagregat după:
sex, grupe de vârstă, statut ocupațional și nivel de educație.
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
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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 piata 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.
În România, categoria tinerilor NEET a fost puțin explorată din punct de vedere științific, studii
aprofundate nefiind realizate până la acest moment, lipsa datelor de cercetare care să vizeze
problematica acestor tineri facând extrem de dificilă proiectarea unor măsuri adecvate, adaptate unor
nevoi specifice. Astfel, politicile publice din România care vizează categoria tinerilor NEET s-au limitat,
până la acest moment, la implementarea unor măsuri care s-au dovedit a fi exemple de bune practici la
nivel european.
Plecând de la situația de facto, și anume: existența unui număr considerabil de tineri care se
confruntă cu provocări în tranziția de la sistemul de învățământ la viața profesională, sau de la șomaj la
viața profesională (rata șomajului în rândul tinerilor de peste 20%), 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 precadere riscului de excluziune de pe piața forței de muncă (persoane cu un
nivel scăzut de calificare, persoane cu handicap, persoane care abandonează timpuriu studiile – circa
14%, persoane care nu sunt nici încadrate în muncă și nici nu urmează un program de educație sau
formare – rata NEETs de circa 13%, tinerii din comunitățile marginalizate și defavorizate cum ar fi
populația romă, precum și migranții tineri), 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 special, ocuparea
tinerilor devenind prioritatea zero, la nivel european.
Prezentăm mai jos principalele documente programatice de la nivelul Uniunii Europene (în
ordine cronologică) care au ca obiectiv incluziunea socială

1. Strategia Europa 20201 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și
favorabilă incluziunii, promovată de Comisia Europeană la începutul anului 2010, și-a propus ca
obiective sociale, până în 2020, următoarele: 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 membru

Comunicare a Comisiei EUROPA 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă
incluziunii, Bruxelles, 03.03.2010
1
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adaptând aceste obiective la propria situație. Strategia Europa 2020 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. 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 integrării pe piața muncii, precum și recunoașterea acestor competențe
pe tot parcursul educației generale, profesionale, superioare, dar și în cadrul învățării nonformale și
informale.
2. „Tineretul în mișcare” 2 - o 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, aduce tinerii în centrul agendei UE și 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
somajului în rândul tinerilor, la începutul anului 2010, depășea 21% (comparativ cu 10% pentru
populația generală), conform statisticilor Eurostat. Inițiativa atrage atenția asupra faptului că Europa
trebuie să amelioreze urgent situația privind încadrarea în muncă a tinerilor.
Inițiativa „Tineretul în mișcare” prezintă un cadru de priorități politice în vederea acțiunii la
nivel național și la nivelul UE pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor, prin facilitarea tranziției din
sistemul educațional către piața muncii și prin reducerea segmentării pieței muncii. Un rol deosebit
este acordat 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.
Liniile de acțiune principale vizează următoare aspecte:
2

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul
Regiunilor, „Tineretul în mișcare” O inițiativă de eliberare a potențialului tinerilor de a realiza o creștere inteligentă, durabilă
și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană, Bruxelles, 15.9.2010
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-

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, ocupational, 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 avand un rol esențial pentru consolidarea și coordonarea acestor eforturi;
dezvoltarea 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.
Pentru sprijinirea tinerilor expuși riscului de excluziune, Comisia Europeană își propune

următoarele acțiuni: să lucreze împreună cu statele membre pentru identificarea celor mai eficiente
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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.
3. O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă: o contribuție europeană la ocuparea
integrală a forței de muncă3, promovată de către Comisia Europeană în noiembrie 2010, 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
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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
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.

4. Inițiativa „Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru
European pentru coeziunea socială și teritorială” 4, promovată de catre Comisie 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.
Comisia Europeană a identificat următoarele domenii de acțiune:


accesul la ocuparea unui loc de muncă;



protecția socială și accesul la servicii esențiale;

4

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor, Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială
și teritorială Bruxelles, 16.12.2010
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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 antidiscriminarea;



politici sectoriale - utilizarea accesibilă a tehnologiilor informației și comunicării în epoca
internetului îmbunătățește capacitatea de inserție profesională și oportunitățile în viață,
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.

5. Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri5, promovată de Comisia Europeană în decembrie
2011.
Plecând de la creșterea alarmantă a ratei somajului în rândul tinerilor în general (de peste 20%
în 2011) și în randul categoriilor vulnerabile în special, precum și de la creșterea proporției tinerilor
care nu lucrează și nu urmează vreo formă de educație sau formare profesională (circa 13% în 2011),
Comisia propune Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri, care vizează prioritar tinerii care nu
lucrează și nici nu urmează studii sau cursuri de formare profesională (NEETs), cu scopul de a
combina acțiunile concrete ale statelor memebre și ale UE, cu prioritățile Strategiei Europa 2020, cu
Concluziile Consiliului privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (iunie 2011), și cu
Recomandarea Consiliului privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii (2011).
Inițiativa are la bază parteneriatul state membre - Comisie și încurajează acțiunea concertată
între autoritățile statelor membre, întreprinderi, partenerii sociali și UE.
Factorii identificați adesea ca fiind răspunzători pentru șomajul în rândul tinerilor ar fi
următorii: părăsirea timpurie a școlii fără a obține o calificare, lipsa competențelor relevante și a
experienței profesionale, locuri de muncă precare urmate de perioade de șomaj, posibilități de
formare limitate și programe active în domeniul pieței forței de muncă insuficiente/inadecvate.

5

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor,
Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri, Bruxelles, 20.12.2011
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Responsabilitatea principală pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor revine statelor
membre, inclusiv la nivel regional și local, partenerii sociali jucând și ei un rol important, în special în
domenii precum ucenicia și formarea profesională.
UE poate juca un rol de susținere, ajutând statele membre să amelioreze situația tinerilor în
ceea ce privește ocuparea forței de muncă și educația, în două moduri: prin analiza politicilor și a
performanțelor naționale, evidențiind prioritățile din perspectiva UE și propunând linii de acțiune pe
baza bunelor practici, dar și prin susținerea financiară a acțiunilor naționale și transfrontaliere, în
conformitate cu prioritățile convenite, prin diverse programe, în special programe finanțate din
Fondul Social European și alte instrumente financiare ale UE.
Comisia Europeană, în Analiza anuală a creșterii pentru anul 2012, atrage atenția asupra
primelor indicii din care reiese că statele membre nu reacționează în mod suficient de eficace la
recomandările formulate. Dată fiind gravitatea situației, Comisia consideră că, fără a mai aștepta
recomandările specifice pentru fiecare țară din 2012, statele membre, în special cele cu cele mai mari
rate ale șomajului în rândul tinerilor, ar trebui să ia măsuri decisive în următoarele patru domenii
principale:
a) Prevenirea părăsirii timpurii a școlii
Primul pas pentru a ajuta tinerii să aibă perspective mai bune este acela de a le furniza
competențele adecvate în cadrul sistemelor de învățământ, de a preveni părăsirea timpurie a școlii sau
a le furniza programe de ucenicie; acțiunea imediată prin reintegrarea în programe de formare este
esențială pentru a limita intrarea în șomaj a persoanelor care abandonează timpuriu școala. Soluțiile
rezidă într-o combinație de măsuri de prevenire, intervenție și compensare;
b) Dezvoltarea competențelor relevante pentru piața muncii
Statele membre trebuie să se asigure că sistemele lor de educație și formare sunt adecvate
pentru a înzestra tinerii cu competențele relevante într-un mod eficient. Comisia solicită realizarea
unor reforme pentru a se asigura recunoașterea calificărilor profesionale și propune crearea unui
pașaport european al competențelor, pentru a ajuta cetățenii să-și înregistreze competențele într-un
mod transparent și comparabil.
c) Susținerea primei experiențe profesionale și a formării la locul de muncă
Programele de ucenicie, plasamentele în întreprinderi și stagiile sunt deosebit de importante
întrucât, dacă îndeplinesc standardele de calitate necesare, ele oferă tinerilor posibilitatea de a
dobândi atât competențele necesare, cât și experiența profesională relevantă. Partenerii sociali pot
contribui la dezvoltarea unor programe care să asigure intrarea unui număr mai mare de tineri în
lumea muncii, chiar și pentru experiențe profesionale de scurtă durată.
d) Accesul la piața forței de muncă: obținerea unui (prim) loc de muncă
Statele membre ar trebui să reformeze legislația privind protecția locurilor de muncă, în
consultare cu partenerii sociali, reducând rigiditatea excesivă a contractelor permanente și oferind
16

protecție și un acces facilitat la piața forței de muncă celor rămași în afara acesteia. Statele membre ar
trebui să acorde atenție impactului pe care un nivel excesiv al costurilor nesalariale ale forței de
muncă îl poate avea asupra cererii de forță de muncă de care pot beneficia persoanele care intră în
viața activă.

6. Concluziile Consiliului privind promovarea încadrării în muncă a tinerilor pentru realizarea
obiectivelor Strategiei Europa 20206, iunie 2011
În cadrul 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
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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 pieța 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.

7. Recomandarea Consiliului privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii7, 2011
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
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;

7

Recomandarea Consiliului privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii, JO C 191(2011)
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recunoscând rolul-cheie jucat de cadrele didactice, de directorii de școli și de alte tipuri de
personal didactic, 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.

8. Către o redresare generatoare de locuri de muncă8, Comumicarea Comisiei din aprilie 2012,
prezintă modalitățile cele mai eficace 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.
Astfel, Comisia: 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 urmatoarele 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 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 același

8

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor, Către o
redresare generatoare de locuri de muncă, Bruxelles, 18.04.2012
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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: 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.

9. Inspirată din Strategia Europa 2020, Strategia europeană pentru ocupare9, bazată pe Strategia de
creștere10 Europa 2020, 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 tinerilor11,
încercând să răspundă unei probleme stringente la nivel european - creșterea alarmantă a șomajului în
rândul tinerilor (rata șomajului în rândul tinerilor înregistrează, în ultimii ani, un nivel peste dublul
ratei șomajului în rândul populației adulte).
Acțiunile cheie din cadrul priorității privind Ocuparea tinerilor sunt prevăzute în următoarele
documente strategice.
Pachetul pentru ocuparea tinerilor12 (2012), propus în cadrul Pachetului de măsuri privind
Ocuparea forței de muncă13, include:


o propunere pentru statele membre UE de a stabili Garanția pentru Tineret14 (Recomandarea
Consiliului European privind înființarea unei Garanții pentru tineret, din aprilie 2013).
Garanția pentru Tineret urmăreste 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. Crearea și

9

Disponibil la: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
Id.
11 Disponibil la: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en
12 Id.
13 Disponibil la: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=en
14 Recomandarea Consiliului privind infiintarea unei garantii pentru tineret, JO/2013/C 120/01, din 22 aprilie 2013
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implementarea sistemului de garanție 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,
întreprinderi, angajatori, sindicate etc.. Țările UE sunt chemate să pregătească planuri
naționale de punere în aplicare a garanției pentru tineret, iar Comisia Europeană acordă sprijin
în elaborarea și implementarea acestui sistem, facilitând schimbul de bune practici între
statele membre, în special prin Programul de învățare reciprocă din cadrul Strategiei europene
privind ocuparea forței de muncă15. Garanția pentru tineret dispune de un buget de 6,4 mld.
Euro la nivelul UE (buget apreciat ca fiind mult sub nevoile existente). Costul total estimat al
schemelor de garantare pentru tineret în zona Euro este 21 miliarde € pe an, sau 0,22% din
PIB16. Lipsa acestor scheme este apreciată ca fiind însă mult mai costisitoare: costul estimativ
cu tinerii NEETs se situează la 153 miliarde € pe an (1,21% din PIB)17, sub formă de
indemnizații și pierderi la nivel de venituri și impozite;


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;



o consultare a partenerilor sociali privind un cadru de calitate pentru stagii, urmată de
Comunicarea Comisiei18 (decembrie 2012) și Recomandarea Consiliului19 (martie 2014);



Alianța Europeană pentru Ucenicie20 (vizează reforma sistemelor de ucenicie, promovarea
beneficiilor uceniciei și utilizarea inteligentă a fondurilor și resurselor) și modalități pentru
reducerea obstacolelor în calea mobilității tinerilor.

10. Inițiativa privind ocuparea tinerilor21, propusă de Consiliul European în februarie 2013, menită
să accelereze măsurile prevăzute de Pachetul pentru ocuparea tinerilor (2012), căreia i s-a alocat
pentru perioada 2014-2020 un buget de 6 miliarde Euro, are ca scop sprijinirea, în mod special, a
tinerilor NEET din regiunile care înregistrează rate ale șomajului, în rândul tinerilor, de peste 25%.
Ținând cont de faptul că România are trei regiuni în care rata șomajului în rândul tinerilor, la
nivelul anului 2012, era mai mare de 25% și anume: Centru (31,7%), Sud-Est (31,3%) și Sud-Muntenia
15

Disponibil la:
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c11327_ro.htm
16 International Labour Organization (2012), Eurozone Job Crisis: Trends and Policy Responses, International Institute for
Labour Studies, Geneva
17 Eurofound (2012), NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy
responses in Europe, Publications Office of the European Union, Luxemburg
18 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor, Catre un
cadru de calitate pentru stagii, Bruxelles, 05.12.2012
19 Recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii, 10 martie 2014 (JO/2014/C 88/01)
20 Disponibil la: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm
21 Disponibil la: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes
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(30,2%), acestea au devenit eligibile pentru a beneficia de fondurile alocate suplimentar prin Inițiativa
privind ocuparea tinerilor, fapt important întrucât aceleași regiuni înregistrează ratele cele mai mari de
tineri NEET. Astfel, Romania va beneficia, în cadrul acestei Inițiative, de un buget de circa 106 milioane
Euro, în perioada 2014-2020.

11. Împreună pentru tinerii europeni – Un apel la acțiune împotriva șomajului în rândul
tinerilor22, Comunicarea Comisiei iunie 2013, destinat accelerării implementării Garanției pentru
Tineret, susține investiția în tineri și dezvoltarea unor instrumente, la nivel european, pentru
sprijinirea statelor membre și a companiilor, în angajarea tinerilor. Comisia Europeană invită
instituțiile europene, statele membre, partenerii sociali și societatea civilă să lucreze în parteneriat
pentru a pune în aplicare următoarele măsuri:


punerea în practică a garanției pentru tineret
Comisia invită Consiliul să adopte propuneri de recomandări specifice fiecărei țări privind

garanția pentru tineret și invită statele membre să pună rapid în aplicare aceste recomandări. Comisia
solicită statelor membre în care există regiuni care se confruntă cu rate ale șomajului în rândul
tinerilor de peste 25 %, să prezinte, până în octombrie 2013 (iar pentru alte state până în primăvara
anului 2014), un plan de punere în aplicare a garanției pentru tineret, rolurile pe care le vor juca
autoritățile publice și alte organizații, modul de finanțare, modul în care vor fi monitorizate progresele
și calendarul de punere în aplicare.


mobilizarea Fondului Social European în favoarea tinerilor
Pentru aceasta, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să adopte rapid cadrul

financiar multianual și noile regulamente, care ar trebui să asigure alocarea unei cote minime de 25 %
din fondurile politicii de coeziune (cel puțin 80 de miliarde EUR), Fondului Social European; statele
membre în care nivelul șomajului în rândul tinerilor este deosebit de ridicat ar trebui să aloce o parte
fixă a finanțărilor pentru prioritățile legate de combaterea șomajului în rândul tinerilor. Statele
membre sunt invitate să accelereze activitățile desfășurate împreună cu Comisia în ceea ce privește
acordurile de parteneriat și programele operaționale și să acorde o atenție deosebită încadrării în
muncă a tinerilor, investițiilor în capitalul uman și adaptării sistemelor de educație și de formare
profesională la realitățile pieței muncii.


accelerarea implementării Inițiativei Locuri de muncă pentru tineri
Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să își dea acordul astfel încât Inițiativa Locuri

de muncă pentru tineri să își concentreze sprijinul asupra regiunilor care se confruntă cu rate ale
șomajului în rândul tinerilor de peste 25 % și asupra tinerilor NEET, cu vârste cuprinse între 15 și 24
de ani, un accent deosebit urmând să fie pus pe acțiunile de sprijinire a garanției pentru tineret; de
22

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor,
Impreuna pentru tinerii europeni. Apel la actiune pentru combaterea somajului in randul tinerilor, Bruxelles, 19.06.2013
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asemenea, cele două instituții europene sunt invitate să aprobe angajarea întregii sume de 6 miliarde
EUR aferente Inițiativei în 2014 și 2015. Statele membre sunt și ele invitate să accelereze pregătirea
programelor specifice legate de Inițiativă și să prezinte aceste programe în cursul anului 2013, în
vederea punerii lor imediate în aplicare.


stimularea mobilității prin intermediul FSE
Comisia invită statele membre să folosească posibilitățile de finanțare oferite de FSE și sursele

naționale de finanțare pentru a promova mobilitatea forței de muncă în interiorul UE, precum și să
consolideze capacitatea serviciilor publice naționale de ocupare a forței de muncă în această privință;

I.

facilitarea tranziției de la școală la viața activă:
punerea în aplicare a Alianței europene pentru ucenicie
Statele membre trebuie să pună în aplicare propunerile de recomandări specifice fiecărei țări

cu privire la ucenicie și la învățământul profesional și tehnic și formarea profesională și să includă
reforma învățării prin ucenicie în planurile de punere în aplicare a garanției pentru tineret, mobilizând
finanțarea UE pentru a sprijini acest obiectiv;
Comisia invită Consiliul să ia măsuri rapide în legătură cu viitoarea propunere privind Un
cadru de calitate pentru stagii astfel încât, noul cadru, să fie instituit la începutul anului 2014.
II.

Erasmus + crearea de oportunități de educație și formare transfrontalieră

III.

învestirea în competențe și abordarea problemei neconcordanței de competențe
Modernizarea și îmbunătățirea sistemelor de învățământ, prin eliminarea lacunelor în ceea ce

privește competențele de bază, prin intensificarea eforturilor de combatere a părăsirii timpurii a școlii,
prin îmbunătățirea ofertei de competențe transversale, cum ar fi competențele digitale, de conducere a
unei întreprinderi și lingvistice, precum și prin utilizarea pe scară mai largă a învățării bazate pe TIC,
reprezintă măsuri pe care statele membre trebuie să le ia în considerare.


edificarea unei piețe europene a muncii cu o viziune pe termen mai lung
Parlamentul European și Consiliul sunt invitate să accelereze eforturile depuse privind

propunerile menite să promoveze dezvoltarea unei veritabile piețe europene a muncii care să fie
accesibilă tuturor tinerilor.


crearea de locuri de muncă: acordarea de sprijin întreprinderilor pentru recrutarea tinerilor
Comisia invită: statele membre să pună în aplicare recomandările specifice fiecărei țări,

inclusiv prin limitarea presiunii fiscale asupra veniturilor salariale, prin reducerea decalajelor în
materie de protecție a locurilor de muncă între diferitele tipuri de contracte de muncă și prin
analizarea unor măsuri specifice prin care să se stimuleze angajarea tinerilor; Banca Europeană de
Investiții să intensifice sprijinul acordat IMM-urilor pentru crearea de locuri de muncă și pentru
punerea la dispoziția persoanelor cu vârsta sub 25 de ani, a unor stagii de ucenicie.
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Recomandări specifice pentru România legate de ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, 2013
(Împreună pentru tinerii europeni – Un apel la acțiune împotriva șomajului în rândul tinerilor)
Pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, România trebuie să pună în aplicare fără
întârziere Planul național pentru încadrarea în muncă a tinerilor, inclusiv, prin intermediul garanției
pentru tineret. De asemenea, trebuie să accelereze reformele în domeniul învățământului și al formării
profesionale și tehnice, să alinieze învățământul universitar la cerințele pieței muncii, să
îmbunătățească accesul persoanelor defavorizate și să pună în aplicare o strategie națională cu privire
la fenomenul părăsirii timpurii a școlii, punând accentul pe îmbunătățirea accesului copiilor preșcolari,
inclusiv al romilor, la o educație de calitate.

12. Strategia europeană pentru tineret 2010-201823, Comunicarea Comisiei aprilie 2009, O strategie
a UE pentru tineret – investiții și mobilizare. O metodă deschisă de coordonare reînnoită pentru
abordarea provocărilor și oportunităților tineretului.
Strategia europeană pentru tineret 2010-2018, invită statele membre și Comisia să coopereze în
domeniul tineretului prin intermediul metodei deschise de coordonare, ceea ce presupune o abordare
intersectorială, cu acțiuni care implică domeniile de politici relevante pentru tinerii din Europa:
educație, ocuparea forței de muncă, creativitate și antreprenoriat, sănătate și sport, participare,
incluziune socială, voluntariat, tinerii și lumea. Strategia definește măsuri consolidate pentru o mai
bună punere în aplicare a politicilor privind tineretul la nivelul UE. Principiile politicii europene în
domeniul tineretului sunt: dialogul structurat (consultări cu tinerii și organizațiile neguvernamentale
de tineret, în cadrul diferitelor evenimente); politica de tineret bazată pe date concrete (pentru ca
strategiile și politicile guvernamentale destinate tinerilor să fie de succes, este vital ca ele să se bazeze
pe date de cercetare, date statistice privind situația tinerilor) și lucrul cu tinerii (pe de o parte, oferă
tinerilor oportunități pentru a-și contura propriul viitor, reprezentând totodată un context pentru
tineri de a se reuni și asocia, iar pe de altă parte, contribuie la dezvoltarea personală a tinerilor,
facilitându-le dezvoltarea socială și educațională).
13. Prin Rezoluția Consiliului privind un cadru reînnoit pentru cooperare europeană în domeniul
tineretului 2010-201824, noiembrie 2009, se stabilesc două obiective: crearea unui număr mai mare
de oportunități egale pentru toți tinerii în educație și pe piața forței de muncă și promovarea cetățeniei
active, a incluziunii sociale și a solidarității în rândul tinerilor.
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Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor, O
strategie a UE pentru tineret – investitii si mobilizare. O metoda deschisa de coordonare reinnoita pentru abordarea
provocarilor si oportunitatilor tineretului, Bruxelles, 27.4.2009
24 Rezolutia Consiliului privind un cadru reinnoit pentru cooperarea europeana in domeniul tineretului (2010-2018), 27
noiembrie 2009, 2009/C 311/01
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Întrucât fiecare stat membru este responsabil de politica sa de tineret, Consiliul propune o
abordare duală, prin care să se dezvolte și să se promoveze atât initiative specifice în domeniul
tineretului (politici și acțiuni care să se adreseze direct tinerilor în domenii precum: educația
nonformală, participarea, lucrul cu tinerii, activitățile de voluntariat, mobilitatea și informarea), cât și
initiative de tip „mainstreaming”, care să permită o abordare transsectorială, astfel încât să se țină cont
de aspectele legate de tineret, atunci când se elaborează politici în diferite domenii ce pot avea impact
asupra tinerilor.
Ce face România în privința situației tinerilor NEETs, având în vedere recomandările primite din
partea Comisiei Europene?

1. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), în
parteneriat public-privat, implementează, în calitate de beneficiar, 2 proiecte pilot care preced
implementarea garanției pentru tineret, cofinanțate din FSE prin POSDRU 2007-2013.
Proiectele pilot: Garanții pentru tineri și Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru! se
derulează în perioada decembrie 2013 – iunie 2015 și se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între
15-24 ani, având ca grup țintă peste 5000 persoane, atât tineri care nu au promovat examenul de
Bacalaureat, cât și tineri NEETs, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive,
șomeri tineri, șomeri de lungă durată. În cadrul acestor proiecte vor fi înființate 22 de centre județene
și 4 regionale, cu rol în identificarea și înregistrarea tinerilor NEETs și furnizarea de servicii
personalizate și integrate (evaluare inițială, consiliere, orientare, mediere pe piața muncii).
2. Implementarea Garanției pentru tineret
Prin Memorandumul pentru aprobarea Planului de Implementare a Garanției pentru Tineret
2014-2015, din decembrie 2013, coordonat de ANOFM, guvernul a adoptat o serie de măsuri de sprijin
pentru tinerii NEETs.
România a transmis Comisiei, Planul de implementare al Garanției pentru Tineret (20142015), în decembrie 2013, iar în aprilie 2014, a retransmis varianta revizuită. Schema Garanția pentru
Tineret, previzionată a se implementa în perioada 2014-2015, acoperă toate regiunile de dezvoltare
din România.
Garanția pentru Tineret urmărește să asigure tinerilor sub 25 de ani, indiferent dacă s-au
înregistrat sau nu ca șomeri, fie o ofertă de muncă de calitate, fie de un program de formare continua,
fie o ofertă de ucenicie sau 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.
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Măsurile de politici planificate vizează: crearea unei baze de date integrate pentru
înregistrarea tinerilor, continuarea programelor de tip A doua șansă, programe de sprijin social pentru
menținerea tinerilor în educație, ucenicie, stagii, măsuri de educație antreprenorială, subvenții pentru
salariați și angajatori, măsuri de sprijin pentru start-up-uri și măsuri de promovare a mobilității
muncii.
Pentru a putea beneficia de măsurile prevăzute în Planul de implementare al Garanției pentru
tineri (2014-205), tinerii trebuie să fie înregistrați, fie la SPO, fie la Centrele de Garanție pentru tineri
care s-au dezvoltat în cele 2 proiecte pilot care au precedat Schema Garanția pentru tineret. În
momentul înregistrării, tinerii vor beneficia de un card profesional, emis de SPO, card care conține
background-ul educațional și experiența profesională a tânărului, card care va ajuta la monitorizarea
parcursului tânărului.
Finanțarea măsurilor de intervenție din cadrul schemei Garanția pentru tineret, în România,
estimată la circa 470,5 mil. Euro, se va realiza atât din fonduri de la bugetul de stat și de la bugetul
asigurărilor pentru șomaj, cât și din FSE și alocările din Inițiativa privind ocuparea tinerilor (circa 106
mil. Euro). Din bugetul de 6,4 mld. Euro alocat la nivel european pentru implementarea Garanției
pentru tineret, România beneficiază de o alocare de 100 milioane Euro.
Constatările Comisiei Europene privind problemele întâmpinate în implementarea Garanției
pentru tineret, în România:


capacitate administrativă insuficientă a serviciilor publice de ocupare (SPO), prevazute
ca fiind furnizorii principali ai serviciilor din cadrul schemei Garanția pentru tineret, în
oferirea unor servicii individualizate, atât pentru tinerii șomeri, cât și pentru tinerii NEETs
neînregistrați (conform INS, șomerii tineri sunt estimați la circa 72.300 persoane, în februarie
2014, iar tinerii NEETs neînregistrați erau estimați la circa 450.000 persoane, în trimestrul IV
2014);



furnizarea rigidă a serviciilor și ofertă insuficient diversificată de măsuri de
activare/ocupare, de formare și educare a tinerilor;



lipsa unor activități suficiente de prevenire, pentru tinerii NEETs neînregistrați și în
special pentru tinerii romi;



lipsa unei adevarate implicări a sectorului privat în ucenicie și formare duală, precum și
în organizarea stagiilor pentru absolvenții de studii superioare.

Alte politici implementate de România:

3. În aprilie 2013 a fost adoptat Planul Național pentru Ocuparea Tinerilor
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4. Referitor la Alianța europeana pentru ucenicie, la nivel național, legislatia a fost îmbunătățită Legea 179/2013 pentru modificarea și completarea Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de
muncă, oferă tinerilor de peste 16 ani posibilitatea de a obține o calificare în sistemul de formare
profesională a adulților care să permită ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării, facilitând
astfel integrarea socială a tinerilor.
Problemele semnalate de partenerii sociali referitor la legea uceniciei se referă la următoarele
aspecte: cerințe mult prea mari pentru a organiza un astfel de stagiu – IMM-ul trebuie să aloce un
coordonator de ucenicie, ceea ce poate fi o problemă pentru un IMM de a scoate un om din producție
pentru a asista tineri; atât ucenicia cât și stagiile de practică pentru absolvenții de studii superioare,
sunt administrate de către ANOFM (instituție nominalizată de către Comisia Europeană, în legătură cu
nevoia imperativă de creșterea a capacității operaționale).
5. România a transpus în legislația națională acțiunea privind un cadru de calitate pentru stagiile
de practică, prin Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de
învățământ superior, care asigură tranziția absolvenților de învățământ superior de la sistemul de
educație la piața muncii, prin consolidarea competențelor și abilităților profesionale pentru adaptarea
la cerințele practice și exigențele locului de muncă.
6. Programul Erasmus+ care vizează mobilitatea tinerilor, inclusiv sprijinirea tinerilor antreprenori,
a devenit operațional.
7. Strategia națională în domeniul tineretului 2015-2020, aprobată, prin hotărâre de guvern la
începutul anului 2015 (HG 24/2015), are ca pilon transversal incluziunea socială; munca și
antreprenoriatul reprezintă o prioritate a Strategiei, însă:


planurile de acțiune pentru implementarea strategiei sunt încă în lucru;



problema majoră o constituie lipsa surselor de finanțare a măsurilor prevăzute, cooptarea
altor ministere de a contribui financiar la sprijinirea acelor măsuri care se încadrează în
domeniului lor de activitate;



lipsa de sinergie între instituțiile care vizează tinerii (ONGT-uri, fundații județene pentru tineret
etc.), care ar trebui integrate în politicile publice cu incidență asupra tinerilor.

8. Strategia educației și formării profesionale din România 2014-2020 – publicată pe site-ul
Ministerului Educației la sfârșitul lui martie 2015, pentru care se așteaptă aprobarea prin act
normativ.
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9. Programul Național „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”, adoptat prin HG in 15 aprilie
2015, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul MECS, este un program de intervenție la nivelul
învățământului liceal și al învățământului superior, care își propune reducerea abandonului școlar în
anii terminali de liceu, creșterea ratei de participare și promovabilitate la examenul de BAC, reducerea
abandonului școlar în primul an de facultate.
10. Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020


a fost aprobat de Comisie în februarie 2015 și lansat de guvern în aprilie 2015



se estimează ca până la sfârșitul lunii iunie vor fi lansate spre consultare ghidurile
solicitantului aferente axelor acestui program.

POCU cuprinde 2 axe, care includ măsuri ce reflectă Garanția pentru tineret, adresându-se în mod
special tinerilor NEET:


AP 1 Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

Acțiunile planificate în cadrul acestei axe vor fi implementate în cele trei regiuni eligibile, conform
Regulamentelor europene, 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%).


AP 2 Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
În cadrul acestei axe sunt prevazute 3 obiective specifice: în contextul primelor 2 obiective

specifice vor fi vizate cele 5 regiuni care nu sunt eligibile în cadrul Inițiativei Locuri de Muncă pentru
Tineri, respectiv regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, dat iind faptul
ca nevoia de sustinere a tinerilor pe piata muncii a fost identificată în toate regiunile.
În contextul celui de-al treilea obiectiv specific, implementat la nivel național – creșterea
numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrati la Serviciul Public de Ocupare va i sustinuta prin
derularea de activitati pentru identi icarea tinerilor NEETs inactivi, cu accent pe aceia cu nivel scazut
de competente si care au di icultati n a se integra social, precum si pentru transmiterea datelor
relevante ale acestora la SPO în vederea nregistrarii.

Concluzii cu privire la implementarea Garanției pentru tineret în România (având în vedere și
dezbaterile din cadrul evenimentului Îmbunătățirea accesului tinerilor pe piața muncii prin Schema
Garanții pentru tineret, din martie 2015, organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European
în România, la care au participat reprezentanți ai guvernului, societății civile, instituțiilor UE):
1. deși încă din 2010 se discută, la nivelul UE, despre problematica gravă pe care o constituie șomajul
ridicat în rândul tinerilor, despre garanțiile pentru tineret, România nu a acționat decât în ultimul
moment, la presiunea UE, problematica șomajului în rândul tinerilor apărând, cu întârziere, ca
preocupare în dezbaterile publice de la nivel național;
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2. ca neajunsuri constatate ale Planului de implementare a Garanției pentru tineret 2014-2015: lipsa
unor studii de impact care să fundamenteze acest Plan, adică propunerile de măsuri, acțiunile eligibile
pentru finanțare; referitor la acest aspect, reprezentanții Ministerului Muncii declară că solicitarea din
partea Comisiei Europene pentru realizarea planului de implementare a Garanției pentru tineret, a
venit în vara-toamna lui 2013, cu termen de realizare până în decembrie 2013, motivând ca nu a fost
suficient timp pentru a demara un studiu de impact privind măsurile active pe piața muncii;
3. alegerea facută de România referitor la implementarea Garanției pentru tineret este criticată de
partenerii sociali: astfel, România avea 2 variante: să facă un program operațional special pentru
Schema de Garanții, situație în care nu mai aștepta aprobarea și lansarea POCU, fie introducea această
schemă în cadrul POCU, situație în care trebuia așteptată aprobarea POCU (România optând pentru
această variantă); întrucât măsurile prevăzute în Planul de implementare a Garanției pentru tineret
2014-2015 se vor finanța prin intermediul POCU (care cuprinde finanțare FSE, finanțare din Inițiativa
privind ocuparea tinerilor și finanțare de la bugetul de stat), dat fiind stadiul în care se află acest
program, până în aprilie 2015 nu a fost finanțat niciun proiect;
4. la elaborarea Planului de implementare a Garanției pentru tineret nu au participat la
dezbateri/consultări organizațiile neguvernamentale (ONG-T, FJT, ONG-urile care promovează
drepturile persoanelor din grupurile vulnerabile);
5. statele care au avut succes în implementarea acestei scheme (Austria, Finlanda) au optat pentru
varianta în care agenții economici au solicitat finanțări în raport cu nevoile reale, adică pe baza cererii,
această variantă dovedindu-se a fi sustenabilă; în cealaltă variantă, statul, care deține fondurile, vine
cu o ofertă relativ definitivată, iar agenții economici sunt nevoiți să se încadreze, chiar și forțat, în
măsurile prestabilite;
6. este criticată vârsta maximă până la care tinerii pot beneficia de măsurile prevăzute de această
Schemă, întrucât până la 24 ani, unii tineri se află în sistemul de educație;
7. o altă problemă majoră o constituie lipsa informării, comunicarea deficitară a guvernului în legătură
cu Planul de implementare a Garanției pentru tineret;
8. nu doar crearea de noi locuri de muncă este importantă, ci trebuie luată în considerare și calitatea
locurilor de muncă create (peste 40% din locurile de muncă create au în vedere contracte pe perioadă
determinată, iar peste 30% sunt contracte de muncă part-time; în multe situații tinerii nu au un loc de
muncă conform pregătirii lor);
9. identificarea tinerilor NEET este greu de realizat, ceea ce face foarte dificilă intervenția (estimările
bazate pe datele INS din 2014 arată că circa 70.000 tineri șomeri erau înregistrați la SPO, în timp ce
circa 450.000 tineri NEET sunt neînregistrați);
10. atât mediul public, cât și mediul privat semnalează incapacitatea SPO (instituții cu performanțe
scăzute) de a oferi tinerilor serviciile necesare; SPO, agențiile de ocupare au prea multe atribuții cărora
nu le pot face față; deși bazele de date există, nimeni nu are acces la aceste baze de date, întrucât SPO
29

nu este interesat să pună la dispoziția furnizorilor privați de servicii, informații privind tinerii aflați în
situații de risc, întrucât SPO are propriile sale proiecte, nefiind interesat să furnizeze terților aceste
baze de date).

Bune practici, tipuri de intervenții pentru categoria NEET, implementate cu succes de state
membre ale UE25
Garanția pentru tineret a fost implementată cu succes, ca proiect pilot, înainte de lansarea la
nivel european, în state precum Austria, Irlanda, Finlanda, rezultatele obținute în cadrul acestor
proiecte permițând extinderea acestei scheme, la nivel european.
Finlanda a dezvoltat un sistem complex de garanții pentru tineret. Potrivit unei evaluări
Eurofound, în 2011, 83,5% dintre tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă au reușit să îl obțină cu
ajutorul unei oferte pe care au primit-o în termen de 3 luni de la înregistrarea ca șomeri; sistemul
finlandez a facilitat pregătirea rapidă a unor planuri personalizate, reușind astfel să reducă șomajul.


Măsuri care se adresează părăsirii timpurii a școlii

a) măsuri preventive
Măsuri de diagnostic: crearea unui sistem de monitorizare și avertizare timpurie - oferă atât informații
școlilor și autorităților cu privire la factorii care determină elevii să renunțe la școală, cât și ajutor
pentru identificarea acelor elevi cu risc de abandon. Astfel, state precum Danemarca, Irlanda și Olanda
au dezvoltat sisteme de înregistrare electronica; în Letonia și Lituania măsurile legislative s-au
concentrat pe combaterea absenteismului școlar (în Lituania a fost introdus un sistem online numit
„Școala ta”, o platformă pentru școli, profesori, părinți și elevi, pentru a partaja informații cu privire la
viața școlară și pentru a informa părinții despre progresul copiilor lor, inclusiv despre note și absențe).
Politici adresate elevilor din zonele defavorizate: în Grecia, în școlile „din zonele prioritare” s-au
implementat noi metode de predare, s-au recrutat profesori specializați, acordându-se fonduri
suplimentare; în Ungaria există un program de educație similară pentru copiii dezavantajați, cu
finanțare privată, susținut de voluntari și care vizează printre altele și creșterea nivelului aspirațional
al acestor elevi.
Medii de învățare alternative și metode de predare inovativă: în Luxemburg există „clasele mozaic”
care oferă posibilitatea școlilor de a separa temporar elevii cu risc de părăsire timpurie a școlii de
clasele lor, pentru o perioadă de 6 până la 12 săptămâni. În timpul orelor mozaic, elevii beneficiază de
sprijin personalizat; în Suedia, guvernul a decis în 2011 să pună în aplicare o reformă a sistemului de
învățământ secundar profesional pentru a-l face mai atractiv atât pentru angajatori cât și pentru elevi.
25

Sursa: Eurofound (2012), NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy
responses in Europe, Publications Office of the European Union, Luxemburg
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Elevii participanți la program petrec jumătate din timpul de studiu într-un loc de muncă, iar învățarea
la locul de muncă este, de obicei, utilizată ca mediu alternativ pentru elevii cu risc de părăsire timpurie
a școlii.
Orientarea profesională și asistența educațională: destinate elevilor vulnerabili, în situațiile de
tranziție de la un ciclu educațional la altul. În Germania, numeroase măsuri vizează sprijinirea elevilor
în a face o alegere informată cu privire la cariera lor; în cadrul programului „Calificări și conexiuni”,
elevii din clasele a 7-a sau a 8-a trec printr-o analiză a intereselor și aspirațiilor lor, primind consiliere
pentru orientarea profesională. În Finlanda există un program similar, „Start ocupațional”, ce oferă
tinerilor indeciși în legătură cu traiectoria lor educațională și de carieră, informații despre diferitele
ocupații și competențele necesare.
Stimulente financiare și angajament parental: mecanisme de sprijin financiar sub forma unor
subvenții; de exemplu, cărți pentru studiu (Polonia), mese gratuite la școală (Bulgaria), indemnizații și
burse (Italia, Polonia, Portugalia și Slovacia).

b) măsuri de reintegrare
Măsuri de înregistrare și monitorizare a tinerilor aflați în situații de risc: Danemarca, Finlanda,
Luxemburg, Olanda, Norvegia și Anglia au introdus programe de urmărire sau servicii „catch-up”
pentru a identifica, susține și monitoriza tinerii inactivi.
Oportunități de tip A doua șansă și modele de predare alternative: în Franța, programul „A doua șansă”
oferă tinerilor cu vârste între 18-25 de ani, perioade de 9-12 luni de formare de competențe de bază.
În Belgia și Germania, au fost inițiate măsuri flexibile, conform cărora elevii pot promova un examen
de nivel secundar fără a finaliza studiile asociate. Există învățământ seral în Cipru, Letonia, iar în
Ungaria sunt asigurate oportunități de învățare la distanță.
Abordarea problemelor personale mai complexe: o abordare a „copilul ca întreg” este o abordare a
reintegrarii, adecvată tinerilor cu probleme personale sau sociale mai complexe: școli de reintegrare în
Franța, ateliere pentru tineret in Finlanda.
Stimulente financiare: destinate încurajării reintegrării în educație, au fost identificate în: Italia, Malta,
Suedia și Regatul Unit.
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Facilitarea tranziției către piața muncii – măsuri pentru sprijinirea tinerilor aflați în
tranziția de la școală la muncă și măsuri pentru stimularea ocupabilității

Îmbunătățirea furnizării de servicii și oferirea de garanții pentru tineri: o măsură importantă pentru a
simplifica furnizarea serviciilor pentru tineri este înființarea serviciilor de tip ghișeu unic, care să
răspundă numeroaselor nevoi ale tinerilor. Furnizarea integrată de servicii a fost implementată prin
programul ‘Conexiuni’ în Anglia și prin centrele pilot ‘Navigator’ în Suedia.
Furnizarea de informare, orientare și consiliere: unele dintre aceste servicii de orientare și consiliere
sunt oferite în mediul școlar: în Austria școlile sunt obligate să furnizeze orientare în carieră, prin
cursuri specifice care sunt obligatorii pentru elevii din anii terminali; în Slovenia există un proiect
„profesii într-un mod diferit” ce se axează pe informarea tinerilor cu privire la diferitele profesii, în
special cele în care există un deficit de forță de muncă. Activitățile sunt organizate de către furnizorii
externi și includ cursuri și vizite la întreprinderi.
Asistență specializată în căutarea unui loc de muncă este punctul central al măsurilor în țări ca:
Bulgaria, Republica Cehă, Irlanda, Letonia și Suedia.
Site-uri web și alte instrumente virtuale pot oferi informații și consiliere. Portal internet pentru
Educație și orientare în carieră, este portalul leton, care reunește tineri, angajatori și instituțiile de
învățământ.
Dezvoltarea de oportunitățile și abilitățile de lucru: oferă tinerilor experiență practică facilitând
învățarea prin muncă.
Sprijinirea antreprenoriatului: măsuri specifice pentru promovarea antreprenoriatului în rândul
tinerilor – prezente în Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia, România, Slovenia, Slovacia și Spania.
Stimularea ocupabilității în rândul tinerilor
Ucenicia și formarea vocațională sunt măsuri de success în facilitarea tranziției tinerilor către ocupare.
Mai multe state europene au implementat programe de ucenicie – Austria, Bulgaria, Estonia Franța,
Germania, Irlanda, Italia, Lituania și Finlanda.
Cursuri de formare care au componentă practică sau vocațională: ajută tinerii să-și îmbunătățească
șansele de angajare.
Interships-urile: oferă tinerilor șansa de a-și dezvolta abilități practice și de a se familiariza cu mediul
de lucru. În Suedia, Programul Potențialul tinerilor este o colaborare între unele dintre cele mai mari
companii din Suedia și Serviciul Public de Ocupare suedez; acesta oferă stagii cu durata cuprinsă între
3-6 luni, urmate de o lună de experiențe de lucru într-un ONG.
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Înlăturarea barierelor practice și logistice și stimulente acordate angajatorilor

Măsuri speciale de sprijin: vizează tinerii cu nevoi complexe, cum ar fi: tineri cu dizabilități, tineri cu
probleme de învățare și integrare, tineri care necesită asistență socio-pedagogică specială, tineri
proveniți din familii de migranți, tineri de etnie romă etc.
Facilitarea mobilității și sprijin financiar: sunt măsuri care își propun reducerea disparităților
geografice și facilitarea unei mobilități crescute a tinerilor, prin oferirea de granturi de mobilitate sau
sprijin pentru cazare în apropierea locului de muncă. În Ungaria aceste măsuri de sprijinire a
mobilității au vizat tinerii aflați de cel puțin 3 luni în situația de NEET; în Germania se acordă tinerilor
cu dizabilități o indemnizație pentru formare; în Franța se acordă o alocație pentru chirie tinerilor care
au absolvit cursuri de formare. Măsuri care oferă sprijin financiar angajatorilor pentru angajarea
tinerilor cu dizabilități sunt aplicate în Olanda, Luxemburg sau Norvegia.
Stimulente și subvenții pentru angajatori: unele țări au implementat măsuri care stimulează cererea de
angajați, ucenici sau cursanți tineri, măsuri care vizează job-uri subvenționate sau reducerea
contribuțiilor sociale pentru angajator.
Există și măsuri de stimulare a angajării tinerilor prin sancționarea angajatorilor: în Franța angajatorii
trebuie să plătească o taxă dacă nu angajează un anumit număr de ucenici.
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Capitolul 4.
Profil statistic
Irina Boeru

Conform ultimelor date Eurostat disponibile, în anul 2013, la nivel european26 15,8% dintre
tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani se încadrează în categoria tinerilor NEET. Există însă variație
mare a acestei rate între țările europene, ea fiind sub 8 puncte procentuale în țări ca Olanda (7,1%),
Luxemburg (7,2%), Danemarca (7,5%) și Suedia (7,9%) și ajungând la nivele de peste 20% în Grecia
(28,9%), Italia (26%), Bulgaria (25,7%), Spania (22,5%) și Cipru (20,4%). Și în România rata tinerilor
care nu sunt angajați pe piața muncii și nici nu sunt cuprinși în sistemul educațional este dintre cele
mai ridicate la nivelul Uniunii Europene, aproape unul din 5 tineri (19,6%) fiind în această situație.
Grafic 1: Rata tinerilor NEET în țările Uniunii Europene (%), 2013
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Sursa datelor: Eurostat

Am folosit ca indicator european media a 27 de state membre, din cele 28 pe care le număra Uniunea la sfârșitul anului
2013, din motive de indisponibilitate a datelor pentru anumiți ani în cazul ultimului stat aderat, Croația (ceea ce face și media
europeană indisponibilă pentru anii respectivi), considerând că aportul acesteia la situația la nivelul UE nu este unul
substanțial și că o comparație între România și Croația nu are o relevanță însemnată pentru prezentul raport.
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Privind mai în detaliu în interiorul grupei de vârstă 15-29 ani, se observă o legătură puternică
(corelație r>0,8) între rata tinerilor NEET pentru totalul grupei de vârstă și cele pentru subgrupele
incluse în aceasta, 15-19 ani, 20-24 ani și 25-29 ani. Cu alte cuvinte, exceptând câteva cazuri, cele mai
mari rate ale tinerilor NEET pot fi găsite la aceleași state membre UE indiferent de subgrupa de vârstă
luată în calcul, la fel și în cazul celor mai mici rate. Aceasta în condițiile în care categoria celor între 15
și 29 de ani este una foarte eterogenă, cuprinzând categorii de vârstă cu specifice ocupaționale diferite,
iar parcursul tinerilor în tranziția de la educație la piața muncii diferă de la o țară la alta. Faptul poate
fi un indicator al importanței pe care situația economică generală a unei țări o are asupra ratei
tinerilor NEET. România nu face excepție și se situează pe poziții similare indiferent de grupa de vârstă
luată în calcul, în treimea statelor europene cu cele mai ridicate rate ale tinerilor NEET.
Specificul diferit al grupelor de vârstă se reflectă însă în valoarea absolută a ratelor tinerilor
care nu sunt cuprinși în educație sau formare și nu sunt angajați. Prezența mai mare în sistemul de
educație formală a tinerilor cu vârste între 15 și 19 ani scade mult rata NEET în rândul acestora, până
la o medie europeană de 6,6 procente, cu valori minime sub trei procente în Olanda, Germania și
Luxemburg și maxime de peste 10% în Italia (11,4%) și Bulgaria (15,2%). În România, unul din 10
tineri (10,1%) între 15 și 19 ani nu frecventează o formă de educație și nici nu este angajat.
Rata tinerilor NEET este substanțial mai mare la grupa de vârstă 20-24 ani, media europeană
fiind de 18,5 procente, și doar cu câteva procente mai ridicată la următoarea grupă de vârstă, 25-29
ani, unde media celor 27 de state membre este 20,9%. Diferențe mai puternice decât în alte state între
cei de 15-19 ani și cei de 20-24 ani sunt în statele din sudul și estul Europei, România numărându-se
printre ele.
În ceea ce privește diferențele între sexe, în marea majoritate a statelor europene rata tinerilor
NEET este mai mare în rândul celor de sex feminin decât printre cei de sex masculin, cu o diferență
medie europeană de aproape 4 procente (3,7%). În România diferența între ratele celor două sexe este
printre cele mai mari, de 6,8 puncte procentuale, valori mai mari înregistrându-se doar în Ungaria
(7,8%) și Cehia (9,5%).
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Grafic 2: Diferența între rata tinerilor NEET pentru cele de sex feminin și cei de sex masculin, în țările
Uniunii Europene (%), 2013

Sursa datelor: Eurostat, calculele autorilor

La nivel european, variația diferenței între rata calculată pentru fete și cea pentru băieți este
foarte mare între subgrupele de vârstă, cel mai mult contribuind la diferența generală subgrupele
superioare de vârstă. Pentru cei mai puțin vârstnici tineri europeni (15-19 ani) diferențele de rate
NEET între sexe sunt neglijabile, cu o medie sub un punct procentual și o diferență negativă, adică o
rată mai mare în rândul celor de sex masculin. Ele cresc la 1,7 puncte procentuale în rândul celor între
20 și 24 de ani și substanțial odată cu trecerea la următoarea grupă de vârstă, 25-29 ani, aici
înregistrându-se diferențe medii de 9 procente între rata pentru sexul feminin și cea pentru sexul
masculin. Se observă așadar că la vârste specifice cuprinderii în educația formală (mai ales odată cu
generalizarea educației superioare) diferențele dintre rata NEET pentru cele două sexe nu par a indica
existența unor probleme, pe când odată cu intrarea pe piața muncii a tinerilor, ratele diferite indică
parcursuri particulare pentru fiecare sex. Putem menționa prezența semnificativ mai mare a fetelor
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printre cei care preiau sarcini de îngrijire a unui membru al familiei (copii, vârstnici) sau care sunt
casnici.
Pentru grupa de vârstă 15-19 ani România înregistrează un nivel mai ridicat al ratei NEET
pentru sexul feminin, diferența între rate fiind de un punct procentual, cea mai mare între statele
Uniunii Europene. Pentru cei între 20 și 24 de ani diferența între ratele celor două sexe este de 5,3%.
În rândul celor între 25 și 29 de ani diferența este mare, de peste 10 procente (11,8%) – adică puțin
sub o treime dintre fete nu sunt angajate și nici nu sunt cuprinse în educație sau formare, pe când în
rândul băieților situația nu se înregistrează decât în mai puțin de unul din cinci cazuri – însă valoarea
diferenței este mult mai apropiată de media europeană a diferenței, de 9 procente.

Grafic 3: Diferența între rata tinerilor NEET pentru cei cu educație între nivelurile ISCED 3-6 și
cei cu educație între nivelurile ISCED 0-2, în țările Uniunii Europene (%), 2013
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Sursa datelor: Eurostat, calculele autorilor

Un alt diferențiator al șanselor tinerilor europeni de a aparține categoriei NEET este nivelul lor
de educație formală, fiind în medie mai probabilă apartenența la această categorie cu 2,9 procente
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pentru cei cu mai multă educație, adică cel puțin nivelul ISCED 3 absolvit. O situație inversă se
înregistrează în Spania și Malta, cu diferențe între rate de 5,3%, respectiv 4,5% mai mult pentru cei cu
mai puțină educație, însă în marea majoritate a țărilor europene situația este mai problematică pentru
cei cu mai multă educație, înregistrându-se valori maxime ale diferenței pentru Polonia, Slovacia, Cipru
și Grecia (peste 10%). Diferența din România este una moderată, de doar 3,6 procente.
În ceea ce privește evoluția în timp a ratei tinerilor NEET, la nivel european aceasta a
înregistrat o ușoară scădere de la un nivel de 15,7% în anul 2000, ajungând până la o medie de 13
procente în anul de debut al crizei economice, 2008. Recesiunea a avut efecte puternice în rândul
tinerilor și a dus la creșteri ale ratelor celor care nu sunt cuprinși în educație sau formare și nici nu
sunt angajați, situația înregistrându-se în majoritatea țărilor europene, cu excepția Austriei, Germaniei
și Luxemburgului. Așa cum se poate vedea și în grafic, creșterea a fost mai puternică la începutul crizei,
estompându-se odată cu trecerea timpului și ducând media europeană din anul 2013 la o valoare de 15,8
procente, un pic superioară celei din anul 2000.

Grafic 4: Evoluția ratei tinerilor NEET în perioada 2000-2013 în România și țări vecine (%)
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În România anului 2000, unul din cinci tineri (20,9%) cu vârste între 15 și 29 de ani intra în
categoria NEET, cu 5 procente peste media europeană. După un maxim de 23,5% al ratei NEET atins în
2002, rata românească a scăzut susținut până în 2008, atingând o valoare de 13,2%, aproape egală cu
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media europeană. Și în România evoluția ulterioară debutului crizei economice este similară celei
europene, în sensul creșterii ratei NEET, mai accentuată în primii ani, până la o valoare apropiată celei
din 2000 – 19,6% în 2013.
Atunci când vorbim despre evoluția în timp a ratei tinerilor NEET, putem urmări atât nivelul
absolut al acesteia, cât și mărimea și sensul variațiilor existente; deși valorile absolute pot fi diferite,
două evoluții asemănătoare din punctul de vedere al variației pot indica asemănări substanțiale între
situațiile a două țări. Este și cazul României, unde se poate observa similaritatea între direcția evoluției
ratei NEET de aici și din țara vecină cuprinsă în același val de aderare la UE, Bulgaria, cu diferența
plasării ratei din România cu o medie aproape constantă de 7 puncte procentuale sub cea din Bulgaria.
Valoarea procentului tinerilor fără ocupație formală este începând din 2010 mai apropiată în România
de cea din altă țară vecină, Ungaria, deși rata din Ungaria a avut o evoluție mai apropiată de cea a mediei
europene.
Așa cum am arătat mai sus, în România diferența dintre rata tinerilor NEET în populația
feminină și cea calculată pentru populația masculină are același sens cu diferența la nivel european,
adică fetele sunt într-o măsură mai mare cuprinse în categoria tinerilor care nu sunt angajați și nici nu
studiază într-un sistem formal. Amplitudinea intervalului dintre rate este mai mare în cazul României,
având în timp o valoare medie apropiată de 7 procente față de media europeană de 5,5%.
Grafic 5: Evoluția ratei tinerilor NEET în perioada 2000-2013 în România și UE27, pentru populația
feminină și cea masculină (%)
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Sursa datelor: Eurostat

La nivel european anul 2009 aduce o micșorare a diferenței medii dintre ratele celor două sexe
de la 6 la 4 puncte procentuale, micșorare ce va persista în anii ulteriori. În cazul României diferența
scade cu două puncte procentuale abia în anul 2011. Se poate vorbi despre un efect mai mare al
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perioadei de recesiune economică asupra pieței forței de muncă pentru cei de sex masculin, sectoare
economice în care aceștia lucrează cu precădere, cum ar fi construcțiile, fiind mai puternic afectate.
O evoluție diferită față de cea medie europeană are România și în cazul intervalului dintre rata
tinerilor NEET calculată pentru cei cu cel puțin nivelul ISCED 3 de educație absolvit și cei cu mai puțină
educație. La nivel european intervalul a fost în perioada 2000-2013 unul relativ constant (abatere
standard de 0,5%), cu o rată în medie cu aproape 2 procente (1,8%) mai mare în cazul celor cu mai
multă educație. În România rata tinerilor NEET a variat mai puțin doar în cazul celor cu mai puțină
educație, având o valoare medie de 6,5 procente, pe când în rândul celor care au absolvit măcar liceul
sau o școală profesională au existat fluctuații ale acesteia. Rata tinerilor mai educați care nu au o
ocupație formală a scăzut puternic, cu puțin peste 6 procente între 2002 și 2008, ajungând la o valoare
inferioară ratei corespunzătoare celor cu educație mai puțină, după care a crescut până la o valoare de
11,6% în anul 2013.
Grafic 6: Evoluția ratei tinerilor NEET în perioada 2000-2013 în România și UE27, pentru cei cu educație
de nivelurile ISCED 0-2 și cei cu educație de nivelurile ISCED 3-6 (%)

Sursa datelor: Eurostat

În ceea ce privește diferențele dintre mediul urban și cel rural, nu există date disponibile la
nivel european și nici național. Este însă interesant de urmărit rata de inactivitate în rândul tinerilor,
diferențiat pe medii de rezidență, aceasta oferind o imagine asupra diferențelor substanțiale existente
în România între cele două medii de rezidență.
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Pentru grupele de vârstă specifice urmării unei forme de educație (mai pronunțat pentru cei de
15-19 ani, dar și în cazul celor de 20-24 de ani), ratele de inactivitate sunt mari, majoritatea celor
inactivi fiind cuprinși în învățământ. Pentru grupa de vârstă 15-19 ani rata de inactiviatate era în anul
2013 de aproape 85%. Există însă diferențe notabile între mediul urban și cel rural. În cazul celor din
grupa de vârstă amintită, la nivelul anului 2000, cei din mediul rural erau cu aproape 20 de procente
(18,3%) mai puțin în rândul populației inactive, aceasta arătând o părăsire la vârste mai mici a
sistemului formal de educație. Diferența a scăzut considerabil în perioada 2000-2013, ajungând până la un
minim de 4 procente în anul 2011.

Grafic 7: Evoluția ratei de inactivitate în perioada 2000-2013, pe grupe de vârstă și medii de
rezidență (%)

Sursa datelor: INS, calculele autorilor

Pentru cei din grupa de vârstă următoare, 20-24 de ani, specifică urmării învățământului
terțiar, se menține o rată de inactivitate substanțial mai mare în mediul urban, diferența medie fiind de
12,6 procente. Se observă o creștere asemănătoare a ratei în ambele medii până în anul de debut al
crizei economice, aceasta indicând cel mai probabil o cuprindere mai mare în învățământul terțiar,
după care rata din mediul urban rămâne relativ constantă, iar cea din mediul rural începe să scadă
până la o valoare de 43 de procente în 2013. Diferențele de cuprindere în învățământul terțiar între
mediile de rezidență ar putea fi și mai mari, știut fiind faptul că în mediul rural o parte a populației de
facto inactive este mascat cuprinsă în rândul celei active și chiar ocupate, luată în calcul fiind
cuprinderea acesteia în practicarea agriculturii de subzistență.
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Pentru grupa de vârstă 25-29 de ani, în anul 2000 diferențele raportate între mediile de
rezidență erau neglijabile, valorile ratelor fiind apropiate de 16 procente. Evoluțiile ulterioare sunt
diferite, în mediul urban rata de inactivitate rămânând relativ constantă, cu o valoare medie de 19
procente în perioada 2000-2013, pe când în mediul rural aceasta a crescut până la valori aproape
duble față de cele de la începutul perioadei. De data aceasta cuprinderea în sistemul de educație
formală are o influență mai mică, diferențele fiind de așteptat să reflecte în special oportunitățile mai
reduse de angajare din mediul rural.
Așa cum era de așteptat, se observă că la nivel european există diferențe substanțiale în ceea ce
privește volumul și caracteristicile populației tinerilor care nu urmează o formă de educație sau
trainining și nici nu sunt angajați pe piața muncii. Utilă în înțelegerea fenomenului NEET la nivel
european este observarea modelelor similare între țările membre UE. O analiză Eurofound din 2012
(Eurofound, 2012, p. 38) grupează statele europene în patru clustere în funcție de dimensiunea și
caracteristicile populației tinerilor NEET cu vârste între 15 și 24 de ani, caracteristici ca statutul,
experiența de muncă anterioară, sexul, nivelul de educație ș.a.

Fig. 1: Clustere ale țărilor UE în funcție de rata tinerilor NEET
România este plasată în același cluster cu
țările mediteraneene Italia și Grecia, și cu alte
țări est europene – Bulgaria, Ungaria, Polonia
și Slovacia, adică țările Uniunii Europene
care în anul 2011 înregistrau (împreună cu
Cehia) cele mai ridicate rate ale tinerilor
NEET. Alte caracteristici comune sunt o
pondere a femeilor în rândul tinerilor NEET
mult mai ridicată decât media europeană,
Sursa: Eurofound, 2012, pp. 38

respectiv faptul că majoritatea tinerilor
NEET sunt inactivi pe piața forței de muncă,

neavând experiență de muncă anterioară sau având mai puțină experiență decât media europeană. De
asemenea, ponderea celor descurajați în căutarea unui loc de muncă este mai mare decât media
europeană. O mare parte dintre tinerii NEET au un nivel scăzut de educație, dar și rata tinerilor NEET
în rândul celor cu educație terțiară este peste media europeană. Toate acestea par să indice mai
degrabă existența unor probleme structurale legate în special de tranziția de la educație la piața
muncii.
În cazul României, la nivelul anului 2013, din totalul tinerilor cu vârste între 15 și 29 de ani
care nu au o ocupație formală, puțin peste o treime se încadrează în rândul șomerilor, restul de două
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treimi fiind considerați inactivi pe piața muncii. De asemenea, doar trei din cinci tineri încadrați în
categoria NEET declară că și-ar dori să muncească.
Pentru situația la nivel regional din România nu sunt disponibile date decât pentru grupa de
vârstă 15-24 de ani. Diferența maximă înregistrată în anul 2013 este una însemnată, de 11 procente,
între maximul înregistrat în regiunea Sud-Muntenia (23,1%) și minimul de doar 12,1% înregistrat în
regiunea Nord-Est, valoare sub media europeană de 12,9%. Alte regiuni ale României cu valori mici ale
ratei tinerilor NEET sunt cea de Nord-Vest (12,9%) și regiunea Vest cu o rată de 13,9%.
Grafic 8: Rata tinerilor NEET în regiunile de dezvoltare ale României (%), 2013

Sursa datelor: Eurostat

Proporția ridicată de tineri români cu vârste între 15 și 29 de ani care nu sunt angajați și nici
nu sunt cuprinși în educație sau formare, și anume aproape unul din cinci tineri în anul 2013, este de
natură a crea o problemă socială resimțită ca atare de cei afectați. Astfel, într-un studiu realizat pe un
eșantion de tineri reprezentativ la nivel național (Stoica, 2014), problemele identificate de aceștia ca
fiind cele mai grave în societatea românească sunt corupția și sărăcia (foarte grave pentru două treimi
dintre respondenți), urmate de alte probleme economice ca nesiguranța locurilor de muncă sau
șomajul. Relevant este și faptul că în Moldova și în Muntenia problema sărăciei este resimțită de tineri
ca fiind foarte gravă într-o măsură mai mare decât în București și în Transilvania, explicația fiind
legată de nivelul diferit de dezvoltare economică al acestor regiuni și implicit de oportunitățile diferite
pe care tinerii le au (Sandu et al, 2014, pp. 18). Gravitatea problemelor economice este percepută mai
acut odată cu creșterea vârstei.
De asemenea, în topul problemelor de care tinerilor le pasă cel mai mult la nivel personal se
regăsește lipsa locurilor de muncă (28%), urmată de alte probleme economice ca salariile și sărăcia
(24%). Puțin peste jumătate dintre tinerii intervievați declară că sunt dispuși să participe la proteste /
manifestări legate de aceste probleme.
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Capitolul 5.
Educație - participare și obstacole

5.1. Analiza secundară a datelor de cercetare cantitative
Irina Boeru
Atunci când vorbim despre legătura dintre educația formală și formare pe de o parte și
fenomenul tinerilor NEET pe de alta, vorbim de fapt de mai multe categorii de tineri pentru care
această legătură se manifestă în mod diferit, fiind vorba de o gamă largă și eterogenă de componente
ale sistemelor educațional și de formare care se influențează. Vom încerca în cele ce urmează să
trecem în revistă posibile astfel de legături, urmărind acele aspecte care țin de sistemul educațional
din România cunoscute ca fiind problematice și bazându-ne într-o primă parte pe date secundare,
cantitative, apoi pe datele calitative obținute în cercetarea de teren.
Așa cum am arătat anterior, în România absolvirea unui nivel superior de școlarizare (nivelul
ISCED3, adică cel puțin liceu sau școală profesională finalizate) pare să facă sensibil mai mari șansele
de a fi în categoria tinerilor NEET, diferența înregistrată între ratele tinerilor NEET calculate pentru
cele două categorii fiind de peste 3 procente în anul 2013. Luând însă în calcul aspecte ca stabilitatea
angajării și calitatea vieții nu putem vorbi despre dezirabilitatea rămânerii la un nivel inferior de
școlarizare, tinerii care abandonează educația formală înaintea terminării celor 10 clase obligatorii sau
cei care părăsesc timpuriu școala fiind astfel o categorie de interes din perspectiva problematicii
tinerilor NEET.
Rata brută de cuprindere în învățământul primar și gimnazial, calculată ca pondere a elevilor
școlarizați la nivelul celor două cicluri educaționale în totalul copiilor de vârstă corespunzătoare, are o
tendință descendentă, scăzând cu 4 puncte procentuale între 2009 și 2012. Scăderea ulterioară din
ultimii doi ani școlari reflectă pe lângă tendința existentă și măsura trecerii oficiale a clasei
pregătitoare de la învățământul preșcolar la cel primar, în condițiile în care copiii au continuat să fie
înscriși în grădinițe.
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Grafic 1: Rata brută de cuprindere în învățământul primar și gimnazial în perioada 2009-2014
(%)

Sursa datelor: Apostu et al, 2015, p. 25

Îngrijorătoare sunt însă diferențele mari dintre ratele corespunzătoare celor două medii de
rezidență, în mediul rural rata fiind în anul școlar 2013-2014 de doar 84%, cu 13 puncte procentuale
mai mică decât în mediul urban. Discrepanțe mai mari se găsesc în învățământul gimnazial decât în cel
primar, aici diferența ajungând la 22 de procente, cu o rată de cuprindere de 83% în mediul rural.
Creșterea abandonului școlar după terminarea ciclului primar și migrația externă pot fi identificate
drept cauze ale acestor diferențe (Apostu et al., 2014, pp. 25-26).
În ceea ce privește participarea la învățământul terțiar, se poate vorbi de o creștere masivă a
numărului celor care sunt cuprinși în programe universitare. Faptul este în acord cu tendința
generalizată la nivel internațional, de creștere a accesibilității studiilor terțiare, iar la nivel național
poate fi pus în relație cu apariția facultăților particulare și relaxarea criteriilor de admitere în
învățământul superior. Dacă la începutul anilor 2000 unul din patru tineri era cuprins în educația
terțiară, proporția a crescut până la un maxim de peste 60% atins în anul 2009, după care a început să
descrească în următorii doi ani pentru care există date.
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Grafic 2: Rata brută de cuprindere în învățământul terțiar în perioada 1999-2011

Sursa datelor: UNESCO Institute of Statistics, prelucrările autorilor

Felul în care tinerii, beneficiari ai sistemului de educație, se raportează la acesta și la beneficiile
resimțite în urma frecventării educației formale se poate urmări din date de sondaj. Vom folosi în
continuare date din Barometrul de Opinie Publică Tineret 2014. Încrederea în instituția școlii este la
un nivel moderat, doar armata și biserica beneficiind de un capital de încredere mai ridicat din partea
tinerilor. În valoare absolută însă, nivelul de încredere nu este foarte mare, aproximativ 40% dintre
tineri declarând că au încredere multă sau foarte multă în școală.

Grafic 3: Tineri care au încredere multă și foarte multă în instituții (%), 2014

Sursa datelor: BOPT 2014, prelucrările autorilor
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Mulțumirea cu nivelul de educație atins este însă la un nivel ridicat, aproximativ 4 din 5 tineri
cu vârste între 14 și 35 de ani declarând că sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți cu educația formală
urmată. Declararea unui nivel ridicat de mulțumire poate fi însă și un semn al așteptărilor reduse pe
care respondenții le au de la sistemul de educație și implicit de la capitalul educațional acumulat în
perioada anilor de școală.
Mai puțin optimiști se declară atunci când sunt întrebați punctual de situația din România în ce
privește accesul la formele de învățământ dorite, aproximativ două treimi dintre tineri spunând în
ultimii ani că aceasta este o problemă.
De asemenea, exprimându-se în ansamblu despre instituția școlii și modul ei de a își îndeplini
rolul de a-i forma pe beneficiari, tinerii evaluează cel mai bine capacitatea școlii de a forma o cultură
generală (37% declară că aceasta se întâmplă într-o mare măsură), un sfert dintre respondenți cred că
școala pregătește tinerii pentru viață, în timp ce doar unul din cinci tineri declară că școala răspunde
nevoilor pieței muncii. Se poate afirma că tinerii sunt mai critici cu acele aspecte ce țin de rolul școlii
care au consecințe concrete, ușor identificabile asupra vieților lor, spre deosebire de cele asupra cărora ar
putea avea o percepție mai degrabă difuză.
Grafic 4: Evaluări ale rolului școlii de către tinerii cu vârste între 14-35 ani, 2014

Sursa datelor: BOPT 2014, prelucrările autorilor

O evaluare negativă a școlii reiese și din răspunsurile date de tineri la o serie de întrebări
legate de aspecte practice ale acesteia, de la dotările materiale și orar la stilul de predare și cursuri
opționale. Peste jumătate dintre respondenți sunt de acord cu afirmații negative legate de toate
aspectele, răspunsurile trebuind însă privite cu rezervă știută fiind tendința respondenților de a
aproba afirmațiile asupra cărora li se cere acordul. Mai relevante pot fi diferențele dintre procentele
celor care sunt de acord cu diferiții itemi. Cei mai mulți tineri, peste 80%, spun că activitățile derulate
în afara școlii sunt puține, iar aplicațiile practice insuficiente, ambele fiind aspecte des întâlnite în
discursul public legat de școală.
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Grafic 5: Ținând cont de experiența personală avută în școală, vă rugăm să ne spuneți dacă sunteți sau nu
de acord cu următoarele afirmații (%)

Sursa datelor: BOPT 2014, prelucrările autorilor

Legat de problema abandonului școlar sau a părăsirii timpurii a școlii, impedimentele
menționate de tineri ca fiind asociate cu acestea par să fie în special de natură financiară. Cei mai mulți
respondenți, puțin peste 50%, indică cheltuielile prea mari cu școala, un procent similar (45%)
menționând nevoia de a se întreține singuri prin muncă ca obstacole care îi împiedică pe tineri să-și
continue studiile. Un procent de 10% dintre tineri declară de altfel în anul 2014 că au fost nevoiți să își
întrerupă studiile din cauza situației economice din ultimii ani.
Grafic 6: În localitatea dvs., care credeți că sunt principalele obstacole care i-ar împiedica pe tineri să-și
continue studiile? (%)

Sursa datelor: BOPT 2014, prelucrările autorilor
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5.2. Vulnerabilitatea tinerilor NEET în fața sistemului formal și non-formal de
educație
Corina-Cristiana Neacșu-Dalu

5.2.1. Aspecte generale ale impactului fragilizării educaționale actuale manifestate
asupra generației tinere
Vorbind la modul general, nivelul de educație joacă un rol important în protejarea individului
în fața șomajului, impresia comună fiind aceea conform căreia cu cât nivelul de formare este mai
ridicat, cu atât riscul de a rămâne fără loc de muncă este mai scăzut. Dar, criza economică mondială a
redus totuși acest efect, datele statistice analizate prin comparație, din perioada de dinainte de criză cu
cele de după apariția ei, ne arată că efectul protector al unei diplome obținute în învățământul superior
a scăzut în toate țările. Mai mult chiar, în unele țări europene din zona mediteraneeană (Grecia, Italia,
Portugalia) sau a unor țări din Europa orientală (Estonia, Lituania, România, Slovenia), dar și al altor
țări precum Danemarca și Finlanda, deținerea unei diplome specifice învățământului superior nu mai
poate reduce riscul de a se afla în șomaj, datorat absenței calificărilor.
Încă din 2008, Cecile Van de Velde abordează în lucrarea sa „Devenir adulte. Sociologie
comparée de la jeunesse en Europe”, problema caracterului meritocratic și corporatist al societății
actuale, două elemente esențiale care au influențat modalitatea de integrare a tineretului, apreciind că
politicile din domeniul educației au susținut competiția în cadrul unei școli, pe care o concepuseră
inițial „pentru toți”, o școală a maselor, transmiterea intergenerațională a inegalităților sociale
observându-se în toate țările Uniunii Europene.
La fel de relevante sunt și observațiile pe care le regăsim în Raportul INJEP (Institut National
de la Jeunesse Européenne et Populaire), „Inégalités entre jeunes sur fond de crise”, realizat în 2012 de
Observatoire de la Jeunesse et des Politiques de Jeunesse, sub îndrumarea unor cercetători consacrați
precum Francine Labadie și Jean-Claude Richez, care apreciază că fragilizarea accentuată a tineretului
și adâncirea inegalităților între tineri necesită elaborarea și dezvoltarea unor politici în favoarea
tinerilor, integrate și transversale, dat fiind faptul că, atât școala, cât și piața muncii servesc drept
mecanisme care îi triază pe tineri. Filonul construcției întregului eșafodaj argumentativ al studiului
mai sus menționat ne supune atenției faptul că întregul fenomen de reproducere socială este
dinamizat de componenta școlară, nivelul și tipul diplomei obținute aflându-se în strânsă legătură cu
modalitatea inserției profesionale și sociale, insistându-se pe două tipuri mari de dificultăți, pe care
tinerii le întâlnesc cel mai adesea în momentul de față și anume: traiectoriile/parcursurile școlare și
inserția profesională, respectiv repercursiunile agravării acestor dificultăți asupra condițiilor de viață
și nivelului de trai, inclusiv asupra independenței rezidențiale.
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Pe de altă parte, în prefața Raportului Mondial asupra Educației Incluzive, realizat de UNESCO
în 2012, „Jeunes et compétences: l’éducation au travail”, Irina Bokova, director general, subliniază
ideea că educația nu se limitează doar la faptul că toți copiii trebuie să meargă la școală și că aceasta
trebuie să-și propună să-i pregătească pe tineri pentru viață, dându-le posibilitatea să-și găsească un
loc de muncă decent, să-și câștige viața și să contribuie prin aceasta la viața comunității din care fac
parte. Multiple elemente prezentate în acest raport ne demonstrează faptul că fondurile alocate
educației generează, pe parcursul unei vieți umane, de zece până la cicisprezece ori mai multă creștere
economică. Demn de amintit ni se pare și faptul că, la nivel mondial, un număr de aproximativ 200 de
milioane de tineri, reprezentând echivalentul a unuia din cinci tineri, dintre care 58% sunt de sex
feminin, au nevoie de o a doua șansă pentru a-și achiziționa competențele elementare bazale, pentru
ca mai apoi să poată obține competențele necesare inserției profesionale, persoanele de sex feminin,
respectiv persoanele cu o stare materială precară, fiind cele mai expuse. De asemenea, 71 de milioane
de adolescenți din întreaga lume nu sunt școlarizați, în condițiile în care echitatea și incluziunea sunt
două condiții esențiale, nu numai pentru că educația este un drept universal, dar mai ales pentru faptul
că, fără o mână de lucru educată, nicio țară nu poate pretinde că poate fi competitivă în economia
mondială actuală.
Așa cum ne arată Raportul Fundației Europene pentru Ameliorarea Condițiilor de Viață și de
Muncă, EUROFOUND, realizat în 2012, „Situația tinerilor și a tinerilor NEET (Not in Education,
Employment, or Training) în Europa”, politicile care se duc în domeniul educației integrează, pe de o
parte măsurile destinate prevenirii abandonului școlar și pe de altă parte, măsurile destinate
reintegrării tinerilor care și-au întrerupt studiile în sistemul formal de învățământ sau formarea
acestora, în sistemul non-formal. Majoritatea țărilor europene adoptă diverse măsuri de sprijin, cu
scopul de a le oferi tinerilor competențele și aptitudinile necesare, cerute pe piața muncii, încercând să
le creeze noi oportunități.
Problematica tinerilor români, aflați în situația NEET, din punctul de vedere al raportării
acestora la sistemul de educație formală, respectiv la formele alternative, specifice educației nonformale, este una deosebit de sinuoasă, cu o paletă diversă de nuanțe și o cazuistică suficient de
consistentă, după cum reiese din aprofundarea analizei calitative a studiului nostru de cercetare.
Percepția socială generală asupra ansamblului populației tinere este, în momentul de față, una
suficient de nefavorabilă, tinerii români fiind apreciați ca având un nivel destul de scăzut de educație,
ca fiind dezinteresați în a-și găsi un loc de muncă, respectiv a-și susține o carieră prin seriozitate. Nu
puțini sunt acei actori sociali, consilieri din cadrul AJOFM/ALOFM, care se văd îndreptățiți să cuantifice
într-un procent de numai 20% - 30% pe acei tineri care au o țintă în viață și care își urmează cu
tenacitate idealurile.
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„Tinerii sunt percepuți ca având un nivel scăzut de educație, ca fiind dezinteresați în a-și găsi un
loc de muncă,… a-și susține o carieră prin seriozitate.” (consilier Programe de ocupare, AJOFM mediu
urban);
„Foarte mulți tineri sunt derutați, nu prea știu ce vor… cam 20% ar fi acei tineri care au o țintă în
viață, majoritatea, absolvenți de facultate; … societatea nu prea îi ia în serios, se cam ferește de ei … Au
fost crescuți și formați altfel; nu sunt serioși și nu au experiență, lucru cerut la un loc de muncă; nu
neapărat o calificare, dar o competență în plus …; nu sunt foarte corecți atunci când primesc o sarcină;
sunt superficiali …” (șef serviciu Management Piața muncii, AJOFM, urban);
„Tinerii sunt foarte dezorientați, nu au cunoștințe minime sau puterea de a asculta și înțelege, dar
există și tineri foarte bine pregătiți; 70% dintre ei sunt nepregătiți pentru viață, dar restul sunt tineri
inteligenți și serioși.” (consilier ALOFM, urban)
„Tinerii sunt neserioși și dependenți de părinți, chiar și peste 25 de ani… Nu sunt atrași de școală,
dar își doresc să câștige mulți bani.” (coordonator programe, fundație, urban).
Paradoxul este cu atât mai mare, cu cât majoritatea tinerilor români, aflați în situația NEET,
intervievați în vederea realizării studiului calitativ în cauză, susțin cu convingere faptul că nivelul de
educație reprezintă un factor decisiv în asigurarea reușitei în viață.
„Merg pe principiul că în România, înveți numai dacă vrei, dacă nu vrei, poți să termini facultatea
cu 5, fără probleme. Am cunoscut și profesori care s-au implicat foarte mult și care ne-au ajutat să
clarificăm informații, dar sunt și unii profesori care nu-și dau deloc interesul și ține de student, dacă vrea
să învețe bine, dacă nu, nu.” (tânăr, 27 de ani, studii terțiare, urban);
„Școala clar m-a ajutat să ajung la facultate; contează mult să ai o școală… te învață și despre
viață; îți deschide orizontul.” (tânăr, 23 de ani, 3 ani de studii terțiare, urban);
„Ca să reușești, ai nevoie de școală… bine, și de susținerea din spate a părinților, a familiei…; fără
școală e mai greu.” (tânără, 29 de ani, 4 clase, rural, etnie romă).

5.2.2. Perspective asupra accesului la educație al tinerilor din România, aflați în
situația NEET
Raportul Mondial asupra Educației Incluzive, realizat de UNESCO în 2012, „Jeunes et
compétences: l’éducation au travail” ne semnala faptul că populația tinerilor din mediul urban, care nu
a fost niciodată atât de numeroasă și care va continua să crească, are un nivel de instruire mai ridicat
față de acela al generațiilor precedente, fapt care ar putea reprezenta un motor de schimbare politică
și socială, dar și un imbold de creștere economică, estimându-se astfel că în cursul următorilor 30 de
ani quasi-totalitatea creșterii economice mondiale va fi concentrată în orașe, populația citadină
depășind-o pe aceea rurală în toate regiunile de dezvoltare ale globului, până în 2040. Același studiu
ne subliniază și faptul că în zonele urbane, inegalitățile sunt adesea extreme, iar profunzimea
fenomenului de expunere la sărăcia urbană este subestimată.
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Exemplificator este faptul că, în numeroase țări dezvoltate și în curs de dezvoltare, deși oferta
educațională este mult mai generoasă în mediul urban decât în mediul rural, diferențele între tinerii
săraci din mediul urban și aceia din mediul rural, din punctul de vedere al achiziției competențelor
fundamentale, sunt nesemnificative. Mai mult chiar, în 45 de țări cu un venit scăzut, respectiv mediu,
obținut pe cap de locuitor, printre care și țări ale Europei centrale și de Est, tinerii proveniți din familii
bogate au mai multe șanse față de tinerii proveniți din familii sărace în a-și urma studiile până la finele
primului ciclu de studii secundare.
În cazul în care tinerii din mediul urban au achiziționat deja competențele fundamentale,
atenția va trebui îndreptată și dirijată spre achiziționarea de competențe transferabile și tehnice, în
special în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii, cu potențial de creștere. Ucenicia clasică este o
formulă cu pertinență practică, care i-ar putea ajuta pe mulți tineri în ocuparea unui loc de muncă. Cu
toate acestea, pentru ca tinerii defavorizați din mediul urban să aibă mai multe șanse de succes, este
oportun ca atunci când sunt concepute formările pentru antreprenoriat, aceștia să fi achiziționat deja
competențele de bază și doar să adauge resursele necesare pentru a-și crea o mică afacere.
Dar, pentru a putea lărgi posibilitățile de formare și calificare ale tinerilor defavorizați, atât din
mediul urban, dar mai ales din mediul rural se face apel la programele celei de-a doua șanse, care au ca
scop fundamental dotarea acestor tineri cu competențe de bază în citit, scris și socotit. Atunci când
acest tip de formare remedială este combinată cu un program de protecție socială, beneficiarii sunt cu
siguranță ajutați să depășească constrângerile sărăciei, dar numai pe termen scurt. Pe termen lung, pot
fi concepute programe care să ofere pe lângă formarea din clasă și o experiență profesională în
meseriile de bază și/sau în meseriile specifice, iar pe deasupra și competențe necesare în viața
codiană, respectiv ajutor în găsirea unui loc de muncă, sfaturi și informații destinate să le amelioreze
amploiabilitatea.
Perspectivele pe care ni le dezvăluie studiul nostru de cercetare, din punctul de vedere al
ofertei educaționale și al participării tinerilor la educație, și anume acelea ale actorilor sociali din
mediul urban, în speță, consilierii din cadrul AJOFM/ALOFM, fac referire la faptul că pe lângă întreaga
diversitate de oferte educaționale pentru toate ciclurile de învățământ (primar, secundar, terțiar) ale
sistemului formal, există o paletă diversificată de cursuri de formare/reconversie profesională, care se
realizează în scopul inserției profesionale ulterioare a tinerilor. Cu toate acestea, consilierii din cadrul
acestor instituții ne semnalează un mare neajuns, care-i vizează pe acei tineri aflați în situația NEET,
absolvenți ai nivelului terțiar și anume, faptul că oferta de cursuri de formare este inadecvată nivelului
de studii deținut de aceștia, pierzându-se astfel motivația și impulsul, necesare achiziționării altor
competențe profitabile în vederea unei ulterioare inserții.
„Există o multitudine de specializări în cadrul universităților, licee de specialitate, grupuri
școlare…putem vorbi despre o ofertă educațională diversificată, inclusiv cursuri de formare și reconversie
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profesională, oferite de AJOFM, în special în domeniul serviciilor.” (consilier Programe de ocupare,
AJOFM, urban);
„Putem vorbi despre o diversitate a ofertei educaționale pentru toate ciclurile de învățământ; o
multitudine de școli postliceale… unele semnează chiar convenții și tinerii pot fi angajați la sfârșitul
cursurilor. Există și ONG-uri care oferă tot felul de cursuri în domeniul serviciilor: cofetar, patiser,
cosmetician, frizer… AJOFM-ul care oferă atât cursuri de formare, cât și cursuri de calificare pentru
tinerii din mediul rural: lucrători în creșterea plantelor, în creșterea animalelor, lucrători în construcții
…, se adresează și grupurilor vulnerabile: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități.” (șef serviciu
Management Piața muncii, AJOFM, urban);
„Găsim toată paleta de ofertă educațională, însă pregătirea lor lasă de dorit. ALOFM oferă
cursuri de calificare.” (inspector ALOFM, urban);
„Oferta educațională există, dar sunt din ce în ce mai puțini tinerii care își iau bacalaureatul și
din ce în ce mai puțini studenți. Cu toate acestea, aproximativ 95% dintre tineri sunt înscriși în forme de
învățământ secundar: licee și școli profesionale.” (asistent social, coordonator Direcția de Asistență
socială Comunitară, urban).
Majoritatea tinerilor aflați în situația NEET, din mediul urban, intervievați în cadrul studiului
nostru ne supun atenției faptul că, în ciuda unui sistem educațional atât de ofertant și al unor
parcursuri educaționale complete, tinerii nu reușesc să se insereze profesional din cauza ignorării
competențelor transferabile, pe care angajatorii le consideră absolut necesare și a unui stagiu
consistent de pregătire profesională practică.
„… mi se pare că facultățile în sine nu sunt ce căutam eu. Cred că atmosfera asta de neseriozitate
și delăsare aș putea să o întâlnesc și în alte facultăți. … mi se pare că e ceva general, legat de cât de
departe sunt cumva ce te învață în facultate, față de ce îți cere viața. Sunt două lucruri foarte diferite și
activitățile din facultate nu sunt deloc la zi; sunt 200 de studenți care termină în Cluj … nu au unde să
facă practica; se trec două săptămâmni de atelier, ca fiind practică și s-a rezolvat problema.” (tânără, 25
de ani, studii terțiare postuniversitare, urban);
„Educația e destul de în regulă, cel puțin privind liceul … Facultatea din Suceava nu e foarte bine
pusă la punct, dar am avut niște proiecte cu profesori de la universitate și eu am rămas impresionat de
ceea ce ar putea să zică, să ne învețe.” (tânăr, 24 de ani, studii terțiare postuniversitare, urban);
„Problema nu este oferta serviciilor în domeniul educației, ci faptul că, după ce au terminat o
școală, tinerii nu își găsesc un loc de muncă. Și asta pentru că ni se cere de fiecare dată experiență și
experiența nu o putem avea, dacă nu muncim. În ziua de azi școlile/liceele nu-ți mai oferă o practică; mai
nou trebuie să le cerem noi profesorilor/pedagogilor să facem niște cursuri practice.” (tânăr, 28 de ani,
studii secundare fără bacalaureat, urban);
„Când am fost la profesională la Lugoj, nu prea se făcea școală; nu s-a făcut practica bine… nici
nu erau condiții, …nu existau așa multe service-uri. Calificările la profesională sunt nule…, cum am fost
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eu, am terminat ca lucrător în mecanică și dacă nu lucram și nu furam de la unul, de la altul, nu știam
nimic.” (tânăr, 24 de ani, școală profesională, urban);
„Condițiile la școală sunt bune, dar școala în ansamblul ei nu te pregătește pentru ocuparea unui
loc de muncă.” (tânăr, 29 de ani, 6 clase, urban);
„Am făcut 8 clase; mi-a plăcut. Educația a fost foarte bună, dar nu rețineam. …Școala nu te
pregătește în totalitate pentru a ocupa un loc de muncă.” (tânără, 22 de ani, 8 clase, urban).
Întorcându-ne la Raportul Mondial asupra Educației Incluzive, realizat de UNESCO în 2012,
„Jeunes et compétences: l’éducation au travail”, acesta subliniază de asemenea faptul că tinerii din
mediul rural, care beneficiază de un program adecvat de formare, au cele mai mari șanse să
depășească posibilele neajunsuri materiale ulterioare. În condițiile în care populația mondială
continuă să crească și cerințele alimentare sunt din ce în ce mai mari, iar suprafețele agricole din ce în
ce mai rarefiate, nevoia dezvoltării de competențe în rândul tinerilor din mediul rural, în așa fel încât
aceștia să-și poată însuși noile tehnici utilizate în agricultură și să acceadă mai mult la locuri de muncă
non-agricole devine imperios necesară. În felul acesta, ameliorarea nivelului de instruire și respectiv al
competențelor tinerilor din zonele rurale și în special al tinerelor femei, ar putea să atragă după sine
lărgirea perspectivelor acestora, crescăndu-le productivitatea, în beneficiul familiilor lor și al
economiei, în general. Tinerii din mediul rural nu vor putea profita de programele de formare dacă nu
dețin competențele de bază în cunoașterea noilor tehnologii, pe care să le poată aplica în comerț și/sau
agricultură.
Lărgirea accesului la școlaritatea primară și secundară pe de o parte și adaptarea acestora la
particularitățile mediului rural, pe de altă parte, sunt priorități esențiale, pe care fiecare Stat are
obligația să le onoreze. Sub acest aspect, susținerea programelor remediale, capabile să asigure o a
doua șansă, atât prin aportul competențelor de bază cât și printr-o formare, care să asigure o calificare
în activitățile agricole și/sau în cele non-agricole este încurajată la nivel global.
În mediul rural, actorii sociali, în marea lor majoritate, asistenți sociali ai Direcțiilor de
Asistență Socială/Serviciilor de Asistență Socială din cadrul primăriilor, ne prezintă următoarele
caracteristici și anume: existența uneia sau a două școli cu clasele I-VIII, respectiv a unui liceu (de
obicei cu profil tehnologic), tinerii fiind în cele mai multe cazuri obligați să-și continue studiile
secundare/terțiare în localitățile aflate în proximă vecinătate.
„Tinerii de aici sunt diferiți în funcție de zona din care provin; zona Stupărei este ocupată de
tineri romi … și ei nu prea lucrează; majoritatea primesc ajutor social … nu merg la școală; se înscriu
până în clasa a VIII- a și renunță …. Tinerii din Mihăești, majoritatea urmează cursurile superioare de
învățământ; la 10 km de Râmnicu Vâlcea; merg la licee, apoi la facultate.” (asistent social, primărie,
rural);
„Majoritatea tinerilor frecventează școala și cele două licee din Ulmeni, unul de stat, celălalt
particular, mai puțin comunitatea de romi; ei se opresc la 8 clase, foarte puțini fiind aceia care continuă.
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Majoritatea tinerilor se opresc la zece, douăsprezece clase (puțini iau bacalaureatul), dar sunt și tineri
care merg la licee în Baia Mare, apoi la facultate.” (asistent social, primărie, rural);
„Au școli cu clasele I-VIII și liceu cu profil tehnologic, grupuri școlare; clasele funcționează și cu
10-15 elevi. Primăria îi ajută pe tinerii care vor să urmeze cursurile învățământului secundar la
Constanța cu abonamente sociale pentru transport, acordate în urma unor anchete sociale.” (asistent
social, primărie, rural);
„… 95% dintre tinerii înscriși în diverse forme de învățământ: școli, grupuri școlare, licee. Elevii
sunt sprijiniți și îndrumați să facă cât mai multă școală. Există o strânsă colaborare între școală și
Primăria din … ; se folosește sala de sport a comunei de către elevi; există microbuze școlare, copiii fiind
aduși cu microbuzele din localitățile comunei, lucru care conferă o siguranță mai mare părintelui.”
(director coordonator de școală pentru mai multe localități, rural);
„Există școală cu clasele I-VIII, unele sate au doar I-IV, iar satul centru de comună V-VIII. Există și
licee și școli profesionale și mai departe merg la facultate în Cluj, în Oradea; cu patru ani în urmă din 20
de elevi, 15 deveneau studenți.” (administrator primărie, rural).
Particularitățile mediului rural din punctul de vedere al participării tinerilor la educație sunt
preponderent legate de dificultățile survenite în continuarea studiilor secundare, respectiv de
abandonul școlar timpuriu, în special în cazul tinerilor proveniți din familii cu o stare materială
precară, de cele mai multe ori aparținând etniei rome, pentru care sunt prevăzute atât cursurile oferite
de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin programul de educație remedială „A doua șansă”,
cât și cursurile de calificare oferite de AJOFM.
„A existat și programul <A doua șansă>, a funcționat o vreme, apoi nu au mai fost suficienți
candidați.” (director coordonator de școală pentru mai multe localități, rural)
Cei mai mulți dintre tinerii aflați în situația NEET din mediul rural, al căror parcurs educațional
a fost întrerupt, fie datorită unor impedimente de ordin material, respectiv familial, fie datorită unor
cutume culturale, în special în ceea ce privește comunitatea de etnie romă, consideră că participarea la
educație este absolut necesară pentru un tânăr și se autovictimizează, puțini fiind aceia care reușesc
să-și propună o nouă abordare educațională, un nou parcurs în favoarea unei inserții profesionale
ulterioare.
„Școala a fost ok. … mi-a fost de folos, am avut un profil bun, dar am întrerupt școala pentru că mam măritat.” (tânără, 17 ani, gimnaziu);
„Aș fi vrut să fac mai multă școală, dar nu s-o putut …că nu au avut părinții mei bani. Am fost
mulți copii… le-a fost greu la părinți ca să ne trimită mai departe.” (tânără, 27 de ani, studii primare,
rural);
„… nu prea am mers bine cu matematica; știu să citesc, să scriu, știu cât de cât să mă descurc. …
Nu prea am avut posibilități; făceam naveta pe jos … ; nu au putut să mă întrețină părinții.” (tânără, 23
de ani, 6 clase, rural);
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„...am luat bac-ul, dar nu am mers mai departe și din cauza posibilităților materiale. Media de la
bac a fost mai mică pentru că nu am făcut meditații. Am vrut la o facultate din Galați, la buget, dar din
cauza mediei, nu am intrat… Prefer să mai aștept, să îmi caut un loc de muncă și apoi să mă gândesc și la
o facultate. …. Iar pentru un loc de muncă, chiar dacă ai o facultate, ți se cere să ai experiență sau
vechime, iar eu după ce termin o facultate sau un liceu, cum să am experiență?” (tânără, 19 ani, studii
secundare, rural).
Asigurarea egalității de șanse, prin întărirea accesului la educație, constituie un prim pas
important care să ne garanteaze faptul că tinerii vor putea deține întregul evantai de calificări
necesare pentru a-și ameliora perspectivele, chiar și în cazul acelora dintre tineri care au nevoie de o a
doua șansă pentru a se instrui și de o formare suplimentară, care să le ofere o calificare în afara
sistemului formal de învățământ.

5.2.3. Particularități legate de calitatea actului educațional, văzute prin prisma tinerilor
din România, aflați în situația NEET
Numărul anilor de studii nu ne poate oferi decât o imagine imperfectă despre ceea ce învață
tinerii. Faptul că au absolvit învățământul secundar nu înseamnă, în mod obligatoriu și că tinerii dețin
competențele necesare pentru a putea obține un loc de muncă satisfăcător. În viziunea angajatorilor,
diplomele nu mai reprezintă decăt un indiciu asupra potențialului sau al capacităților tânărului care își
caută un loc de muncă, dar nu dau nicio informație despre productivitatea sa reală. De aceea,
angajatorii își doresc să fie siguri de faptul că tinerii care fac aplicații pentru a obține un loc de muncă
știu să-și folosească informațiile pentru a rezolva probleme, că au inițiativă și comunică în interiorul
echipei din care fac parte etc. și aceste competențe transferabile nu se învață dintr-un manual, ci se
dobândesc printr-o educație de bună calitate, dar tocmai acesta este impedimentul și aceste neajunsuri
sunt semnalate în bloc de angajatori, atunci când sunt puse în discuție posibilitățile de inserție
profesională ale tinerilor.
Amploarea inegalităților îi privează pe foarte mulți tineri de posibilitatea realizării
adevăratului lor potential. Există un contrast foarte mare între familiile bogate și cele sărace dar, chiar
și în cazul tinerilor proveniți din familii mai înstărite, un nivel de educație ridicat nu atrage în mod
obligatoriu după sine garanția unui loc de muncă și mai ales a unui loc de muncă satisfăcător. Lipsa
unor perspective clare legate de un loc de muncă, pentru o populație de tineri în continua creștere,
este amplificată și de incapacitatea sistemului de educație formală de a-i pregăti în mod adecvat
pentru piața muncii, angajatorii fiind în permanență nemulțumiți de faptul că angajații nu dispun de
competențele necesare.
Locul de rezidență al tinerilor poate să influențeze, fără echivoc, posibilitățile și parcursurile
educaționale, respectiv profesionale ale tinerilor, disparitățile între tinerii din mediul rural și aceia din
mediul urban sau între regiuni, fiind agravate de disparitățile de gen, tinerele fete/femei din mediul
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rural fiind acelea cu șansele cele mai reduse în achiziționarea competențelor fundamentale. De
asemenea, situația familială: structura și mărimea familiei, nivelul resurselor și nivelul studiilor
părinților au un impact direct asupra șanselor de reușită școlară. Toți acești factori ne demonstrează,
de altfel, fenomenul de transmitere intergenerațională a inegalităților sociale, care rămân încă grevate
și la nivelul realităților cu care se confruntă sistemul formal de educație. Dar, nu trebuie neglijat faptul
că o educație de bună calitate dă siguranță și-i încurajează pe tineri să achiziționeze acele competențe
transferabile cum ar fi: stima de sine, motivația sau aspirațiile, fiind benefice mai ales acelora care nu
se bucură de un mediu familial favorabil evoluției lor. Atunci când mediul socio-cultural determină o
lipsă a stimei de sine, mai ales în rândul tinerelor femei, de exemplu, o educație de bună calitate poate
să le ajute să-și recapete încrederea în forțele proprii. Aceste competențe pot, de asemenea să le
insufle tinerilor dorința de a studia și pasiunea pentru un anumit domeniu, permițându-le astfel să
răspundă exigențelor impuse pe piața muncii.
Tranziția de la școală la viața activă este pentru majoritatea tinerilor una periculoasă și dificil
de realizat. Dezavantajele cu care aceștia se confruntă în mod frecvent sunt date de penuria locurilor
de muncă și de calitatea mediocră a locurilor de muncă disponibile, care pot să fie precare și prost
remunerate. Factorii legați de dezavantajele în ceea ce privește educația, cum ar fi: sărăcia, genul sau
handicapul sunt adesea asociate cu dezavantajul pe care îl prezintă piața muncii, atunci când este
vorba despre tineri. Și aceasta nu este o pură coincidență, ci rezultă din efectul conjugat al unei
dezvoltări inegale de competențe, de norme sociale și din discriminările survenite pe piața muncii. Să-i
transformi pe tineri în șomeri sau să le oferi un loc de muncă sub nivelul studiilor efectuate, pe
perioade lungi de timp, nu numai că poate provoca risipirea unei resurse prețioase, dar riscă să le
pericliteze în mod evident carierele profesionale.
Din punctul de vedere al calității actului educațional, actorii sociali din mediul urban,
intervievați cu ocazia realizării cercetării calitative, consilieri AJOFM/ALOFM apreciază că atât
programa școlară, cât și materiile de studiu ar trebui adaptate la realitatea cerută de piața muncii, mai
mult chiar, consideră absolut necesară implicarea marilor angajatori în procesul instructiv-educativ
prin asigurarea pregătirii practice direct la locul de muncă. Analizele nuanțate pe care acești actori
sociali le realizează au tonuri deosebit de grave, culminând cu asumarea unor opinii conform cărora
sistemul formal de învățământ din România nu este nici acum, după atâția ani, centrat pe elev, ci pe o
însumare de informații, puțin utilizabile de către tânărul secolului XXI, iar sistemul de evaluare
românesc, aproape binar, apreciind pregătirea tinerilor ca fiind ori foarte bună, ori foarte slabă.
„Problema este că foarte mulți tineri ies de pe băncile școlii fără o minimă experiență, un stagiu
de pregătire profesională practică. … Din punctul meu de vedere, ceea ce se învață în școală nu ține pasul
cu tehnologia actuală, cu cerințele de la locul de muncă. Ar fi o bună rezolvare a problemei dacă mediul
economic ar înțelege să asigure practica la locul de muncă. Tinerilor le-ar fi mult mai ușor să se insereze
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și să facă față la locul de muncă, dacă angajatorii s-ar implica.” (consilier Programe de ocupare, AJOFM,
urban);
„Din păcate, în ultima vreme, tinerii care vin și se înscriu pentru șomaj nu prea au studii. În jur de
aproximativ 60-70% abia termină școala generală, iar ca să-i putem prinde pentru un curs de calificare,
școala generală trebuie să fie terminată … și asta se întâmplă cam în ultimii 5 ani. La noi oricum nu
ajung toți tinerii; ajung doar aceia care se înregistrează la ajutor social, dar sunt mulți tineri fără studii.
… Pentru tinerii cu studii superioare, depinde foarte mult de facultatea pe care o termină. Per ansamblu,
cred că există o discrepanță între partea teoretică și pragmatismul de la locul de muncă.” (șef serviciu
Management Piața muncii, AJOFM, urban);
„Nivelul de educație este foarte scăzut, dar e pe categorii… Dacă luăm un tânăr de la un liceu
industrial sau din zona industrială, are un anumit nivel de educație … dacă luăm un tânăr de la un liceu
teoretic, este altceva. … Da, nivelul a scăzut. Dacă pe vremuri exista un nivel mediu oarecum egal, acum
sunt două extreme: sunt foarte puțini cei care învață foarte bine și marea majoritate, care au un nivel
scăzut … foarte mulți care abandonează școala.” (consilier ALOFM, urban);
„Acum, în 2014, cred că nivelul de educație a mai crescut puțin, pentru că avem foarte mulți
absolvenți de liceu …. Unii sunt copii foarte serioși care doresc să termine un liceu, care doresc să se
înscrie la facultate, să o termine și să lucreze … și sunt și copii corigenți, care au venit aici … ca peste tot,
depinde de mediul în care au crescut, de familie, de profesori, de diriginte și de el, la urma urmei.”
(inspector ALOFM, urban).
Este deja evident faptul că programa școlară trebuie reînnoită, flexibilizată și adaptată mai
mult la noile realități cerute de piața muncii, impresia generală a acestor actori sociali fiind aceea că
pregătirea tinerilor în sistemul de învățământ formal nu-i poate ajuta decât într-o măsură scăzută în
ocuparea unui loc de muncă și mai apoi, în a face față provocărilor acestuia. Materiile studiate sunt
numeroase, conținuturile sunt minuțios prezentate, iar avalanșa de informații pe care le primesc și
care nu reușesc să fie asimilate, îi destabilizează pe tineri, iar pe angajatori îi determină să evite
angajarea tinerilor care tocmai au finalizat un ciclu de studii în sistemul formal, fiind conștienți de
faptul că vor trebui să investească în ei, să le facă cursuri de formare și că pentru o perioadă de timp,
cel puțin, ei nu vor putea fi eficienți.
„Să facă cursuri de comunicare, neapărat de când sunt mici și să aibă mai puține materii. Sunt
prea multe materii, prea stufoase; primesc prea multe informații și nu reușesc să le asimileze și practica
care lipsește total, nemaiexistând școlile de arte și meserii. Practica mi se pare foarte importantă, chiar
dacă urmează un liceu teoretic; este bine să li se ceară măcar o lună de practică în fiecare an școlar. Și
voluntariatele mi se par foarte importante pentru că ele aduc un plus de valoare; formatorii fiind foarte
tineri, elevii se îndreaptă cu plăcere spre cursurile din registrul non-formal.” (șef serviciu Management
Piața muncii, AJOFM, urban).
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Mai mult chiar, asistenții sociali ai Direcțiilor/Serviciilor de Asistență Socială din cadrul
primăriilor nuanțează aceste puncte de vedere, adăugând percepția legată de faptul că sunt din ce în ce
mai mulți tineri, care nu mai apreciază informațiile pe care le primesc în cadrul sistemului de
învățământ formal, fapt datorat incapacității profesorilor de a-i atrage pe elevi în studierea disciplinei
pe care o predau, de a-i face să gândescă și să descopere lucruri noi și de a învăța din plăcere și
pasiune.
„În ultimul timp, am observat că tinerii, inclusiv cei care ajung la noi în Centru au un mivel de
educație foarte scăzut și asta se datorează și faptului că profesorii se implică din ce în ce mai puțin în
educația lor. … Mulți tineri mărturisesc că ajung să renunțe la școală și pentru că nu au o relație bună cu
profesorii. Părerea mea este că sistemul de învățământ nu este nici acum, după atâția ani, axat pe elev …
Profesorii nu știu să-i atragă pe copii către școală, să-i facă să gândească, să descopere lucruri noi, să
învețe din plăcere și pasiune. … Nimeni nu se gândește că nu toți elevii trebuie să fie viitori studenți, că
este foarte important să existe persoane care cunosc și stăpânesc bine o meserie și o fac cu pasiune.” (șef
serviciu Direcția de Asistență socială, Centrul pentru Persoane fără Adăpost, primărie, urban).
Extrem de importantă este înțelegerea faptului că misiunea școlii este aceea de a transmite și
alte competențe în afara acelora furnizate în cadrul disciplinelor de studiu și angajatorii nu pierd nicio
ocazie să nu sublinieze importanța pe care ei o acordă competențelor transferabile, cum ar fi:
aptitudinea de a-și pune în practică cunoștințele, atunci când se află în situații profesionale reale, de a
rezolva probleme neprevăzute și de a comunica eficient cu colegii săi. Țări precum: Danemarca, China,
Noua Zeelandă și Australia consideră că rezolvarea de probleme reprezintă un element cheie, pe care
orice programă de învățământ ar trebui să o includă, înțelegând prin aceasta ca tinerii să fie capabili
să-și dovedescă simțul critic, să fie creativi , să dea dovadă de gândire și de logică, să-și exerseze
imaginația, să ia initiative și să fie capabili de flexibilitate, să adopte diferite unghiuri ale analizei unei
probleme, să experimenteze idei inovatoare și originale, să ia decizii bazate pe experiență și pe date
factuale.
De asemenea, utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării în educație câștigă din
ce în ce mai mult teren în întreaga lume, fie că ne referim la sistemul formal sau informal,
întreprinderile utilizând din ce în ce mai mult telefonul mobil, calculatorul și Internetul, atât în
schimburile pe care le realizează, cât și în ceea ce privește latura comercială. Cu toate acestea,
informatica este încă predată la școală ca o competență tehnică și profesională, care trebuie
achiziționată și nu ca un mijloc de dezvoltare a competențelor transferabile.
În mediul rural, asistenții sociali, respectiv inspectorii din cadrul Direcțiilor/Serviciilor de
Asistență Socială întăresc aprecierile colegilor din mediul urban, considerând că tinerii nu au o
atitudine deschisă față de școală și datorită faptului că ei nu se regăsesc în programa școlară, iar
experiențele și informațiile primite prin intermediul educației informale devansează achizițiile
realizate în registrul formal. Pe de altă parte, aprecierile actorilor sociali din mediul rural cu privire la
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calitatea actului educativ sunt realizate în strânsă corelație cu atitudinea pe care atât tinerii, cât și
părinții acestora o au față de școală, în general. O atitudine pozitivă și apreciativă din partea tinerilor și
a părinților ar atrage după sine o mai mare importanță acordată actului educativ și în acest fel șanse
sporite în realizarea unei inserții profesionale ulterioare satisfăcătoare.
„Nu cred că sunt așa de pregătiți să se descurce practic. Există o ruptură între informațiile
teoretice, pe care le primesc la școală și punerea lor în practică … de fiecare dată trebuie să fie ajutați.”
(referent, Direcția de Asistență socială, primărie, rural);
„Sistemul de învățământ românesc este foarte amplu, conține foarte multe materii; ca informație,
este un volum mare și nu toți elevii fac față ... Le-ar fi foarte util dacă ar asculta ce le transmit profesorii
pentru că, pe lângă materia predată, mai primesc sfaturi pentru viață.” (consilier educativ, Grup școlar,
rural);
„Mi se pare că nivelul lor e mai slab din cauza atitudinii lor, susținută de către părinți. Elevii
vorbesc foarte urât despre profesori, ori eu cred că ar trebui să existe o colaborare mai strânsă între
părinți și profesori.” ( asistent social , primărie, rural);
„Nivelul a scăzut foarte mult. Foarte mulți dintre cei care au terminat liceul nu au diplomă de
bacalaureat. Dar, pot să spun că nici profesorii nu-și dau interesul. … Școala este tratată cu lejeritate.
Pentru cel carte vrtea să ajungă mai departe, da, școala este un ajutor, pentru cel care se plafonează…”
(inspector Direcția de Asistență socială, primărie, rural);
„Părinții înțeleg că e importantă educația, dacă la sfârșitul ei știu că al lor copil beneficiază de un
loc de muncă și știe ceva să facă practic … pur și simplu, practic îi interesează, nu teoretic.” (asistent
social, primărie, rural).
În mediul urban, numeroși tineri aflați în situația NEET, intervievați în cadrul studiului nostru,
care au atins nivelul terțiar al studiilor semnalează cu precădere faptul că neajunsurile sistemului de
educație formală se datorează lipsei de adecvare a informațiilor teoretice la pragmatismul cerințelor
impuse de piața muncii, aflată într-o dinamică continuă. Același neajuns este semnalat și de alți tineri,
aflați în situația NEET, absolvenți ai unor școli profesionale, care apreciază că, deși au absolvit o școală
de meserii, dețin foarte puține abilități practice, specifice meseriei respective.
„Nu suntem pregătiți pentru ceea ce ni se cere și e așa o presiune din partea societății, … într-o
facultate normală se cer stagii de practică; poate e o mică portiță prin care poți să-ți găsești un loc în
care să lucrezi și ai, după aia, contact cu oamenii din domeniul acela și ai o minimă experiență a ceea ce
înseamnă să fii angajat.” (tânără, 23 de ani, studii terțiare, urban);
„Nu este suficient doar să vrei să înveți … sunt chestii teoretice, dar când începi să-ți cauți de
lucru, dai foarte mult de chestii practice și dacă nu ai experiență cu interviurile sau nu ai intrat în contact
cu persoane din HR… Odată ce ieși de pe băncile școlii, nu prea ești pregătit; ai un șoc … Se fac
generalități în facultate. Sunt șase luni de când caut un loc de muncă și, având două facultăți, am fost la
interviuri la care mi s-a oferit salariul minim pe economie, adică nici măcar o diferențiere față de cineva
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care are opt-zece clase. … Din punctul meu de vedere, patru ani sunt pierduți, în momentul acesta … n-am
niciun avantaj că am terminat o facultate.” (tânăr, 27 de ani, absolvent a două facultăți, urban);
„Când am fost la Lugoj, la profesională, nu prea se făcea carte; mă duceam o dată pe săptămână,
apoi peste două săptămâni și pe urmă la sfârșitul anului să îmi iau diploma. Deci nu s-a făcut practică
bine. … În general, în practică, pe oricine pui, nu știe nimic; calificările de la profesională sunt nule.”
(tânăr, 24 de ani, școală profesională, urban);
„Sunt mulțumit că am terminat liceul, dar ca meserie, nu … Am fost exmatriculat de la liceu; după
aia, m-am înscris la școala profesională. Am terminat la seral. .. Am făcut o școală de meserii, în care nu
am învățat nimic despre meserie.” (tânăr, 23 de ani, școală profesională, fără bacalaureat, urban).
Investiția în dimensiunea practică a învățării ne este semnalata și foarte convingător
argumentată și de către un tânăr absolvent de studii terțiare, din mediul rural, care le sugerează
angajatorilor un grafic de parcurs în privința formării la locul de muncă și condiționarea angajării de
fidelizarea profesională a tânărului în cauză.
„Da, dacă s-ar investi mai mult în partea practică. … poate o formare practică la locul de muncă
ar fi utilă …. Dacă s-ar investi o jumătate de an în mine, apoi aș putea să produc pentru firma aceea.
Tinerii sunt disperați după un loc de muncă și ar fi interesați direct să se investească în ei, în mod util. De
obicei, angajatorii îți oferă un salariu foarte mic și demotivant și-ți spun că mai au încă 3-4 persoane care
așteaptă la ușă. Eu aș fi de acord să se semneze un protocol cu angajatorul; el să investescă în formarea
tânărului timp de 6 luni de zile și să-i pretindă ca pentru o perioadă de minimum 2 ani să rămână
angajat al firmei respective și să nu poată pleca în altă parte.” (tânăr, 28 de ani, studii terțiare, rural).
Așa cum putem desprinde din prezentările minuțioase realizate în cadrul Raportului UNESCO
din 2012, absența calificărilor nu este singura cauză a imposibilității tinerilor de a-și găsi un loc de
muncă remunerat în mod decent, la aceasta adăugându-se, pe rând: tendința de stagnare a economiei,
politicile corupte și practicile nepotice, care joacă și ele un rol determinant, rata șomajului fiind un
indicator foarte bun pentru țările cu un venit ridicat pe cap de locuitor, respectiv munca precară și
foarte slab remunerată, dovedindu-se a fi pertinentă pentru acele țări cu un venit mediu și scăzut. În
numeroase țări europene, tinerii cu un nivel scăzut al calificărilor prezintă riscul cel mai mare de a
rămâne blocați în eforturile lor de a intra pe piața muncii. Tinerii cu un nivel de educație mai ridicat
realizează mai rapid tranziția de la școală la viața activă, putându-se observa o discrepanță uriașă în
ceea ce privește rata locurilor de muncă între tinerii care nu și-au finalizat al doilea ciclu al
învățământului secundar și aceia care au mers până la capăt, iar această prăpastie rămâne aceeași,
chiar și la zece ani de la părăsirea școlii. Pentru tinerii capabili să urmeze studiile celui de-al doilea
ciclu de învățământ secundar, facilitarea tranziției de la școală la piața muncii poate fi realizată grație
stagiilor, realizate direct în întreprinderi și al formărilor prin ucenicie la locul de muncă, tinerii
dobândind astfel atât competențe transferabile, cât și competențe profesionale, făcând experiența
directă a locului de muncă.
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Programele de ucenicie formală sunt concepute pe mai mulți ani, dar stagiile în întreprinderi
nu depășesc niciodată mai mult de câteva săptămâni sau câteva luni, în general stagiarii nefiind
remunerați sau neavând drept decât la o indemnizație foarte mică. Cât despre ucenicia formală,
obiectivul clar definit al acesteia este acela de a-i învăța pe tineri o meserie, întreprinderea fiind locul
de achiziție a competențelor recunoscute printr-o calificare. Ucenicii primesc de obicei o alocație sau
un salariu minim pe parcursul întregii durate a formării lor, întreprinderea fiind aceea care suportă
cheltuielile, iar Statul, cel care asigură costul școlarității.
Stagiile în întreprinderi, mai ales cele de scurtă durată, pot fi utile tinerilor, deoarece
reprezintă o ocazie pentru ei de a descoperi lumea în care vor lucra, de a-și face și o altă imagine
despre ceea ce reprezintă o carieră, de a fi motivați mai mult pentru a-și desăvârși studiile și de a-și
dezvolta competențele transferabile. Dar, se poate întâmpla ca aceste stagii care le sunt propuse să
reproducă, la rândul lor, discriminarea pe piața muncii, în așa fel încât tinerilor din mediile
defavorizate să le fie mai greu să obțină un loc de muncă, din motive legate de sex, de handicap sau de
originea etnică. În acest sens, o anchetă realizată în 2011 în legătură cu stagiarii din Europa a arătat că
jumătate dintre ei nu erau remunerați în niciun fel. Drept consecință, majoritatea dintre ei erau
obligați să recurgă la ajutorul financiar al părinților, pentru a putea beneficia de acestă experiență
profesională: un sistem care-i exclude de facto pe acei tineri care doresc să-și fundamenteze și o
experiență profesională. Conceperea și realizarea unor programe care să pună laolaltă ucenicia
formală și școlarizarea este încă una foarte dificilă. Prin comparație cu țările mai bogate ale Uniunii
Europene, țările cu un venit scăzut sau mediu pe cap de locuitor posedă mai puține întreprinderi și
industrii ale sectorului formal, capabile să fie partenere, iar mijloacele lor de reglementare sunt
insuficiente. Pe de altă parte, guvernul, angajatorii și elevii nu percep întotdeauna foarte clar rolul
uceniciei formale și între acești parteneri, climatul de încredere este extrem de fragil.
Nevoia realizării de parteneriate între diferiți agenți economici și unitățile școlare este
subliniată și argumentată și în cadrul studiului de cercetare care-i vizează pe tinerii români, aflați în
situația NEET, de către consilieri ai AJOFM, furnizându-ni-se exemple de bună practică:
„S-a încercat în piață, și chiar s-a reușit, din câte știu eu, să se creeze un parteneriat cu uzinele
Dacia-Renault și un liceu, Grupul Școlar de la Ștefănești, care se află sub tutela uzinelor. Tinerii lucrează,
primesc și burse la finalul școlii; cei mai buni sunt selectați pentru Dacia-Renault.” (consilier Programe
de ocupare, AJOFM, urban);
„Acum s-a organizat Școala aceasta profesională „P.”, aici în … și încearcă să atragă și tineri, le
oferă burse; este în regim privat, dar susținută de primărie, iar practica o fac la firma S., o practică
adevărată de operator mașini cu comenzi, dar tinerii au reticență.” (șef serviciu Management Piața
muncii, AJOFM, urban).
De asemenea, orientarea profesională, chiar dacă este suficient de vizibilă în unele școli, se
axează mai mult pe alegerea studiilor decât pe alegerea unei meserii, neglijându-se faptul că o
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informare mai susținută i-ar determina pe tineri să-și găsescă un mediu care ar corespunde mai bine
centrului lor de interese, contribuindu-se astfel la reducerea numărului de contracte de muncă
întrerupte. În școlile în care această orientare profesională nu este atât de vizibilă, există și alte
inițiative care ar putea da rezultate bune și anume: organizarea unor saloane ale locurilor de muncă,
vizitele școlare în întreprinderi sau parteneriatele cu întreprinderile locale.
În mediul rural, dintre tinerii NEET, intervievați cu ocazia realizării studiului nostru,
preponderenți sunt tinerii absolvenți ai nivelului primar de studii, ale căror aprecieri sunt pozitive cu
privire la calitatea actului educațional, la aceștia observându-se mai degrabă regretul, cauzat de faptul
că nu au fost capabili să-și continue studiile secundare și să obțină o diplomă, necesară inserției pe
piața muncii.
„Am absolvit 8 clase și educația a fost foarte serioasă și s-a desfășurat în condiții bune.” (tânăr, 29
de ani, studii primare, rural);
„A fost foarte bine. De învățat, am învățat eu cum am putut, cum m-a dus capul, dar a fost bine. Cu
profesorii n-am avut probleme; educația a fost de calitate. … odată ce termini și ai o diplomă de ceva,
cred că da, intri mai ușor într-un serviciu.” (tânăr, 17 ani, 8 clase, rural).
Tinerii cu un nivel scăzut de educație sunt și cei mai vulnerabili, termenul de „NEET”, nici
student, nici angajat, nici stagiar, folosindu-se pentru a desemna acele grupuri de tineri pe care
guvernele au obligația să-i ajute, fie să-și reia studiile, fie să-și găsească un loc de muncă. Tinerii care
intră în această categorie de NEET, fie că se află sau nu în căutarea activă a unui loc de muncă, prezintă
riscul cel mai mare de a fi întotdeauna șomeri sau de a fi slab remunerați mai târziu, la care se adaugă
riscul de a dezvolta o maladie de ordin somatic sau psihic, dacă situația lor de a se afla în șomaj se
prelungește pentru o perioadă foarte lungă de timp, conform estimărilor făcute în 2011, fiind cu 29
milioane de activi mai puțin, în întreaga lume, comparativ cu perioada de dinaintea apariției crizei
economice mondiale, primii afectați fiind tinerii, iar cei mai puțin calificați, fiind cei mai expuși.
Mai mult chiar, numeroase tinere femei nu figurează pe lista persoanelor active, știut fiind
faptul că acei tineri care nu sunt studenți, nici angajați și nu sunt nici în căutarea activă a unui loc de
muncă, sunt adesea plasați în categoria inactivilor, chiar dacă această inactivitate este o consecință a
ceea ce se întâmplă pe piața muncii și nu neapărat o lipsă a motivației personale. Iar tinerele femei
reprezintă, de foarte multe ori, majoritatea acestor persoane clasate printre inactivi, dar viziunea pe
care acestea o au asupra șanselor lor de reușită în viață depinde, de asemenea, de realitatea
posibilităților oferite pe piața locurilor de muncă.

5.2.4. Problematica abandonului școlar la tinerii din România, aflați în situația NEET
Unul dintre cele cinci mari obiective din domeniului învățământului, urmărite în cadrul Uniunii
Europene, este diminuarea și ținerea sub procentul de 10% al tinerilor care abandonează școala, fiind
unanim admis faptul că ridicarea nivelului de școlarizare obligatorie poate concura la prevenirea
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abandonului școlar. Toate țările Uniunii Europene au elaborat măsuri în acest sens, numeroase fiind
acelea care au prevăzut finanțări suplimentare în favoarea sprijinirii elevilor, prin ore suplimentare,
pentru ameliorarea performanțelor școlare.
În Luxemburg, de exemplu, sistemul claselor mozaic le permite unităților de învățământ să-i
detașeze dintr-o clasă normală pe acei elevi care prezintă riscuri de abandon școlar, pentru o perioadă
de 6-10 săptămâni, într-o clasă mozaic, în care să poată beneficia de un suport individualizat. În țări
precum Bulgaria și România, unde abandonul școlar este asociat precarității materiale, Statul a
înființat programe de asistență socială, care includ: furnizarea gratuită a rechizitelor școlare, a
manualelor, respectiv, a serviciilor de transport. În plus, numeroase state memebre au crescut
numărul locurilor disponibile pentru formarea profesională și au creat noi programe de formare
profesională. În Franța, de exemplu, școlile care oferă <A doua șansă> propun tinerilor cu vârste
cuprinse între 18-25 de ani o formare pentru competențele de bază pe o perioadă de 9-12 luni, la care
se adaugă ulterior programele de calificare profesională inițială. Aceeași situație o regăsim și în Spania,
unde programele remediale sunt concepute de așa manieră încât să ofere tinerilor care au abandonat
școala posibilitatea de a lua parte la diverse formări în scopul obținerii unei diplome de aptitudine
profesională sau de învățământ secundar obligatoriu, permițându-le ulterior să urmeze o formare
profesională tradițională.
Se poate observa, așadar, faptul că majoritatea țărilor adoptă diverse măsuri de sprijin cu
scopul de a oferi tinerilor competețele și aptitudinile necesare, cerute pe piața muncii, creându-le
astfel noi oportunități pentru a diminua pe cât posibil sentimentele de descalificare și implicit de
nedreptate, în rândul tinerilor, care rezultă din dificultățile școlare, din relațiile conflictuale cu
peronalul didactic/auxiliar și care-i determină în cele din urmă să se retragă în grupul celor apropiați.
Este evident faptul că factorii de risc care concură la abandonul școlar sunt nu numai de ordin
personal, școlar, de mediu, dar și familiali, condițiile foarte precare ale familiilor determinând slăbirea
practicilor educative, dificultățile de învățare fiind dovedite și dublate de atitudini potrivnice ordinii
școlare.
Vorbind despre abandonul școlar timpuriu, abordarea la nivel european este propice asigurării
unor posibilități pentru tineri în sensul reluării studiilor la orice moment al anului școlar, prin crearea
unor centre speciale de învățare, cum ar fi centre de educație a adulților, centre de învățământ la
distanță, capabile să răspundă nevoilor de învățare ale tinerilor aflați în dificultate școlară, care și-au
întrerupt studiile. În țările aflate în curs de dezvoltare, de exemplu, în care rata de școlarizare la nivelul
învățământului secundar este scăzută, centrele de formare comunitară sau instituțiile private de
formare profesională ar putea reprezenta o soluție viabilă, cu condiția ca acestea să fie adaptate cu
grijă la nevoile pieței muncii și susținuținute de angajamente financiare pe termen lung. Programele de
învățamânt deschis la distanță utilizează diferite suporturi tehnologice complementare și pe lângă
costurile de școlarizare extrem de reduse, manualele sunt gratuite și materialele didactice sunt
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disponibile „on-line”, adresându-se unei populații variate: tinerilor care au un handicap fizic, tinerilor
care locuiesc în zone rurale izolate, tinerilor care au părăsit școala pentru a se insera pe piața muncii.
Țările în care învățământul deschis la distanță a reușit să ajute acele grupuri de tineri defavorizați și pe
toți acei tineri care au nevoie de o soluție alternativă de școlarizare sunt, în general, lipsite de
infrastructuri, de tehnologii moderne și de o rețea bine consolidată de prestatari de sevicii de formare.
Fie că este vorba despre angajatori sau despre elevi, imprecizia care domnește în legătură cu
natura exactă a competențelor achiziționate în cadrul diferitelor parcursuri de învățare și de calificare
este un motiv de preocupare și este cu atât mai accentuat în țările în care formarea profesională este
cel mai adesea dispensată în contexte informale prin intermediul unor programe de formare, care nu
eliberează certficate recunoscute la nivel național. Stabilirea unor referențiale de competențe,
normalizate la nivel național, care să permită evaluarea performanțelor tinerilor beneficiari ai
programelor de formare profesională, ar putea fi o soluție rezonabilă. În numeroase țări, reprezentanți
ai întreprinderilor, ai sindicatelor și ai instituțiilor de formare și-au adus aportul la elaborarea unor
norme naționale care definesc în mod exact cunoștințele practice și teoretice, cerute de fiecare loc de
muncă, norme înregistrate într-un cadru național al calificărilor, care le sevește drept referință
prestatarilor de servicii de formare în momentul conceperii programelor lor. Acest dispozitiv are drept
scop limitarea fragmentării calificărilor tehnice și profesionale și stabilirea mai ușoară a echivalențelor
între formările generale și cele profesionale. Sunt mai mult de 70 asemenea țări, printre care
numeroase țări europene dezvoltate, care elaborează și aplică cadrele naționale de calificare, dar
impactul acestora nu a putut fi încă măsurat.
Luând în discuție problematica abandonului școlar, așa cum se prezintă aceasta în urma
realizării investigațiilor de teren, numărul tinerilor care abandonează școala se află într-o continuă
creștere, fapt semnalat cu precădere în mediul rural și în special în cadrul comunității de etnie romă.
Majoritatea actorilor sociali intervievați cu ocazia realizării studiului nostru de cercetare apreciază că
tinerii care abandonează școala aparțin cu precădere familiilor vulnerabile, cu o stare materială
precară, un nivel de studii scăzut al părinților, familiilor dezorganizate, care nu acordă importanță
parcursului educațional al copilului, ci mai degrabă nevoii astringente de a-i determina să participe la
muncile realizate în cadrul gospodăriei sau de a-și găsi un loc de muncă, încă de la o vărstă fragedă. La
această situație de fapt se adaugă și lipsa de flexibilitate a sistemului de educație formală, care nu
prevede un pachet suport de cursuri pentru acei tineri care și-au întrerupt studiile din diferite cauze și
își doresc o reintegrare recuperatorie la același nivel de studii și fenomenul migrației, care reprezintă
un factor agravant și determinant în ceea ce privește abandonul școlar, în special în cadrul
comunităților rurale ale acelor regiuni de dezvoltare complet dezavantajate, în care se înregistrează un
nivel scăzut sau deosebit de scăzut al veniturilor, pe cap de locuitor și al gospodăriilor aflate la limita
sărăciei.
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„Din păcate, numărul tinerilor care abandonează școala crește de la un an la altul. … Sunt
numeroși tineri, mai ales în mediul rural, cu 3, 5, 6, 7, 8 clase …, dar chiar și așa, nu știu să scrie, să
citească, să socotească. Dacă trec de gimnaziu, perspectivele se mai luminează, sunt mai capabili, mai
competenți. Este mult mai ușor să lucrezi cu ei, să faci cursuri de formare atunci când ai de-a face cu
liceeni sau absolvenți de liceu.” (șef serviciu Management Piața muncii, AJOFM, urban);
„Din punctul meu de vedere școala nu este atractivă și nu oferă diversitate, fapt pentru care
adolescenții/tinerii se reorientează către un anturaj mai dubios. … Mulți dintre ei provin din familii
destrămate, familii care au mari probleme, familii dezorganizate … care nu le pot achiziționa cărți,
culegeri, calculator. … Copiii nu își pot rezolva temele, nu mai fac față cerințelor de la școlală și încet,
încet, sunt obligați să abandoneze pentru că nu se mai descurcă. Unii dintre ei sunt obligați să și
muncească de la 13, 14 ani, în special în mediul rural.” (șef serviciu Direcția de asistență socială, Centrul
pentru Persoane fără Adăpost, primărie, urban);
„Dintre cei care vin la mine pentru servicii sociale, majoritatea abandonează (peste 60%): ori au
numai școala primară, ori au ajuns la clasa a VIII-a …, familiilor nu li s-a părut important să investească
în educația copiilor …; nu există o cultură în familia lor că trebuie să îți continui școala.” (coordonator
Departament de Evaluare și Asistență socială, Direcția de Asistență socială, urban);
„Este o mentalitate deja formată, în specal în rândul celor de la țară …, dacă vine la șomaj și îi
oferi un loc de muncă, spune că e departe. … Nu există dorința de a munci, din partea tinerilor și nici din
partea părinților de a-i îndruma spre a învăța, spre a muncii. … ar trebui să se impună ceva la nivel de
școală, să îi condiționeze să fie obligat să meargă la școală, nu să îi lase. Sunt analfabeți foarte mulți, mai
ales în mediul rural; acolo e procentul cel mai mare.” (consilier ALOFM, urban);
„La nivelul școlii trebuie umblat, la nivelul dirigintelui, al psihologului școlar…; majoritatea
elevilor nu sunt sfătuiți, nu sunt învățați…. Cred că piața locurilor de muncă ar fi aia care i-ar determina
să termine o școală, să aibă o meserie. ... Lipsa locurilor de muncă îi descurajează…. Și mai e o problemă,
plecatul din țară; partea financiară întotdeauna e pe primul plan. Majoritatea care abandonează școala,
pleacă în străinătate….. ; mai sunt câteva fetițe care lasă școala ca să se mărite, dar sunt puține.”
(inspector ALOFM, urban);
„La nivelul gimnaziului se înregistrează o rată a abandonului școlar mai ridicată …. Din lipsa
veniturilor părinților rezultă și acest abandon ridicat. Părinții nu-i mai pot susține la școală.
Învățământul nu este gratuit …; trebuie să-i cumperi copilului manuale, rechizite, să-i dai fondul clasei, să
plătești gardieni. … Abandonează în special cei care au rezultate mai slabe la învățătură și care provin
din familii defavorizate.” (șef serviciu Direcția de Asistență socială, primărie, urban).
Referindu-se la măsurile de sprijin care ar putea veni în întâmpinarea tinerilor care
abandonează școala, majoritatea actorilor sociali, ale căror puncte de vedere le-am putut urmări în
prealabil, susțin cu determinare necesitatea introducerii unei legislații specifice, care, pe de o parte să
creeze premisele unui acompaniament de ordin financiar și tehnic în cazul familiilor defavorizate, la
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care riscul abandonului școlar al copiilor este mult mai ridicat, iar pe de altă parte, să intervină cu
măsuri de coerciție în cazul familiilor ai căror copii nu frecventează școala.
„Cauzele abandonului ar fi determinate de destrămarea familiilor, de plecarea unuia dintre
părinți în străinătate, de faptul că există părinți care suferă de patima alcoolului … Ar fi util să existe un
internat, care să fie suportat de Stat, de o instituție, de un ONG pentru că asta este lipsa banilor la copii și
atunci stând acolo și având și mâncarea asigurată, nu mai pot să abandoneze pentru că totul se întâmplă
sub ochii profesorilor, al pedagogilor, al îngrijitorilor; cred că ar fi o șansă să îi motiveze să-și continue
studiile.” (consilier educativ, Grup Școlar, rural);
„Primăria împreună cu Asociația orașelor germane, am propus celor care abandonează să li se
acorde o subvenție pe perioada în care frecventează școala. … În prezent, primăria finanțează un centru
pentru copiii provenind din familiile defavorizate. … Eu le monitorizez: nici nu au mai abandonat școala
și a crescut rata de succes școlar și notele. Acolo, după școală primesc o masă; are și cine să facă temele
cu ei; ceea ce e foarte ok. pentru familie. … mi se pare o idee bună să se creeze în fiecare cartier un centru
pentru copiii săraci …; primesc o masă caldă, rechizite, haine …; primesc ajutor și pe parte școlară și pe
parte socială.” (coordonator Departamentul de Evaluare și Asistență socială, Direcția de Asistență
socială, urban);
„Da, megem la părinți acasă; ne declară motivul pentru care s-a lăsat de școală … În acel
moment, îl punem să semneze declarația, o ducem la școală și transmitem la primărie, iar primăria este
aceea care face anchetă social, dar nu prea are ce să le facă, doar că nu mai primesc alocația
suplimentară. Ar trebui să se facă o echipă: polițist, primar, mediator școlar, directorul școlii și să meargă
să facă muncă de teren… să stăm de vorbă; dacă ar exista trei discuții pe semestru, ar fi bine.” (mediator
școlar, rural).
Programul de educație remedială „A doua șansă”, pe care Ministerul Educației șI Cercetării
Științifice îl propune tinerilor care doresc să-și continue și desăvârșească studiile este semnalat de
către toți actorii sociali, intervievați în cadrul studiului de cercetare ca fiind funcțional, dar având
anumite neajunsuri, în special în mediul rural, legate de diferențele de nivel de studiu al tinerilor care
au înregistrat un abandon școlar timpuriu și care nu pot forma la nivelul aceleiași unități de
învățământ o grupă minimă standard pentru aceeași clasă de studiu.
„În timpul ședințelor de consiliere pe care le realizează colegii mei, cu tinerii aflați într-o astfel de
situație, aceștia îi îndrumă să urmeze această formă de educație <A doua șansă>, dar problema care
apare este aceea că sunt puține clase de genul acelora organizate în așa fel încât să urmeze aceeași
programă de studiu.” (consilier Programe de ocupre, AJOFM, urban);
„Există programul <A doua șansă>, care funcționează și în Brașov cu 5 centre, unul chiar în
Brașov, iar celelalte răspândite pe raza județului, cu precizarea că centrele din zonele limitrofe, în mediul
rural, nu sunt funcțioonale pentru că elevii nu au același nivel de studii absolvite și nu se pot organiza pe
clase.” (șef serviciu Direcția de Asistență socială, primărie, urban);
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„Există cursuri pe care le pot face prin programul <A doua șansă>, cursuri serale, de 2 ani; sunt
tineri care au terminat 9-10 clase și-și continua studiile la seral.” (referent Direcția de Asistență socială,
primărie, rural);
„Programul <A doua șansă> funcționează într-o școală care nu aparține de Mihaești. … Unii
merg, alții mai puțin, unii care au înțeles că trebuie să știe măcar să scrie și să citească.” (asistent social,
Direcția de Asistență socială, primărie, rural);
„Noi, ca instituție, încercăm să îi reintegrăm, adică să îi consiliem; îi înscriem la <A doua șansă>, îi
îndrumăm către o școală, un liceu. Efectul acestor măsuri este că, dacă au o școlarizare reușesc să-și
găsescă mai ușor de lucru și își ajută mai ușor și copiii, pentru că o mare parte dintre ei au copii.” (asistent
social, Direcția de Asistență socială, primărie, rural).
Vulnerabilitatea cea mai mare însă, în fața abandonului școlar este desemnată a fi aceea a
tinerilor care aparțin comunității de etnie romă și aceasta se datorează pe de o parte stării materiale
deosebit de precare a majorității familiilor de etnie romă, iar pe de altă parte tradițiilor ancestrale ale
acestei etnii, care nu atribuie educației o cotă importantă în ierarhia valorilor. Pe alocuri, primăriile și
asociațiile/fundațiile derulează proiecte prin care asigură sprijin financiar și suport acelor familii care
își încurajează copiii să frecventeze cursurile, mediatorul școlar având și el rolul de a păstra o legătură
strânsă între familie, școală, primărie și de a comunica orice abatere survenită. Lucrul cel mai grav
semnalat de către actorii sociali intervievați, în speță consilieri ai AJOFM, este existența unei categorii
consistente, din ce în ce mai numeroasă de tineri, care nu au achiziționat competențe bazale,
fundamentale și care nu pot beneficia de cursuri de calificare, analfabetismul fiind un fenomen care
revine în atenția publică.
„În special familiile de romi; cu ei avem probleme pentru că nici nu-i putem forma, nici nu-i putem
plasa; … sunt refractari.” (consilier Programe de ocupare, AJOFM, urban);
„Procentul tinerilor care abandonează școala este undeva la 10% cred; la școala generală și la
liceu sunt mulți de etnie romă, dar mai avem și pe cei de etnie turcă, care datorită tradițiilor
abandonează. … Cauzele ar fi: lipsa de educație și faptul că fac copii devreme.” (asistent social,
coordonator Serviciul de Asistență și Protecție socială, primărie, urban);
„Avem 500 persoane de etnie romă; ei abandonează școala pentru că au tradițiile lor; fetele se
căsătoresc devreme ... Suntem nevoiți să angajăm un expert în problemele romilor; acesta și-a luat
angajamentul să meargă din ușă în ușă și să facă dosare copiilor pentru a-i înscrie la școală. … Copiii nu
vin în fiecare zi la școală; tot de la părinți pornește problema; de la cei șapte ani de acasă; educația
bazală are o foarte mare importanță în formarea caracterului. Noi mai avem și o cantină socială care are
ca scop prevenirea abandonului școlar și vin acolo; dacă nu mai vin la școală, nu mai primesc hrană. Așa
am angajat acest expert în problemele romilor, dar ne trebuie și un expert sanitar; să existe profesori mai
instruiți și să folosescă metode prietenoase, nonformale; totul trebuie să fie adaptat la modernitatea lor.”
(inspector principal, Serviciul de Asistență socială, primărie, rural);
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„E foarte greu de integrat etnia asta, romă…; există un mediator școla. … a avut proiect extins pe
POSDRU, care viza nord-vestul țării șin s-a ales și jud. Sălaj, respectiv comuna Ciumărna . … Printre
componentele proiectului găsim și cursuri de calificare cu persoane de etnie romă pentru lucrător în
construcții, fierar, betonist, bucătar, ospătar, o altă component pentru cei care au făcut deja cursul și
aveau o calificare, oferindu-le astfel ajutor în deschiderea unei firme. … Prin ONG-ul înființat am integrat
romii, am făcut activități de voluntariat, de învățarea unor meșteșuguri, de protejare a mediului
înconjurător.” (administrator de primărie, primărie, rural);
„Comunitatea de romi este o comunitate …; unii la un capăt de sat, alții la altul, pentru că sunt
două specii de romi: ursarii și rudarii. …Pe fete le mărită de la 10, 11, 12 ani; în clasa a VI-a sau a VII-a
renunță la școală pentru că rămân acasă să aibă grijă de cei mici. … Cu mediatorul școlar nu se mai
practică și e foarte rău; … gândindu-mă la programe nici nu ar avea cine să vină și să se înscrie; te
îngrozești când vezi cât de limitați sunt.” (bibliotecar, rural).
Din perspectiva tinerilor aflați în situația NEET, intervievați cu ocazia realizării studiului de
cercetare calitativă, problematica abandonului școlar este asumată și internalizată, aceasta
reprezentând una din cauzele majore ale incapacității acestor tineri de a se insera pe piața muncii.
În mediul urban, majoritatea tinerilor intervievați, aflați în situația NEET, au abandonat școala la
nivelul secundar superior, nefinalizându-și studiile din cauza unor situații de viață particulare, aceștia
provenind din centre de plasament sau aparținând etniei rome, obligați să-și asigure singuri condițiile
materiale, necesare traiului zilnic și având un parcurs educațional și personal dificil. Acești tineri sunt
în marea lor majoritate foarte conștienți de nevoia desăvârșirii studiilor secundare superioare și de
promovarea examenului de bacalaureat, ca factori importanți în asigurarea unei inserții adecvate pe
piața locurilor de muncă.
„Am încercat să continui studiile, dar părinții mei stau la țară și eu făceam naveta; era foarte
greu pentru că tata câștiga 300 RON pensie și mai mult mi-o dădea mie. După aceea m-am căsătorit, la
19 ani și am urmat seralul și nu am mai avut posibilități. Înainte mi se dădeau bani prin programul <Bani
de liceu>, ajutorul pentru cazurile sociale, dar nu mi-au mai dat pentru că tata are două hectare de
pământ și o mașină … Eu chiar învățam foarte bine și diriginta îmi spunea să nu renunț…” (tânără, 26 de
ani, 8 clase, urban);
„Am făcut doi ani de zile la seral, după care nu am mai avut posibilitatea pentru că făceam
naveta Brașov- Săcele (lucram în Săcele) ... Ultimul an nu am mai putut din cauza serviciului …, lucram ca
agent de Securitate și nu am mai putut continua școala. Mi-a fost greu.” (tânăr, 26 de ani, absolvent al
unui singur an din ciclul secundar superior, urban);
„… bunica a murit când aveam 16 ani și jumătate și bunicul când aveam 17. De atunci am plecat
la centru de plasament până la 18 ani. Am absolvit 11 clase integral, după care am lucrat la țară în
silvicultură, în construcții. … După ce am ieșit din sistemul de învățământ, am mai stat o jumătate de an
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acasă, apoi am plecat la tata și am stat acolo un an și l-am ajutat pe el și pe bunica.” (tânăr, 22 de ani,
absolvent al unui singur an de studii secundare superioare, urban);
„Am întrerupt pentru că nu am mai avut posibilități; poate și tinerețea… Am simțit eu, de la o
vreme, că ar trebui să continui școala … . Mai am pe-a XII-a și pe a XIII-a și ar trebui să mă duc la seral…”
(tânăr de 21 de ani, absolvent al unui singur an din ciclul secundar superior, urban, etnie romă).
Tot în mediul urban îi regăsim și pe acei tineri, aflați în situația NEET, care au înregistrat un
abandon școlar timpuriu, aparținând etniei rome sau turce, de sex feminin, care își motivează
abandonul școlar prin obligativitatea de a-și întemeia o familie, respectând astfel tradițiile culturale.
„Eu am făcut o clasă; nu m-au mai lăsat părinții …, acum după 18 ani îți vine mintea la cap și
judeci altfel. Chiar și eu le-am zis: <De ce nu m-ați dat la școală? De ce nu ați ținut cont de mine? …
Puteam să învăț, să am o meserie…>. Nu a mai încercat nimeni să mă ajute….” (tânără, 28 de ani,
căsătorită cu trei copii, 1 clasă, urban, etnie turcă);
„Da, i-am zis lui soțul și el mi-a zis: <Mai stai un an să mai crească asta mica ca să poți face școala
A doua șansă ; te duci de două ori pe săptămână, te învață alfabetul și îți dă o diplomă și te mai și ajut și
eu.>… Acum nu cred că mi-ar mai folosi să continui școala; vreau eu să învăț, să scriu, dar nu pentru
folosul serviciului.” (tânără, 28 de ani, căsătorită cu trei copii, 1 clasă, urban, etnie turcă);
„Trebuia să am grijă de frații mei…; o săptămână mă duceam la școală, o săptămână stăteam
acasă și la școală puneau absențe la orice oră și am întrerupt că-mi era greu. Pe urmă l-am cunoscut pe
soțul meu și primul copil l-am avut la 15 ani.” (tânără, 23 de ani, în concubinaj cu 4 copii, 6 clase, urban,
etnie romă);
„Am terminat 8 clase…; nu aveam bani să plătesc cursa. Nu a încercat nimeni să mă sprijine
pentru a nu renunța la școală. … Nu s-a pus problema să continui școala.” (tânăr, 19 ani, urban, etnie
romă).
În mediul rural, majoritatea tinerilor aflați în situația NEET, intervievați cu ocazia realizării
studiului nostru au înregistrat un abandon școlar timpuriu, aparțin în special comunității de etnie
romă, dar nu numai și familiilor cu o stare materială precară, cu mulți copii și un nivel de studii foarte
scăzut al părinților, iar alături de ei există și cazuri de tineri NEET analfabeți.
„Am abandonat pentru că părinții mei se certau și o dată îmi luau fișa și o duceau la Sânpetru,
altădată o duceau înapoi la Târlungeni… ne tot mutam cu domiciliul; l-am găsit pe soțul meu și am dorit
să scap de ei. …. Când m-am dus și m-am interesat la școală, mi s-a spus că trebuie să fim o grupă de cel
puțin 6-7 pentru programul <A doua șansă> ca să poată funcționa… și nu aveam același nivel,… unii cu 3,
alții cu 4, alții cu 5 clase … ; nu am putut forma o grupă cu același nivel.” (tânără, 27 de ani, căsătorită cu
doi copii, 3 clase, rural);
„În timpul ăla nu prea am avut posibilități… făceam naveta pe jos … ; nu au putut să mă întrețină
nici părinții; … acuma e prea târziu.” (tânără, 23 de ani, divorțată, cu 3 copii, 6 clase, rural);
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„Eu am vrut să mă duc la liceu și am intrat, numai că trebuiau actele și părinții nu au fost acasă,
au fost plecați la treabă, în străinătate. … Am fost cu d-na profesoară; cu ea am făcut actele … și cu
dirigintele. Și domnul primar a încercat să mă ajute. … Cred că odată ce termini și ai o diplomă de ceva …
te ajută să intri mai ușor într-un serviciu.” (tânăr, 17 ani, 8 clase, rural);
„N-am avut posibilitatea … că la școală îți trebuie bani, să ai îmbrăcăminte; sunt foarte săracă.”
(tânără, 17 ani, 5 clase, rural, etnie romă);
„Am fost 8 la părinți și nu s-o putut…; nu a avut părinții mei bani ca să mă trimită mai departe. În
ziua de azi, dacă nu ai bani….. ce poți să faci?... Sigur, sigur, era bine de era și mai mult.” (tânără, 27 de
ani, căsătorită, cu 2 copii, studii primare, rural, etnie romă);
„Nu mi-a plăcut școala …, n-am vrut să mă mai duc. Părinții mi-au zis atunci, la început, da acum
că au văzut că nu mă țin, absentez și nu mai fac nimica, până la urmă n-a avut ce să facă.” (tânăr, 20 de
ani, 2 clase, rural);
„N-am făcut, că pe mine m-o scos tata de la casa de copii. …; tata îi cam băutor și nu prea s-o
ocupat de noi, de școală.” (tânără, 21 de ani, căsătorită, cu un copil, analfabetă, rural, etnie romă);
„Nu am reușit, nu m-au mai dat nici părinții, când au văzut că sunt greoi la învățat. … M-au lăsat
așa pentru că în primul an m-au lăsat repetent și dacă au văzut că nu se poate, al treilea an nu m-am mai
dus.” (tânăr, 23 de ani, analfabet, rural).
Așadar, tinerii care au abandonat școala se află într-o situație paradoxală: cum nu au
experiență profesională, nu pot să-și găsească un loc de muncă și atâta timp cât nu au un loc de muncă,
nu pot să dobândească experiență profesională.
Dar, pe de altă parte însă, abandonul școlar îi determină pe tineri să se îndrepte spre acele slujbe slab
remunerate, aceștia neputând să-și permită „luxul” de a fi șomeri pentru o perioadă lungă de timp și
astfel, fiind constrânși să accepte job-uri precare, slab remunerate, cu multe ore de lucru. În egală
măsură, acestea ar putea să le servescă drept rampă de lansare spre un loc de muncă stabil, care să le
permită dezvoltarea profesională, dar pentru mulți tineri, aceste slujbe reprezintă o capcană din care
pot ieși cu dificultate, în țările cu un venit scăzut pe cap de locuitor, tinerii cu un nivel scăzut de
educație și care nu-și pot permite să aștepte pentru un tip adecvat de loc de muncă, dezvoltând un risc
mai ridicat de a accepta să muncească pentru un salariu modic.

5.2.5. Concluzii și recomandări
Noua abordare asupra educației, pe care proaspătul Raport realizat de UNESCO, „L’Education
Pour Tous” (EPT, 2015) ne-o propune, deschide orizonturile unei educații pentru un alt fel de viață, în
sensul dorinței de transformare pozitivă a ei, grație educației, o educație care să asigure echitate,
incluziune și calitate pe parcursul întregii vieți. Încă din anul 2000, în cadrul Forumului Mondial
asupra Educației, s-a reafirmat faptul că educația este un drept uman fundamental și s-au fixat țintele
pentru realizarea obiectivelor Educației Pentru Toți, fondate pe angajamentul politic asumat de
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întreaga comunitate internațională în scopul realizării dreptului la educația bazală. Accesul la educație
și învățarea echitabilă, în special pentru persoanele de sex feminin, se instituie de asemenea drept
mijloace care să asigure cele mai bune oportunități tuturor elevilor, în așa fel încât aceștia să-și poată
afirma potențialul, remediindu-se situațiile de dezavantaj, care compromit rezultatele școlare. O
educație incluzivă răspunde și se adaptează nevoilor tuturor elevilor, este profund conectată și
respectă tendințele societale și culturale. În egală măsură, o educație de calitate este realizată de cadre
didactice calificate și bine acompaniate, un învățământ de calitate fiind esențial nu numai pentru a
răspunde nevoilor fundamentale ale indivizilor, dar și pentru a favoriza condițiile realizării păcii
mondiale și dezvoltării durabile. Mai mult chiar, învățarea pe tot parcursul vieții asigură fiecărui
individ, în fiecare etapă a vieții sale, posibilitatea de a învăța, așa încât să poată achiziționa
cunoștințele și competențele necesare pentru desăvârșirea aspirațiilor personale, dar și pentru a
influența pozitiv evoluția societății.
Societatea contemporană are nevoie de cetățeni care să dețină toate competențele necesare
pentru a-și putea exersa cetățenia, pentru a duce o existență sănătoasă și a promova dezvoltarea
durabilă, fapt pentru care în următorii ani se va pune accentul pe noi tipuri de măsuri și pe o înțelegere
mult mai largă a competențelor. Faptul că există din ce în ce mai mulți tineri, care nu dețin
competențele de care au nevoie, este un semnal de alarmă și în același timp un indicator, care ne arată
că vor trebui depuse eforturi, la scară mondială pentru a favoriza achiziționarea de competențe
fundamentale, care să-i pregătească pe tineri pentru intrarea pe piața muncii și pentru o participare
civică activă. De aceea progresul societal se află într-o relație de interdependență cu rata de acces la
învățământul secundar, cu precădere în ceea ce privește grupurile marginalizate de tineri, iar
pledoaria care se instituie este una în favoarea conceperii altor parcursuri educative, în cazul acelora
care nu mai sunt școlarizați, luându-se în calcul achiziționarea de competențe tehnice și profesionale și
sistemul de formare a adulților. Se conștientizează astfel obligativitatea de a răspunde nevoilor
educative ale tuturor tinerilor și adulților prin asigurarea unui acces echitabil la programe adecvate,
urmărindu-se achiziționarea de cunoștințe, respectiv de competențe, necesare vieții de zi cu zi.
În lumina acestor tendințe dezirabile și utile pentru asigurarea progresului societal și având ca
punct de referință situația tinerilor NEET din România, așa cum este ea decupată din starea de fapt a
realității românești, descoperite în teren, ne vedem îndreptățiți să formulăm câteva recomandări, în
scopul ameliorării accesului la educație și a calității actului educațional, atât de necesare tinerilor
pentru asigurarea șanselor de a accede la o inserție corectă pe piața locurilor de muncă și implicit la o
viață mai bună:


realizarea unor parteneriate profitabile între Ministerul Educației și Cercetării științifice,
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției sociale respectiv marii angajatori economici, în
sensul implicării marilor angajatori în elaborarea programelor de studiu, în vederea
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adecvării conținuturilor la realitățile tehnologice actuale, dar și în scopul unei abordări
pedagogice moderne în privința efectuării stagiilor de practică la locul de muncă;


adecvarea

ofertei

cursurilor

de formare/reconversie

profesională,

realizate

de

AJOFM/ALOFM, în cazul tinerilor șomeri, absolvenți ai nivelului de studiu secundar
superior sau terțiar, la nivelul intelectual al acestora, respectiv la sfera de interese și
preocupări, în scopul motivării și impulsionării tinerilor pentru a fi capabili să
achiziționeze și alte competențe profitabile unei ulterioare inserții;


acordarea unei atenții speciale necesității achiziționării de competențe transferabile, pe
care marii angajatori le consideră de absolută utilitate, în cadrul sistemului de învățământ
formal, încă din perioada studiilor primare, în așa fel încât acestea să poată fi exersate de
orice tânăr, cu abilitate și ușurință în momentul trecerii la viața activă;



asigurarea egalității de șanse, prin întărirea accesului la educație, ca un prim pas important
care să ne garanteaze faptul că tinerii vor putea deține întregul evantai de calificări
necesare pentru a-și ameliora perspectivele, chiar și în cazul acelora dintre tineri care au
nevoie de o a doua șansă pentru a se instrui și de o formare suplimentară, care să le ofere o
calificare în afara sistemului formal de învățământ;



lărgirea accesului la școlaritatea primară și secundară pe de o parte și adaptarea acestora
la particularitățile mediului rural, pe de altă parte, ca priorități esențiale, pe care fiecare
Stat civilizat ar avea obligația să le onoreze prin susținerea financiară a programelor
remediale, capabile să ofere o a doua șansă, atât prin aportul competențelor de bază cât și
printr-o formare, care să asigure o calificare în activitățile agricole și/sau în cele nonagricole;



reducerea riscurilor de periclitare a carierei profesionale în cazul tinerilor dezavantajați
printr-o informare, acompaniere și consiliere adecvate, dar mai ales prin furnizarea unui
pachet de cursuri adaptate parcursului educațional individual, în așa fel încât aceștia să nu
fie obligați să-și eternalizeze condiția de șomer sau să accepte un loc de muncă sub nivelul
studiilor efectuate, pentru perioade lungi de timp;



reînnoirea programei școlare, flexibilizarea și adaptarea acesteia la noile realități cerute de
piața muncii, regândirea și selectarea riguroasă a conținuturilor de studiu, în așa fel încât
orice tânăr să fie capabil să asimileze informațiile de bază și să realizeze conexiunile
necesare pragmatismului cu care se va confrunta în momentul inserției profesionale;



încurajarea utilizării noilor tehnologii ale informației și comunicării în educație, fie că ne
referim la sistemul formal sau informal și necesitatea reconsiderării informaticii drept un
mijloc de dezvoltatre a competențelor transferabile și nu numai în calitatea sa de disciplină
predată în scopul achiziționării de competențe tehnice și profesionale, știut fiind faptul că
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întreprinderile utilizează din ce în ce mai mult telefonul mobil, calculatorul și Internetul, în
schimburile informaționale și comerciale pe care le realizează;


motivarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice, care activează în sistemul formal
de învățământ, dar și a formatorilor din sistemul non-formal, în așa fel încât aceștia să
reușească să-i atragă pe elevi/cursanți în studierea disciplinei/cursului pe care o/îl
predau, să-i facă să elaboreze o gândire personală, conștientă de sine, să descopere lucruri
noi și să învețe din plăcere și pasiune;



reconsiderarea rolului cadrului didactic în societatea contemporană, prin întărirea
statutului acestuia și asigurarea atât a unei pregătiri inițiale și continue adecvate, cât și
prin autonomizarea demersurilor și inițiativelor cognitive și didactice, în scopul asigurării
unei colaborări mai eficiente între protagoniștii procesului instructiv-educativ: elevprofesor-părinte - actori sociali cheie la nivelul comunității;



reconsiderarea rolului școlilor de arte și meserii prin conceperea și realizarea unor
programe care să pună laolaltă ucenicia formală și stagiile în întreprinderi, creându-se
astfel parteneriate viabile, dat fiind faptul că ucenicii trebuiesc remunerați pe parcursul
formării lor, întreprinderea fiind aceea care suportă cheltuielile, iar Statul, cel care asigură
costul școlarității;



asigurarea unor posibilități pentru tinerii care au abandonat timpuriu școala de a-și relua
studiile la orice moment al anului școlar, prin crearea unor centre speciale de învățare, cum
ar fi centrele de formare comunitară sau centrele de învățământ la distanță, capabile să
răspundă nevoilor de învățare ale acelora care se află în dificultate școlară;



mediatizarea și accesibilizarea programele de învățamânt deschis la distanță, care
utilizează diferite suporturi tehnologice complementare și pe lângă costurile de școlarizare
extrem de reduse, manualele sunt gratuite și materialele didactice sunt disponibile „online”, în cazul tinerilor dezavantajați: tinerilor care au un handicap fizic, tinerilor care
locuiesc în zone rurale izolate, tinerilor care au părăsit școala pentru a se insera pe piața
muncii, dar care doresc să-și continue studiile;



limitarea fragmentării calificărilor tehnice și profesionale și stabilirea unor echivalențe
între formările generale și cele profesionale prin elaborarea și aplicarea cadrelor naționale
de calificare, respectiv a normelor naționale care definesc în mod exact cunoștințele
practice și teoretice, cerute de fiecare loc de muncă;



eficientizarea programului de educație remedială „A doua șansă”, în special în mediul rural,
prin asigurarea realizării suportului logistic la nivelul fiecărei comune, în așa fel încât să fie
eliminate, pe cât posibil, diferențele de nivel de studiu, în special în cazul tinerilor care au
înregistrat un abandon școlar timpuriu și care nu pot forma la nivelul aceleiași unități de
învățământ o grupă minimă standard pentru aceeași clasă de studiu;
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necesitatea introducerii unei legislații specifice, care, pe de o parte să creeze premisele
unui acompaniament de ordin financiar și tehnic în cazul familiilor defavorizate, la care
riscul abandonului școlar al copiilor este mult mai ridicat, iar pe de altă parte să intervină
cu măsuri de coerciție în cazul familiilor ai căror copii nu frecventează școala;



introducerea unui pachet suport de cursuri în cazul tinerilor care prezintă riscuri de
abandon școlar sau în cazul acelor tineri care prezintă nenumărate sincope în frecventarea
cursurilor, dar care își doresc o reintegrare recuperatorie la același nivel de studiu, prin
crearea unui sistem de clase mozaic, care să le permită unităților de învățământ să-i
detașeze dintr-o clasă normală, pentru o perioadă de 6-10 săptămâni, într-o clasă mozaic,
în care să poată beneficia de un suport individualizat;



acompanierea psiho-pedagogică și asigurarea sprijinului financiar în cazul familiilor
tinerilor de etnie romă, în sensul încurajării copiilor și a părinților acestora de a frecventa
cursurile, mediatorul școlar având și el rolul de a păstra o legătură strânsă între familie,
școală, primărie și de a comunica orice abatere survenită, acordarea sprijinului financiar
fiind condiționată de participarea la orele de curs.

Concluzia care se desprinde la finalul acestui capitol, care face referire la starea de
vulnerabilitate în care se află tinerii din România, aflați în situația NEET, capitol care s-a dorit a fi o
ilustrare autentică și cât se poate de actuală a unui fenomen social, al cărui impact ar putea fi deosebit
de intens, în condițiile în care nu vor fi elaborate și implementate politici publice, capabile să
diminueze efectele lui extrem de negative asupra ansamblului societății românești, este aceea că
nivelul de educație devine sau ar trebui să devină, pașaportul de liber acces pe piața locurilor de
muncă și că acesta ar trebui să asigure tânărului atât un confort intelectual, cât și unul financiar, în
scopul optimizării condițiilor lui de viață.
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Capitolul 6.
Accesul pe piața muncii - oportunități, dificultăți și experiențe
Sorin Mitulescu, Manuella Manu

Tinerii, ca parte a populației active, constituie un grup social bine conturat din perspectiva
dezvoltării sociale. În agendele politicilor publice problematica incluziunii sociale a tinerilor este de
extrem interes. La nivel european documentul strategic „Tineretul-Investiție și Capacitare”27are
printre obiective accesul tinerilor pe piața muncii alături de educație, solidaritate, participare civică,
etc.
Valorificarea oportunităților de pe piața muncii este primordială pentru integrarea socială a
tinerilor. Având un loc de muncă, tinerii sunt stimulați să își dezvolte potențialul individual și totodată
să contribuie la dezvoltarea social-economică a mediului din care provin.
Scopul acestui capitol este de a analiza situația tinerilor NEET în relație cu piața muncii:
oportunități, pregătire profesională, dificultăți și strategie în găsirea unui loc de muncă, concluzionând
cu câteva recomandări menite a ușura accesul acestor tineri pe piața muncii.

6.1. Situația tinerilor din România pe piața forței de muncă
Datele referitoare la ocuparea tinerilor din România așa cum au fost rezumate în documentul
strategic al Ministerul Tineretului și Sportului aprobat anul trecut28 ne arată starea nefavorabilă în
valoare absolută, dar și decalajele față de situația europeană și mai ales față de țintele europene:
 Rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani în România (63,8% în 2012) este mai mică
decât media Uniunii Europene (68,5% în 2012), ținta națională fiind de 70% până în anul
2020.
 Tinerii - au acces mai târziu și în măsură mai mică la piața muncii :
o

tinerii de 15-19 ani sunt aproximativ la jumătatea nivelului european cu rata de
ocupare 8,4%;

o

doar ceva mai mult de 1 din 3 tineri români de 20-24 de ani sunt ocupați față de
aproximativ jumătate dintre tinerii europeni;

o

67,5% dintre tinerii români de 25-29 de ani sunt ocupați față de 72,1% dintre tinerii
europeni.

27EU

Strategy for Youth-Investing and Empowering. A renewed open method of coordination to adress youth challenges abd
opportunities
28Ministerul Tineretului și Sportului, Strategia Națională în Domeniul Tineretului 2014-2020, disponibil la
http://www.mts.ro/documente/diverse/Strategie%20Dezbatere%20Publica.pdf
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o

Tinerii români se confruntă cu o piață a muncii rigidă, fără forme flexibile de angajare
disponibile, care să permită continuarea studiilor în paralel cu angajarea. Doar 17,3%
din tinerii angajați din România între 15 și 24 de ani lucrau în 2010 cu program de
lucru parțial față de 28,9% în UE-28.

 Rata șomajului BIM pe ansamblul populației este de 7%, nivel mai degrabă scăzut în contextul
UE-28 (anul 2012) în timp ce în rândul tinerilor sub 25 de ani se înregistrează o valoare
alarmantă de 22,7%.
 șomaj este cronicizat în rândul tinerilor: 43.3% din totalul șomerilor între 15 și 24 de ani erau
șomeri pe termen lung în 2012. Rata șomajului de lungă durată în rândul tinerilor de 15-24 ani
era de 13.3%, față de 3.2% pe ansamblul populației active.
 Absolvirea învățământului superior nu ameliorează în România, contrar tendinței la nivel
global, șansele de succes pe piața muncii. Astfel, dacă șomajul BIM în rândul persoanelor între
25-29 ani care au absolvit o școală de nivel liceal sau post-liceal era de 10,3% în 2012, nivelul
era de 10,9% în cazul absolvenților de învățământ superior. Intrarea absolvenților de
învățământ superior pe piața muncii este blocată din cauza faptului că angajatorii
preferă personalul cu experiență iar această xperiență lipsește în mod cronic absolvenților
învățământului superior din țara noastră.
Ultimii ani au adus o situație ceva mai stabilă pe piața muncii din România, astfel că procentul
tinerilor care au declarat că și-au pierdut locul de muncă s-a redus de la 16% în 2012 la 12% în 201429

6.2. Oportunități pe piața muncii
O imagine cuprinzătoare a oportunităților de angajare pentru tineri ne-au furnizat oficialitățile
de la nivelul localităților și agențiilor județene. Punctul de vedere al persoanelor cheie (oficialităților)
merge preponderent către părerea că există suficiente locuri de muncă și oportunități de angajarare
la dispoziția tinerilor. Mai ales în orașe situația este considerată evident una bună. De exemplu:


În Pitești: „… Pe ansamblu sunt multe locuri de muncă - 700 locuri de muncă în Pitești… Un tânăr
care este interesat să-și găsească un loc de muncă, nu are voie ca în termen de 4 luni să nu-și
găsească un loc de muncă. Dacă nu-și găsește, înseamnă că nu-și dorește cu adevărat să
muncească. În maximum 6 luni cât se află în șomaj, ar trebui să aibă un loc de muncă.” (oficial
AJOFM)



„...În general sunt posibilități pentru cei cu studii medii, pentru că pornim de la necalificat.
Pentru cei cu studii superioare sunt, dar mai puține … În momentul de față avem în ofertă locuri
de muncă în jur de 700.” (oficial ALOFM)

Barometru de Opinie Publică(situația tineretului și așteptările sale) -Tineret 2014, realizat de grupul de studii sociocomportamentale Avangarde la cererea Ministerului Tineret și Sport , disponibil pe
http://djsthunedoara.ro/resurse/barometru/RAPORT-BAROMETRU-TINERET-AVANGARDE-SEPTEMBRIE.pdf
29
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„… În Brașov există o ofertă destul de variată…” (oficial Direcția Asistență Socială)



„Sunt locuri de muncă numai să vrei să lucrezi: aici e foarte dezvoltată industria, sunt o gramadă
de fabrici pentru industria auto dar chiar și acolo dacă vin, primesc un salariu mai mic și dacă nu
au cine să-i sprijine în familie e foarte greu să se descurce singuri. Sunt o gramadă de agenții a
forței de muncă care îi recrutează, îi plasează... Sunt unele localități unde sunt job-uri disponibile
iar în jurul orașelor sunt platforme industriale. În Timișoara pe servicii: casierițe la mall,
vânzătoare.” (oficial Asistență Socială)
Dar chiar și în orașe mai mici vizitate de echipele noastre, cum ar fi Zalău, Râmnicu Vâlcea sau

Pașcani sau în comunele din imediata apropiere a orașelor mari se găsesc locuri de muncă pentru
tineri:
„…Păi noi fiind foarte aproape de oraș e evident că majoritatea lucrează în oraș, nu? Majoritatea
lucrează în Râmnicu Vâlcea. Sau mă rog, sunt firme care funcționează și în localitate. Că sunt destule, e
localitatea cu cele mai multe firme. … ai unde, numai să vrei. Da, uite, s-a deschis Anabella [supermarket].
Nu îți cereau decât liceul. Bine, pe un salariu infim, amărât, dar oricum, nu faci navetă, nu ... Oricum,
salariile la nivel de țară sunt mici. Sunt diferențe, nu poți să compari Bucureștiul cu Vâlcea. Dar stăm
bine, noi stăm bine față de alte localități, stăm chiar bine.” (oficial primărie, rural)
Totuși, caracterul îndestulător al ofertei rămâne în discuție. Pentru aceeași localitate părerile
oficialilor-concitadini nu sunt neapărat concordante (cazul orașului Pașcani): unul declară că „... avem
supermarketurile în ultima perioadă 4 supermarketuri care s-au deschis în Pașcani și care au angajat,
din 90% din numărul angajaților, din rândul tinerilor. Persoane cu studii superioare. Kaufland, Profi,
Penny și Lidl. 90% din personal sunt tineri și majoritatea sunt tineri absolvenți de liceu și de studii
superioare. Sunt și pentru femei și pentru bărbați. Avem Kosarom care e mixt, femei și bărbați, avem
Proinvest care e mai mult pe parte de bărbați, avem Terox care e cu parte feminină, confecții,
supermarketurile unde găsești mai mult femei decât bărbați, fabrica de perdele la fel. Vreau să spun că
oricine locuiește în Pașcani, dacă vrea să muncească, găsește. Numai să vrea. Că-i în contrucții, că-i în
confecții, că-i în comerț, găsești.” (oficial AJOFM), iar un altul consideră că „nu sunt ... locuri de muncă
disponibile pentru tineri… Pentru că aici nu sunt întreprinzători care să facă anumite societăți care să
angajeze forța de muncă. Doar dacă găsești așa răzleț, câte un loc, două. Nesemnificativ.” (oficial
Primărie)
Dar pe ansamblu, mai ales pentru ultima perioadă se pare că economia din multe orașe
românești (mai mari sau mai mici) s-a înviorat, a depășit criza și are ce să ofere tinerilor aflați în
căutare de locuri de muncă.
Zonele rurale sunt într-o situație mai puțin favorabilă dar prezintă variații de la regiune la
regiune. Imaginea ruralului ca un mediu total lipsit de activitate și de orice oportunități se dovedește
un stereotip și nu este confirmată de realitățile din toată țara.
Sunt zone rurale unde tinerii chiar nu au altă soluție decât să plece:
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„Locuri de muncă pentru tineri? ... Nu există. ... Principalele surse de venit ale tinerilor și ale
familiilor sunt agricultura și mai merg cu ziua, mai merg prin străinătate.... Nu cred că au 5 % dintre ei
salarii ... Lucrează cu ziua, cu altceva nu. ... M: Sunt care și-au găsit un servici? ... Sunt puțini. Dacă mai
lucrează pe la Drumuri, prin altă parte ... Că nu sunt locuri de muncă ... Ce perspective credeți că au tinerii
din localitate? ... Singura perspectivă e să facă alții contracte în afară și să recruteze tineri. Se face de
cățiva ani de zile, dar stau două luni. Dar e bine, se face de ani de zile ... Plecat la muncă în Germania, la
muncă agricolă.” (mediator social)
În alte zone rurale, oferta de muncă este doar una sezonieră, precară:
„Merg la munte. Merg în zona asta a Clujului la munte, după hiribe ... Muncesc, dar aia nu prea e
muncă. Nu zic că nu e muncă, că și eu mă duc de plăcere pe munți după hiribe, și aici pe păduri. Dar totuși
nu e muncă și nu e ceva – fac banii ăia, vin aici, stau în baruri și nu știu ce, și gata, se termină. Nu e o
chestie că da, dom’ne, începe ăla să muncească. Să vezi că progresează în munca aia. E o chestie așa de
sezon, merg acolo și mai trăiesc încă... trăiesc de pe o zi pe alta.” (oficial primărie, rural)
Și într-o comună din județul Constanța există mai multe oferte, dar toate sezoniere:
„În momentul de față sunt 2 oferte: muzeul de istorie și arheologie aici sapă la situri din astea
arhelogice și angajează personal contractual cu 50 lei/zi cu transport gratuit dar trebuie persoane
suficient de motivate să dea cu pensula; se mai fac lucrări de introducere canalizare pe străzile din
comună și angajează personal necalificat, tineri ... cu 50 lei/zi. Vara la 5 km sunt sere, vin oamenii de
acolo ne anunță pe noi cei de la asistența socială punem afiș, nr. de tel. Vine mașina îi ia îi duce.” (oficial
primarie, rural)
Dar găsim și zone rurale unde există activități economice mai serioase, permanente, unde chiar
este nevoie de forță de muncă tânără. Mediul rural pare să sufere realmente de lipsa forței de muncă
tinere:
„Avem 7-8-10 fermieri pe plan local, care sunt destul de dezvoltați, au utilaje agricole moderne
după subvențiile de la Uniunea Europeană și au nevoie de ei, personal calificat și necalificat. Sau se
califică la locul de muncă, dacă vreți așa, pe utilajele agricole respective. E destul… Uitați-vă în jur.
Terenurile agricole. Astea trebuie muncite, trebuie muncite. Și bătrânii nu mai pot muncii. Utilaje nu ai
chiar așa utilaje să-l faci tot și este de lucru. Te duc acuma să-ți arăt că un prieten are 3-4 hectare de
mălai, de porumb (mălai îi zicem noi aicea) și acuma nu are cu cine să-l culeagă.” (oficial primărie, rural)
Pentru un oficial din județul Cluj, traiectoria profesională a unui tânăr de la țară se conturează
foarte clar, de la sine înțeleasă:
„Bun. Termini liceul – agricultura. Depui proiect, îți faci o fermă de porci, crești porci sau vaci ...
Ori mergi dincolo ... Și faci bani și te întorci și faci aici ceva ... ori îți deschizi o fermă sau stai ca ăștia și
bați barurile.” (oficial primărie, rural)
Munca în străinătate este și ea - constată oficialii - o ofertă tentantă și profitabilă pentru tineri:
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„Și în momentul când a plecat în Germania vine cu 2000 de euro acasă. Aici eu nu îi câștig într-un
an de zile. Ei în două luni vin” (mediator social)
Această oportunitate este avută în vedere și de tinerii NEET, chiar de unii cu șanse reduse cum
sunt tinerii de etnie roma. De la tinerii NEET de etnie romă am aflat că intenționează să plece în afara
țării să muncească, opțiunea fiind văzută ca o soluție pentru asigurarea unui trai decent cu un salariu
motivant:
„În Italia aș vrea să găsesc un loc de muncă… asta e pe primul plan.” (tânăr, 20 ani, liceu, rural,
etnie romă)
„Tot așa, plecări în afară. Asta e cea mai simplă soluție!” (tânără, 22 ani, 10 clase, rural, etnie
romă)
Punctul de vedere al tinerilor nu coincide întrutotul cu cel al oficialilor, mai ales că tinerii
filtrează oferta prin propriile lor așteptări. De altfel, și din studiul „Tinerii și incluziunea pe piața
muncii”30 a rezultat că orașul nu oferă tinerilor oportunități de dezvoltare profesională pe măsura
așteptărilor lor. O situație similară a apărut și din interviurile noastre cu cei mai mulți tineri NEET:
„Cu locurile de muncă e nașpa adică nu sunt locuri de muncă” (tânără, 19 ani, 6 clase, rural) sau
„Am cunoscuți care își caută de ani de zile de lucru … cam slab cu locurile de muncă la noi în oraș.
Oportunitatea de a te pregăti sau de a te forma la locul de muncă nu există”. (tânăr, 27 ani, studii
superioare, urban)
Deci oferta locurilor de muncă este văzută ca deficitară atât la oraș cât și în localitățile rurale,
tinerii văzându-se nevoiți să își caute de muncă perioade lungi de timp.
Oferta de muncă este apreciată ca problematică mai ales pentru mediul rural: tinerii NEET
consideră că față de sat, orașele atrag prin perspective mai largi de realizare profesională și printr-o
vizibilitate sporită:
„Locurile de muncă în Voluntari sunt foarte limitate … (în schimb) sunt locuri de muncă
disponibile în București, în împrejurimi, am văzut și pe internet …” (tânără, 28 ani, master, rural)

30„Tinerii

și incluziunea pe piața muncii- nevoi, așteptări, soluții, obstacole” , București 2010, realizat de Autoritatea Națională
a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni, http://www.robcc.ro/media/diverse/FINAL_Studiu%20ANBCC%20%20Tinerii%20si%20incluziunea%20sociala%20pe%20piata%20muncii%20ARIAL%20MARE.pdf
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6.3. Obstacole
Deși locurile de muncă mai sus amintite există pe piața muncii, ele nu sunt ocupate de tineri
datorită câtorva factori. Un factor important și motivant în alegerea unui loc de muncă este
remunerația, fapt confirmat și de studiul „Tinerii în România”31: un procent de 61% dintre tinerii
chestionați consideră salariul ca factorul cel mai relevant în alegerea unui loc de muncă.
Lipsa unui salariu motivant este semnalată și de tinerii NEET intervievați de noi:
„Există, dar cu bani foarte puțini.Lucruri care nu știu dacă atrag vreun tânăr să lucreze aici”.
(tânăr, 28 ani, studii superioare, urban)
Și unii oficiali au confirmat acest obstacol:
„Avem o fabrică care a absorbit mult forța de muncă de aici din oraș ... Textila. Tricotaje. Nu prea
îi plătește. Îi muncește, dar nu-i plătește. Dar asta e regula de bază la noi. Sunt puține întreprinderile
unde se plătește după cât se muncește. Cei care vin și deschid trebuie să își facă ei profit și să se
îmbogățească repede, nu să plătească. Lucrurile la noi sunt invers de cum trebuie.” (oficial primărie,
urban)
Este acuzată oferta salarială a posibililor angajatori care nu răspunde nevoilor minime ale
forței de muncă:
„… Și de exemplu e un tânăr din ăsta, se angajează undeva la Suceava, îi dă minimum pe
economie - 7 milioane. Din asta plătește abonament, plătește mâncare, nu știu dacă îi mai rămâne vreun
milion să aducă acasă. Nu sunt condiții.” (mediator social)
Un obstacol semnalat de respondenții NEET este procesul recrutării receptat că se desfășoară
într-un mod descurjator: fie sunt căutați numai când angajatorii au urgențe în organigrama lor de
angajare:
„Sunt joburi, dar nu te caută sau doar te caută numai când au nevoie foarte mult în rest nu se uită
pe cv-uri, le aruncă” (tânăr, 23 ani, facultate înghețat ultimul an, urban), fie sunt preferați cei care vin
cu recomandări sau au experiență profesională: „Există, dacă ai experiență, dacă mai ai câte o pilă. În
rest <Lasă cv-ul te sunăm noi!> Asta e vorba lor.” (tânără, 20 ani, liceu, urban)
În alte cazuri, tinerii au reclamat că sunt discriminați fie datorită vârstei fragede:
„Am fost undeva la un magazin ca angajat la materiale de construcții, și am încercat, dar a zis
<Tânăr, poate nu te descurci!> - nu a avut încredere”. (tânăr, 17 ani, 8 clase, rural); fie datorită mediului
din care provin: „De când am venit în Timișoara de 7-8 luni tot îmi caut și nimic indiferent pe ce job am
optat ca lucrător comercial, pe depozit oriunde nu te ia nimeni, cred că dezavantajul la noi este că ești de
la casa de copii”. (tânăr, 24 ani, școală profesională, urban)

„Tinerii în România- griji, aspirații, atitudini și stil de viață”, Bucuresti 2014, realizat de Centrul de Sociologie Urbană și
Regională-CURS http://www.fes.ro/media/2014_news/Raport-FES-Tineri_in_Romania.pdf
31
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Oficialii în schimb, susțin dimpotrivă că vârsta poate fi un avantaj în găsirea unui loc de muncă
datorită facilităților oferite de stat:
„...Mai ales acum că legea 76 oferă și niște facilități la angajarea absolvenților, majoritatea
angajatorilor din Pașcani sunt interesați să angajeze tineri absolvenți pentru că primesc cele 12 salarii
timp de 12 luni. Una dintre condiții este să îl țină 18 luni de la data angajării. Deci chiar sunt interesați de
tineri, majoritatea vin și întreabă. Plus că o parte din angajatori vor să-i formeze. Adică primul loc de
muncă să fie la ei, să-i formeze și să îi aibă așa cum i-au format. Bine, că mai sunt și eșecuri, că vrei să-l
formezi de calitate și iese mai puțin de calitate, asta e altceva. Dar majoritatea se axează pe tineri. Plus
că cei mai maturi, peste 45 de ani sunt deja uzați și psihic, și fizic. Pentru că s-au prins timpurile dinainte
când a fost cum a fost, au fost foarte multe disponibilizări și asta a pus amprenta pe ei. Deci majoritatea
caută tineri. Cel puțin în Pașcani, da, sigur.” (oficial AJOFM)
„...La condițiile pe care le impune la oferta pe care o fac ei către noi pun „absolvenți 2014”. Altfel,
nu.” (oficial AJOFM).
Dar și oficialii au recunoscut că lipsa experienței blochează unele posibile angajări:
„Experiența asta e prima chestie că te duci la un interviu și pune dosaru și acolo spune am
terminat liceul ne pare rău dar ne trebuie experiență sau dacă nu cunoști pe cineva care să te angajeze
ori nu toată lumea cunoaște.” (oficial AJOFM).
Alte obstacole care îngreunează găsirea unui loc de muncă țin de contextul social - de exemplu
tinerele mame care nu reușesc să își găsească o slujbă: „… Din cauza copiilor mici, v-am zis!” (tânără, 28
ani, master, doi copii, urban) sau tineri care au avut probleme de sănătate o perioadă: „Ce m-a
împiedicat a fost faptul că am avut și niște probleme de sănătate ... am avut un accident și … până m-am
refăcut …” (tânăr, 28 ani, studii universitare, rural).
Este semnalată și blocarea psihică a tânărului care se confruntă cu primele eșecuri în căutarea
unui loc de muncă:
„Dacă într-un interval de aproximativ 6 luni un tânăr nu reușește să-și găsească un loc de muncă,
intră într-o stare de hibernare, în care nici nu mai socializează și rămâne închis în problemele lui. Dacă
ar ieși din acea stare poate l-ar mai ajuta.” (oficial AJOFM).
Alți tineri NEET au probleme mai grave: „Cei care nu își găsesc au probleme fie de sănătate
mintală nedepistată sau au o problemă de dependență ori au intrat într-un grup din ăsta infracțional și
nu au motivație să își găsească loc de muncă, sunt cu handicap nu au fost diagnosticați și nu pot fi
încadrați în handicap și e o luptă imensă cu sistemul (multă birocrație, legi care se schimbă de la un an la
altul, etc.)” (oficial AJOFM)
Asemenea obstacole depășesc competența serviciilor de plasare și orientare profesională. Sunt
aspecte care au fost neglijate în copilăria sau adolescența acestor tineri și acum se manifestă ca
obstacole greu de surmontat.
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Printre cauzele insuccesului pe piața muncii este incriminată și familia tânărului care a oferit o
proastă educație:
„Mi se par total desprinși de realitate, foarte dependenți de părinți și că nu își doresc să
muncească întradevar este o problemă la nivel de țară cu locurile de muncă însă impresia mea este ca nu
vor să muncească.” (oficial asistență socială, urban)
„... Mentalitatea. E băiatul lui mama și a lui tata, eventual i-a mai dat o mașina sau visează că
mama îi dă bani și... (oficial primărie, rural)
„Acei tineri care nu au ambiția de a găsi un loc de muncă, vor stagna; își acceptă statutul și
lucrează ca zilieri și se complac în această situație, ei asta au văzut în familie, este un fenomen care se
perpetuă de la o generație la alta.” (oficial Direcția de Asistență Socială, primărie, rural)
Dezinteresul pentru școală este considerat deja un semn că tânărul va avea probleme și cu
integrarea profesională:
„Cei puțini care s-au interesat de școală au și reușit.” (oficial primărie, rural)
Piața muncii funcționează după propriile ei reguli. Aceste reguli trebuie bine înțelese de cei
care vor să aibă succes. O mare parte dintre tinerii care nu reușesc să intre pe această piață par să
înțeleagă mai greu regulile respective. Fie pentru că acestea nu au funcționat și în lumea școlii sau în
cea a vieții informale, fie pentru că nimeni nu a încercat să le explice aceste reguli pe înțelesul lor.

6.4. Calificarea necorespunzătoare - un obstacol pe piața muncii
În prezent, dinamica pieței muncii vizează anumite domenii de activitate în detrimentul altora
și adesea condiționează accesul pe piața muncii de un nivel minim de calificare. Iar categoria NEET
este adesea deficitară din punct de vedere profesional sau chiar cu studii elementare nefinalizate.
Tinerii cu nivel educațional scăzut resimt acut lipsa studiilor care i-ar putea ajuta în ocuparea unei
slujbe: „Prima dată mă împiedică că nu am nici o diplomă …” (tânăr, 23 ani, 6 clase, rural) sau „Da,
nivelul de educație, pentru că nu este complet.” (tânără, 24 ani, 9 clase, urban).
În studiul „Sistemul universitar românesc-realități, cauze, soluții”32, aflăm că 48% dintre
studenți consideră că în România sunt prea mulți studenți. Cu alte cuvinte în societatea românească
actuală tot mai mulți tineri absolvenți de facultate se găsesc în ipostaza de a nu avea un loc de muncă
fie că sunt considerați prea calificați, fie că pregătirea lor este una teoretică iar lipsa de experiență îi
defavorizează din start. Nici tinerii NEET nu se abat de la această realitate:
„Pentru tinerii cu facultate și master care vor să se angajeze nu este nimic pe domeniu eu am
terminat literele dar am lucrat într-o unitate bancară…dacă încerci să te angajezi ca vânzătoare, nici
acolo nu putem angaja pentru că suntem supracalificate, există alte persoane care sunt admise”. (tânără,
26 ani, master, urban)

32Idem
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Oficialii intervievați au insistat asupra deficiențelor în pregătire care creează probleme în
angajarea tinerilor. Nefinalizarea studiilor produce un mare dezvantaj pe piața muncii:
„La multe joburi de exemplu la cele pe industrie li se cer studii profesionale sau să aibă măcar
liceul și atunci pe plaja asta care nu pot să își caute de lucru nu pot să meargă pentru că nu au terminat
școala.” (oficial Direcția de Asistență Socială, urban)
„Aici se rupe veriga, ei nu au un nivel bazal de educație, nu au 8 clase, nu știu să scrie și să
citească, să facă calcule, este foarte grav. La noi din 10.000 persoane vulnerabile, aprox. 7.000 persoane
sunt fără perspective în tot județul.” (oficial AJOFM)
Reprezentanții autorităților au scos în evidență deficiențe legate de calificarea profesională a
tinerilor care vor să intre pe piața muncii, de la lipsa cunoștințelor școlare elementare la calificări în
meserii fără căutare pe piața muncii:
„De exemplu în rândul etniei rome problema e că abia pot să-și scrie numele, deși ei zic că au
absolvit 5-6-7-8 clase - și dacă-i pui să scrie o cerere nu reușesc să scrie o cerere” (asistent social
primarie) – la insuficiența studiilor – „Dar cu 8 clase ce sa faci?! Nu are ce să facă un inginer cu două
facultăți …” (mediator social, urban)
„Meseriile care se fac în școli nu se regăsesc pe piața muncii. Nu există o corelație între ce se
învață în școală și ce locuri avem noi aici.” (oficial ALOFM)
În condițiile actuale de pe piața muncii, mulți absolvenți de studii superioare ar trebui să
accepte locuri de muncă cu un nivel de calificare inferior deoarece „calificările pe care le au ei obținute
cu facultăți iar nu coincid cu meseriile care sunt la noi pe piața muncii.” (oficial ALOFM)
Tinerii ar trebui să accepte să învețe o nouă meserie care este cerută de angajator:
„Dacă își găseste un loc de muncă pentru ce a fost el pregătit în școală, da. Dacă nu, se formează
la locul de muncă. Majoritatea nu găsesc loc de muncă în meseria în care a terminat. Și atunci trebuie să
se reprofileze, sau să facă din nou un curs de calificare.” (oficial ALOFM)
Tarele pregătirii școlare creează dificultăți în integrarea profesională:
„pregătirea din școală îi ajută foarte puțin pentru ocuparea locului de muncă pentru că, foarte
mulți angajatori sunt conștienți de faptul că trebuie să investească în ei, să le facă cursuri de formare și
că pentru o perioadă de timp, cel puțin, ei nu pot fi eficienți”. (oficial AJOFM)
O asemenea situație explică de ce numeroși angajatori insistă cu acea „experiență” pe care o
acuză mulți tineri solicitanți de locuri de muncă.
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6.5. Locul de muncă dorit – criterii de apreciere a locului de muncă
Locul de muncă este ales în modalități diferite chiar în rândul tinerilor. Unii ținând cont de
latura ideală, alții de nivelul educațional propriu și experiența profesională. Pentru autorii studiului
„Tinerii și incluziunea pe piața muncii”33, există 4 tipuri de locuri de muncă ideale preferate de tineri:
1) „Loc de muncă fără muncă” unde tinerii mizează pe lipsa de responsabilitate, volum redus
de muncă și salariu mare;
2) „Loc de muncă pe bani mulți” unde tinerii pun preț pe salariu mare indiferent de volumul
de muncă sau satisfacțiile aduse;
3) „Loc de muncă. Cu plăcere!” (muncesc cu drag) unde tinerii au o motivație intrinsecă
puternică, cu alte cuvinte a face ceea ce îți place indiferent de volumul de muncă depus sau
salariul primit;
4) „Loc de muncă ideal? Poate într-o lume ideală!” unde tinerii consideră că nici măcar la nivel
imaginar nu poate fi construit un loc de muncă ideal.
Asemenea preferințe diferite pot fi identificate și în rândul tinerilor NEET.
Idealul tinerilor NEET în privința unui loc de muncă rezultă și din motivele pe care ei le
enumeră atunci când relatează părăsirea locurilor de muncă pe care le-au avut în trecut. Marea
majoritate a slujbelor pe care le-au avut dar pe care le-au părăsit actualii NEET au fost slujbe cu
calificare minimală sau chiar fără calificare: ajutor la o tarabă cu haine în bazar, muncitor în
construcții, lucător agricol, femeie de serviciu, baby sitter etc. Câțiva absolvenți de studii superioare au
menționat activități ceva mai complexe: animator de cartier, consultant, mic întreprinzător – dar și
acestea temporare, pe durată scurtă.
De ultimul loc de muncă, cei mai mulți nu își aduc aminte cu plăcere ci mai adesea au amintiri
neplăcute: salariu mic, mai ales în comparație cu efortul solicitat:
„Era greu drumul ne trezeam la 6 ca la 8 să fim acolo în fabrică, deci trei ore pierdute. Am avut o
recomandare.” (tânăr, 23 ani, studii universitare nefinalizate, urban)
„Mă punea să fac curat, îmi dădea foarte puțini bani sau nu mi-i dădea.” (tânără, 19 ani, liceu, urban)
„Plecam la ora 6 să aranjăm marfa și terminam la ora 22:00, în condițiile în care programul era
de 9 ore. Deci asta mi se pare dezastruos, soțul meu se întreba cum este posibil să stau la serviciu mai
mult decât acasă. (tânără, 26 ani, liceu nefinalizat, căsătorită, urban)
Altora, munca pe care o prestau li se părea lipsită de importanță sau plictisitoare:
„Cumva cele mai multe zile așa arată, pe bicicletă, dintr-o parte în alta făcând treburi foarte
mărunte. Și de-asta la sfârșitul zilei când mă întreabă cineva ce am făcut...” (tânără, 23 ani, studii
universitare, Cluj)

33„Tinerii

și incluziunea pe piața muncii- nevoi, așteptări, soluții, obstacole” , București 2010, realizat de Autoritatea Națională
a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni
85

„Doar că m-am plictisit destul de repede, după doi ani n-am mai vrut.” (tânăr, 27 ani, studii
universitare nefinalizate, urban)
Doar o singură interlocutoare (24 de ani, postliceală, urban) dintre toți tinerii NEET ne-a
declarat că i-a plăcut munca pe care o făcea ca vânzătoare.
Am putea trage concluzia că mulți dintre tinerii actualmente NEET și-ar fi dorit locuri de
muncă mai complexe, cu muncă mai interesantă și evident mai bine plătite. Sau că nu agreează
programul de muncă rigid, cu ore prea matinale sau prea târzii seara, sarcinile suplimentare după
program sau distanțele prea mari până la locul de muncă. Sunt exigențe normale într-o societate
modern, dar se pare că piața forței de muncă nu poate încă să ofere în toate zonele ei standardele
modernității și civilizației. Așa că ar urma ca tinerii să accepte adaptarea sau să râmînă pe margine.
Alte cerințe „legitime” menționate de oficialii intervievați:
„… ei vor o meserie adevărată: nu vor să muncească în construcții sau în domenii care necesită un
efort fizic.” (consilier AJOFM)
„… doresc să muncească dar, în același timp, să știe că pot avea o viață cât de cât normală; ori ei
nu-și pot întemeia o familie, nu au o locuință și asta apasă asupra psihicului lor, dacă nu au nici-un job nu
au bani, stau la mâna părinților.” (consilier AJOFM)
Pe de altă parte, se constată de către aceeași oficiali că mulți tineri au păreri preconcepute
despre meserii și realizare profesională și resping tocmai acele meserii care se caută pe piață:
„Niciunul nu ar vrea să facă o meserie – sudor, operator, zidar, tâmplar etc.; mai degrabă
ospătar, barman ca să poată să plece pe dincolo; în turism își găsesc mai repede un loc de muncă. Acum sa organizat Școala aceasta profesională „Prostadt”, aici în Brașov și încearcă să atragă și tineri, le oferă
burse; este în regim privat, dar susținută de primărie, iar practica o fac la firma Shefler, o practică
adevărată de operator mașini cu comenzi, dar tinerii au reticență. Fetele își doresc cursuri de
manichiură, pedichiură, coafură, frizerie, ospătar, barman.” (oficial AJOFM)
În cazul tinerilor NEET alegerea34 locului de muncă este strâns legată și de nivelul de calificare
și implicit de experiența de muncă acumulată. Concret, cei de nivel educațional primar și gimnazial
optează pentru slujbe cu calificare slabă gen menaj, locuri de muncă din comerț (la supermarket-uri),
ca sezonieri la hoteluri, ca ospătari, ajutori de bucătar, construcții și munci cu ziua; la cei cu nivel
educațional mediu paleta joburilor este mai variată diferită în funcție de genul respondenților de
exemplu fetele vor să devină manichiuriste, vânzătoare, bucătărese iar băieții frizeri, agenți de pază,
mecanici, electricieni, constructori, etc.Tinerii de nivel educațional universitar vor locuri de muncă în
cercetare, economie, antreprenoriat/business.Aceștia își doresc o carieră în domeniul în care s-au
format și sunt foarte deschiși să își continue dezvoltarea profesională în continuare.
În alegerea locului de muncă sunt reliefate și nevoile psihologice ce sunt exprimate în mod
diferit de tinerii NEET, de exemplu la cei fără studii sau de nivel primar locul de muncă reprezintă
34

Valorificat în itemul: „Ce slujbă ați dori să vă găsiți?”
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câștigul cu ziua pentru a își satisface nevoile primare: „Orice, numai să câștigi. Intervievatorul: Ziceai că
ai făcut cursul de bucătar? Da dacă ar fi de bucătar, ar fi bine. Dar orice, ca să putem câștiga” (tânără, 22
ani, 10 clase, rural); în schimb la cei cu nivel educațional superior accentul în alegerea unui loc de
muncă se mută pe echilibrul psihologic: „Cel mai important mi se pare să fie un job în care să mă simt
confortabilă, să fie o atmosferă deschisă, să am colegi prietenoși…” (tânără, 23 ani, studii universitare,
urban)

6.6. Strategii personale în găsirea unui loc de muncă
Aproximativ 70% dintre români sunt de părere35 că este foarte greu să găsești un loc de
muncă, majoritatea considerând că există puține opțiuni în alegerea unei slujbe. Potrivit
cercetării, 68,2% dintre români au o percepție negativă cu privire la posibilitățile de angajare existente
în prezent pe piața muncii. Deși România înregistrează una dintre cele mai mici rate de șomaj din
Europa, respondenții apreciază, totuși, că există puține locuri de muncă. Mai puțin de unul din zece
români (8,9%) sunt mulțumiți de numărul locurilor de muncă disponibile. Percepția românilor cu
privire la situația actuală a locurilor de muncă reflectă, în fapt, o lipsă de încredere în îmbunătățirea
situației economice, în ansamblul ei36. Așa că apelul la miracole în asemenea situații nu mai este ceva
neobișnuit. Revista Porunca Iubirii publică Rugăciuni pentru găsirea unui LOC DE MUNCĂ, iar pe un alt
site cu tematică religioasă găsim și exemplificarea împlinirii respectivelor rugăciuni: Vă scriu pentru a
vă povesti experiența mea: sunt o tânără de 30 de ani, căsătorită de 5 ani. Soțul meu și-a pierdut locul
de muncă în septembrie 2012 și ne aflăm în mari dificultăți economice, având și un credit de plătit. …
În timp ce ne îndreptam spre prima biserică, mai în glumă, mai în serios, i-am spus că cel mai frumos
cadou pe care mi l-ar putea face ar fi să găsească soțul meu un loc de muncă, iar ea mi-a răspuns: „mam gândit deja la asta, poftim!” și mi-a dat o iconiță a Sfântului Josemaria, care conținea și rugăciunea
pentru obținerea unui har… pentru că în adâncul inimii mele ajunsesem la capătul angoasei și
disperării, am acceptat sfatul prietenei mele și am facut o Novenă la Sf. Josemaria. .. A doua zi,
dimineața, în timp ce eram la serviciu, mă sună soțul meu și îmi spune că merge la un interviu. În
aproximativ o oră m-a sunat din nou pentru a-mi spune ca l-au angajat!!! Mulțumesc lui Dumnezeu
pentru că încă o dată m-a ajutat, când credeam că mă pierd și mai ales că încet, încet, redescopăr
Credința.37 Iar pentru cei cu înclinații spre exotic, Internetul propune un ritual special care să ajute la
același rezultat dorit - găsirea unui loc de muncă38

conform studiului Reveal Marketing Research, dat publicității în cadrul Bucharest Forum în 2012
Cf. http://www.antena3.ro/romania/gasirea-unui-loc-de-munca-care-este-perceptia-romanilor-cu-privire-la-optiuniledisponibile-pe-191413.html
37http://opusdei.ro/ro-ro/article/gasirea-unui-loc-de-munca/
38Acest ritual este util persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca. Va recomand sa cumparati trei lumanari:o
lumanare verde( speranta, noroc, prosperitate),o lumanare violet ( energiea, vitalitatea, independenta, libertate), o
lumanare rosie ( curajul, initiativa, putere). Triunghiul de lumanari simbolizeaza integrare, unirea fortelor in scopul de a
obtine un loc de munca stabil si bine platit. Formati un triunghi din lumanari astfel incat in partea sus sa fie lumanarea
verde, in dreapta lumanarea violet si in stanga lumanarea rosie. In mijlocul triunghiului asezati un element asociat cu profesia
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Referindu-ne mai strict la tineri, să menționăm că pentru 90% dintre ei (deci o proporție mai
mare decât în populația generală) găsirea unui loc de muncă reprezintă o problemă sau chiar o
problemă serioasă39. Acest procent a cunoscut o creștere în ultimii ani: în 2008 nu depășea 83% 40 iar
în 2012 ajunsese la 87%41.
Găsirea unul loc de muncă după absolvirea ultimei forme de învățământ pare să fie o problemă
foarte grea pentru 13% dintre tineri în timp ce restul au speranțe că vor găsi mai devreme sau mai
tîrziu sau nu se pot pronunța.42Găsirea unul loc de muncă pare să fie mai problematică pentru tinerii
din București decât pentru cei din provincie, deși șomajul este cel mai scăzut în capiatlă. Autorii
sondajului (CURS) consideră că evaluarea respondenților pare a reflecta mai degrabă ostare de
incertitudine sau de pesimism subiectiv, decâtconstrângerile obiective oferite de situația economicăa
regiunilor respective. Probabil, pesimismul tinerilor bucureșteni este generat de așteptări prea mari
privindlocurile de muncă dezirabile ori cele la care visează (i.e., cele cu salarii mari și beneficii generoase
[telefon mobil, mașină] etc).
Pentru găsirea unui loc de muncă, ajutorul principal în opinia tinerilor vine de la cunoștințe și
prieteni (27,4%), acest procent atingând un maxim îngrijorător la tinerii din București de 44,3%. Pe
grupe de vârstă cel mai mare procent îl găsim la cei mai vârstnici (25-29 de ani) – 31,3%. Dacă
adăugăm relațiile și pilele politice în proporție de 15,3% (valori maxime în special în provincie și la
vârstele mai mature) și chiar norocul - 11,5%, obținem un total de 54%, superior procentului
reprezentat de experiența profesională și școala absolvită (46%).
Cercetările43 din ultimii ani au arătat că „prietenii sau cunoștiințele” reprezintă un factor
important în găsirea unui loc de muncă de exemplu într-un studiu44 din 2008 aflăm că 58% din tinerii
intervievați consideră că relațiile sociale sunt mai importante decât diplomele. Majoritatea tinerilor
NEET ne-au declarat că lipsa cunoștiințelor, a unui ajutor, „a unei pile” este principalul obstacol în
ocuparea unui loc de muncă: „Există și pile, există și chichițe. Banii contează, pila…” (tânără, 23 ani,
școală postliceală, urban) sau: „Nepotismul și pilele sau banii sunt cheia succesului obținerii unui loc de
muncă. Nu am crezut că nu o să îmi găsesc un loc de muncă”. (tânără, 26 ani, master, urban). Acest lucru

sau cu locul de munca pe care il cautati.Barbatii vor face acest ritual in zilele de Marti si Joi;Femeile vor face acest ritual in
zilele de Luni si Marti;Dupa ce aprindeti lumanarile veti spune urmatoarea incantatie: Fac apel la fortele univerasale, la
ingerii, la sfinti, la bunul Dumnezeu, pentru a-mi permite sa obtin un loc de munca stabil si sa imi castig painea prin sudoarea
fruntii mele. (Repetati de trei ori).Dupa incantatie veti citi Psalmul 87.Lasati lumarile sa arda pana se termina. Daca se stinge
o lumanare in timpul ritualului, insemna ca aveti blocaj pentru a va gasi un loc de munca si trebuie sa reluati ritualul in alta
zi. Ordonati-va gandurile si relaxati-va. Eliminati din viata dumneavoastra tot ce este inutil si negativ: obiecte, planuri, idei,
ganduri si indepartati-va de persoanele care au mereu experiente nefericite.(http://sfatuitoarea.blogspot.ro/2011/04/ritualpentru-gasirea-unui-loc-de-munca.html)
39sondaj MTS prin IRES, 2014
40sondaj ANSIT prin CURS, 2008
41sondaj MTS prin IRES, 2012
42http://www.fes.ro/media/2014_news/Raport-FES-Tineri_in_Romania.pdf
43 „Rapid Assesment of the Social and Poverty Impacts of the Economic Crisis in Romania”, București 2009, realizat de Banca
Mondială și UNICEF

„Sistemul universitar românesc-realități, cauze, soluții”, București 2008, realizat de Agenția pentru Strategii
Guvernamentale
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ar putea fi explicat prin faptul că angajatorii preferă recomandările deoarece evaluarea competențelor
fiecărui candidat ar presupune durată de timp mai mare și experiență în recrutare.
Totuși la unii tineri NEET, găsirea unui loc de muncă nu pare să fie chiar o problemă foarte
grea. Dacă îi întrebăm de când stau fără să muncească?, constatăm că nu au fost menționate perioade
lungi de inactivitate. Atunci când spun că nu au lucrat mai mult timp a fost pentru că au avut de crescut
un copil (mamele) sau au fost bolnavi. Cei mai mulți declară o pauză de la 4 luni până la un an. Chiar și
când nu lucrează „oficial”, mulți au activitate pe piața informală:
„M: Și de cât timp nu mai ai o slujba plătită?De doi ani ... M: Ai încercat în perioada asta să-ți mai
cauți un servici? În perioada asta am lucrat în proiecte de cercetare ... M: Dar ai încercat să te angajezi?
Nu, nu am încercat să mă angajez.” (tânăr, 28 de ani, studii superioare, urban)
„Da, am și ajutorul social și ce mai câștig din munca cu ziua ...” (tânăr, 23 ani, 2 clase, rural)
Favorizați în găsirea unui loc de muncă ar putera fi tinerii cu experiență de voluntariat.
„Tinerii ăștia cu ONG-ul tot mai găsesc ceva pentru că în general tinerii care activează ca
voluntari își găsesc mai ușor pentru că fac și cursuri de formare și îi învață și cum să caute, unde să se
ducă doar dacă nu sunt interesați” (consilier educativ, Constanța)
Dar nu am identificat, din nefericire printre tinerii NEET astfel de experiențe.
O altă calitate care ar facilita găsirea unui loc de muncă o reprezintă abilitățile de comunicare
subliniate în Barometrul de Opinie Publică 201445 cu un procent de 48% comparativ cu 9% înregistrat
în Barometru de Opinie Publică din 2012. Abilitate consemnată și de respondenții noștri NEET:
„Să vorbesc, să știu să mă prezint la un interviu, să fiu om cinstit. Eu știu că asta-i cel mai
important lucru, nu contează că ești bogat, că ești amărât, să fii cinstit!”. (tânără, 27 ani, școală
gimnazială, rural)
Pentru mulți dintre oficialii intervievați, tinerii apar dezorientați, nu arată abilități de
comunicare când trebuie să se descurce în viața profesională:
„Sunt foarte mulți tineri derutați; nu prea știu ce vor; până în 30 ani nici nu prea sunt interesați
atâta timp cât se află în sânul familiei în care au crescut; evită să-și asume responsabilități. De foarte
multe ori vin părinții, chiar rudele și bunicii ca să le caute un loc de muncă. Foarte puțini, să zic un
procent de 20%, ar fi acei tineri care au o țintă în viață și știu ce vor (majoritatea dintre aceștia fiind
absolvenți de facultate). Puțini îmi par a fi cei care sunt interesați să facă o schimbare în viața lor... sau
poate au vise și proiecte care nu pot fi atinse.” (oficial Direcția de Asistență Socială/Centrul pentru
Persoane fără Adăpost, urban)

45Valorificat

în itemul: „Cum ați aprecia abilitățile competențele dvs…în comunicare ?”- Barometru de Opinie Publică (situația
tineretului și așteptările sale) - Tineret 2014, realizat de grupul de studii socio-comportamentale Avangarde la cererea
Ministerului Tineretului și Sportului
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„Nu știu să caute un loc de muncă. Nu stiu să pună problema. Ei înșiși sunt dezorientați. Ar vrea
să muncească, nu știu unde să se adreseze, cui să se adreseze, nimeresc aici. Îmi spun o mie de fraze și
abia înțelegi ce vrea ... El de fapt nu știe ce vrea el.” (oficial ALOFM)
Constată că nu știu să discute cu un angajator:
„... Pentru că în momentul în care te duci la un angajator prima întrebare pe care i-o pui este „Cât
îmi dați?”. Nu. „Ce îți ofer eu, mă lași o săptămână, o lună, îți dai seama de capacitatea mea, de munca
mea depusă și după aia te întreb.” Dar nu așa „Cât îmi dai?”. Păi angajatorul nici nu știe ce știe el să facă,
ce poate să facă, cât e de serios, dacă respectă programul de lucru, dacă știe și se pricepe la ceea ce se
întâmplă acolo.” (oficial ALOFM)
În aceste condiții la unii tineri NEET se constată descurajare. Dacă au nivel scolar scăzut, dacă
au și o situație familială dificilă ajung să declare absenți și cu tristețe că nu se gândesc la nimic în mod
special și că se mulțumesc să își ia în continuare ajutorul social: „Nu mă gândesc la nimic” (tânără, 24
ani, 1 clasă, mamă a unui copil, urban), „O să stau mai departe din ajutor social”. (tânără, 23 ani, 6 clase,
mamă a trei copii, urban)
În asemenea cazuri, oficialii acuză pasivitatea, lipsa de inițiativă, chiar lenea:
„...Mai e și o categorie care ... sunt ăștia care preferă să stea pe bani puțini, pe ajutorul ăla de la
social, care nu știu cât e ajutorul ăla social, preferă să stea pe ăla și sunt tineri buni de muncă. Deci sunt
tineri, oameni, te uiți la ei, cât bradul, cum e vorba aia a noastră. Și preferă să ia ajutorul ăla social și să
nu muncească.” (oficial primărie, rural)
Mulți tineri sunt prea puțin preocupați de legalizarea formelor de angajare, de securitatea lor
socială: „Am să lucrez așa la negru cât se mai poate”. (tânără, 23 ani, 6 clase, rural)
Proiectele personale se bazează pe ajutorul familiei. Tinerii absolvenți de liceu doresc să își
continue studiile apelând la rude foarte apropiate:
„Să o rog pe bunica mea să facă un împrumut și să fac o școală, o facultate și apoi poate cu timpul
voi găsi ceva” (tânără, 19 ani, liceu, urban).
Tinerii de nivel universitar par mai optimiști: „O să găsesc sigur ceva, nu se poate” (tânăr, 28
ani, studii universitare, rural), sunt mai activi, mai perseverenți, căutând pe internet și depunând CVuri. Uneori fac demersuri la AJOFM din localitate pentru respecializări chiar dacă e sub nivelul lor de
pregătire cum este cazul unei tinere cu master: „Am urmat și cursurile oferite de AJOFM manichiură/pedichiură, coafură, am urmat toate căile și formele de educație, am făcut și master …
tocmai pentru a nu fi refuzată..” (tânără, 26 ani, master, urban) sau gândindu-se să facă naveta la oraș
pentru job: „Eu aș vrea să îmi găsesc ceva mai bun, în București, mai aproape de profilul meu” (tânăr, 28
ani, studii universitare, rural) sau să se reprofileze pe un alt domeniu.
Factorii culturali joacă și ei adesea un rol important în configurarea unei strategii personale:
tinerele de etnie turcă datorită religiei musulmane își păstreză statutul de casnice pe o perioadă
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îndelungată pentru a crește copii: „Nu se pune problema, noi suntem musulmani și la noi așa e!”. (tânără,
19 ani, 5 clase, căsătorită cu doi copii, urban, etnie turcă)
Instabilitatea, lipsa unui proiect personal clar este caracteristică pentru acești tineri:
„Pleacă după aia în altă parte unde au auzit ei de la nu știu cine că e mai bine, că e mai ușor de
câștigat banul...” (oficial AJOFM)
Investigând motivul pierderii ultimului loc de muncă de către actualii NEET am constatat că cei
mai mulți au plecat din proprie inițiativă: unii pleacă nemulțumiți de condițiile proaste de muncă sau
de salariul mic: „îmi dădea foarte puțini bani sau nu mi-i dădea. Și practic m-am certat cu persoana
respectivă”. (tânără, 19 ani, liceu, urban), în timp ce alții au părăsit locul de muncă pentru că s-au
mutat din oraș, ca să își continue studiile sau pentru creșterea copilului. Foarte puțini declară că ar fi
fost ei dați afară, dar nici atunci nu pare să fie din vina lor: „S-a închis magazinul pentru că nu se făceau
vânzări” (tânără, 24 de ani, școală postliceală, urban) sau „Nu mai mergea firma, s-au făcut
restructurări și a trebuit să plec” (tânăr, 28 de ani, studii universitare, căsătorit, rural)
Nu prea găsim în relatările tinerilor NEET latura „autocritică” sau măcar o încercare de analiză
cât de cât obiectivă, din care să tragă concluzii la ce ar trebui să îmbunătățească pentru a nu mai pierde
locuri de muncă. O asemenea atitudine nu favorizează conturarea unei strategii de succes pentru
găsirea locului de muncă dorit.

6.7. Formarea profesională pentru găsirea unui loc de muncă
Studiile au arătat evoluții în privința rolului perceput al școlii. Dacă școala este percepută ca
răspunzând nevoilor pieței muncii în proporție de circa 68%, procentul celor care apreciază că ea
răspunde în mică măsură, chiar dacă este minoritar (30%), este în creștere față de 2007/2008 (când
era sub 28%)46.
În privința formării profesionale, conform Barometrelor de Opinie Publică (2012, 2014)
situația este cea prezentată în Tabelul 1.
Tabelul 1 Tineri care în ultimii ani au participat la vreun curs de calificare, de inițiere, de perfecționare în
afara școlii
Răspunsul:

BAROMETRU 2012

BAROMETRU 2014

DA

18%

24%

NU

76%

74%

Nu știu/ Nu răspund

6%

2%

Sursa: 201247 și 201448

46Sondaj

Avangarde 2014 și sondaj CURS 2008
Barometru de Opinie Publică-Tineret 2012, realizat de Institutul Român pentru Evaluare și strategie-IRES la cererea
Autorității Naționale pentru Sport și Tineret
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Deși s-a înregistrat o creștere la nivel național cu aproximativ de 6 procente în ceea ce privește
numărul tinerilor care au participat la cursuri de calificare profesională în afara școlii, tinerii pe care iam investigat se limitează strict doar la cunoștiințele pe care le-au acumulat în școală sau la locul de
muncă și nu prea mai iau în considerare varianta formării profesionale deși vârsta lor ar putea fi o
premisă favorabilă. Se pare că formarea profesională nu a devenit o obișnuință în rândul tinerilor.
Multora li se pare greu să mai meargă „la școală” odată ce au devenit persoane active. Alte studii49 ne
arată că în căutarea unui loc de muncă tinerii pun pe primul plan experiența profesională 92% și pe
plan secund pregătirea formală 89% . O poziție similară o au și tinerii NEET chiar dacă unii dintre ei
fac eforturi pentru a-și continua studiile: „Poate dacă mi-aș termina școala și aș lua și bacalaureatul”
(tânăr, 26 ani, 11 clase, urban) sau a le finaliza acolo unde este cazul: „Dacă aș avea o diplomă poate aș
găsi ceva dar așa nu te bagă nimeni în seamă”. (tânăr, 23 ani, 8 clase, rural). Dar la alții nici nu se pune
problema calificării deoarece acceptă orice tip de muncă pentru a își asigura supraviețuirea, de obicei
muncind cu ziua la negru; iar la cei care au avut o slujbă, pregătirea profesională s-a realizat la locul de
muncă: „Montator țiglă metalică - această e specializarea mea. Da, da, la firmă am făcut formare pentru
tot … la locul de muncă. Au venit persoane de afară, de la firma mamă, care i-au învățat pe șefii din
România și ei ne-au învățat pe noi, angajații” (tânăr, 29 ani, școală gimnazială, rural). Interviurile
noastre au relevat că cei cu experiență profesională acumulată într-un domeniu, dacă cunosc cât de cât
activitatea nu mai i-au în calcul și formarea profesională continuă ci cel mult se gândesc să mai învețe
câte ceva la locul de muncă. Un asemenea tânăr ne dezvăluie: „Ca agent de securitate da pentru că am
mai lucrat, în domeniul construcțiilor cred că da … poate ca tehnician în prelucrarea lemnului aș mai
avea nevoie de o formare profesională la locul de muncă, de vreo 3 luni”. (tânăr, 26 ani, 11 clase, urban).
Din nou se constată că nu au în vedere nici un proiect personal de formare profesională.
Unii oficiali dintre cei intervievați de noi chiar ne-au relatat dificultățile pe care le întâmpină
pentru a convinge tinerii să urmeze anumite cursuri de calificare: „...de exemplu uite, eu mă lupt de vreo
lună de zile să-i înscriu gratuit la un curs ... și nu vor ... I: Și ce motive au? ... R: Lenea (râde). Ăsta e
motivul. (asistent social, primărie, rural)
Am întâlnit însă printre NEET și respondenți care se gândeau la cursuri de specializare: „Să fac
un curs de antreprenor (tânăr, 28 ani, studii universitare, rural) și/sau dezvoltare personală. Aceștia
reprezintă însă o minoritate.

6.8. Ajutorul oferit de autorități tinerilor care au nevoie de un loc de muncă
După cum am mai arătat și din sondajele de opinie reiese rolul scăzut pe care serviciile publice
îl joacă în sprijinirea tinerilor pentru facilitarea accesului pe piața muncii. Sondajele de opinie în
Barometru de Opinie Publică (situația tineretului și așteptările sale) -Tineret 2014, realizat de grupul de studii sociocomportamentale Avangarde la cererea Ministerului Tineretuui și Sportului
49 „Tinerii în România- griji, aspirații, atitudini și stil de viață”, Bucuresti 2014, realizat de Centrul de Sociologie Urbană și
Regională-CURS
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rândul tinerilor arată că aceștia apelează destul de puțin la autorități. Din această perspectivă,
întrebați la cine apelează pentru găsirea unui loc de muncă, 56% dintre tineri au spus că se adresează
familiei sau prietenilor și numai 14,6% unor servicii publice (incluzînd aici și pe profesori, psihologi și
chiar preoți). Un procent destul de mare (22%) nu apelează la nimeni iar 5% se adresează altor
instanțe50. Față de 2012, constatăm o ușoară scădere a apelului la familie dar se menține același nivel
scăzut al prezenței serviciilor publice.
Nici exemplele oferite nouă de acordare a unui sprijin eficient de oficialii pe care i-am abordat
nu au fost prea numeroase și foarte convingătoare. Cel mai adesea este vorba despre organizarea de
cursuri de calificare (de dorit în domenii căutate pe piața muncii):
„Cursurile de recalificare sunt o posibilitate pentru ei. În mare parte, profită de situație și merg la cursuri.
Unii merg că vor ei, alții merg că le impunem. Că ceva trebuie să facem pentru ei. Le dăm loc de muncă
sau fac un curs de calificare.” (oficial ALOFM)
Așa numita „oferire de loc de muncă” este doar o direcționare către angajatorii care au formulat
o cerere, dar aceștia sunt cei care au cuvântul hotărâtor la angajare. În lipsa vechilor instrumente
autoritariste de tipul „repartițiilor”, oficialii se simt depășiți.
Oficialitățile se simt adesea „ocolite” de tinerii care ar trebui să apeleze la ele: „Cred că apelează
la persoane cunoscute. Și de asta sunt dezinformați și vin la primărie.” (oficial primărie, urban)
Oficialii acuză dificultatea dialogului cu tinerii problemă și faptul că nu au destul timp pentru ai asculta:
„…îmi spun o mie de fraze și abia înțelegi ce vrea. Sunt mulți și stăm, ascultăm și de multe ori nu
avem timpul necesar ca să stau și să-l fac să înțeleagă ce vrea el. El de fapt nu știe ce vrea el” (oficial
ALOFM)
Dar de multe ori serviciile publice se simt depășite de dificultatea problemelor cu care se
confruntă tinerii.
O serie de categorii de tineri se confruntă cu bariere sociale specifice:


Tinerii crescuți în instituții de ocrotire: „Sunt tineri defavorizați, care vin cu un bagaj emoțional
foarte bogat și cu lipsuri emoționale multiple. Viața independentă aproape că nu există pentru ei;
nu știu să facă lucruri banale: să gătească, să-și spele rufele, nu știu să-și gestioneze viața; de
exemplu, de ce este important să-și plătească chiria, întreținerea... și acesta este un real
impediment în dezvoltarea lor și integrarea într-un grup de tineri și în societate.” (oficial Direcția
de Asistență Socială/Centrul pentru Persoane fără Adăpost, urban)



Tinerii romi: Și eu mi-am pus problema și m-am gândit că le place viața liberă fără reguli, fără
un program; ei au de obicei 8 clase și sunt foarte puține locuri de muncă cu 8 clase - femeie de
serviciu, îngrijitor; cred că nu sunt suficient de conștienți că trebuie să trăiască după niște reguli
și trebuie să se încadreze în societate.” (rural)

50Sondaj

Avangarde, 2014
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Tinerele mame: „de obicei dacă fetele fac copii de tinere nu mai au nevoie de școală și de obicei,
rămân singure.” (oficial, rural)
Pentru astfel de situații, așa cum am mai spus, serviciile obișnuite de plasare în muncă nu sunt

suficiente. Asemenea tineri cu situații sociale și personale mai complexe au nevoie de sprijin
personalizat, de interlocutori profesioniști și bine motivați pentru a-i ajuta.

6.9. Concluzii
Din datele prezentate reiese faptul că tinerii NEET la fel ca și tinerii din întreaga societate se
confruntă cu dificultăți pe piața muncii datorită contextului socio-economic existent.
Este vorba despre o ofertă de locuri de muncă nu întotdeauna corespunzătoare și repartizată
uniform pe teritoriul țării dar și despre multe prejudecăți și obstacole (subiective) în receptarea
corectă a acestei oferte de către cei interesați. Având în vedere slaba conectare a tinerilor NEET la
mediul social, am putea să credem că o bună parte din oferta existentă pe piața muncii nu este
cunoscută de acești tineri.
Strategiile firmelor angajatoare care oferă salarii foarte mici pentru „new entry” îi
descurajează pe tineri.
Lipsa experienței de muncă este o caracteristică generală a tinerilor dar și aceasta ar putea fi
depășită prin măsuri adecvate. Ne- a fost prezentată ca un caz de bună practică, realizarea sitemului
dual de pregătire profesională la un liceu partener cu Uzinele Dacia Renault prin care se asigură o
foarte bună tranziție a tinerilor de la școală la muncă. O asemenea metodă va trebui extinsă.
Atitudinea generală a tinerilor față de formarea profesională continuăpare în curs de
ameliorare (efectul oferetelor POSDRU din ultimii ani) dar mai este de parcurs o distanță până la
instaurarea unei adevărate culturi a formării continue.
Accesul tinerilor NEET pe piața muncii este îngreunat și de factori specifici cum ar fi
proveniența din medii deficitare economic și cultural, educație precară cu proporție mare de tineri
care abandonează/părăsesc de timpuriu școala, calificare profesională necorespunzătore, experiență
profesională oscilantă de la muncă la negrula ocuparea unor slujbe inferioare formării profesionale.
Incapacitatea de a comunica, dificultatea de a se auto-percepe cu obiectivitate, tare educațioanle din
familie îi fac pe unii tineri să se regăsească în rândurile NEET.
„Strategiile” de inserție profesională practicate de tinerii NEET sunt adesea deficitare, mai ales
că, în general în societatea noastră găsirea unui loc de muncă a ajuns să fie percepută ca o favoare, un
miracol. Sprijinul autorităților și serviciilor specializate se face prea puțin simțit.

94

6.10. Posibile măsuri de sprijin
 Stimularea acelor firme care oferă locuri de muncă de calitate (cu salarii corespunzătoare),
 Extinderea programelor educaționale care asigură continuarea studiilor indiferent de
momentul abandonului școlar,
 Orientare profesională mai adecvată la realitățile pieței muncii. Formarea deprinderilor
adecvate pentru găsirea unui loc de muncă. Discreditarea prejudecăților legate de rolul șansei,
a „pilelor” și altor factori extrinseci în găsirea unui loc de muncă;
 Dezvoltarea de programe de inserție profesională pentru tinerii care provin din mediul
instituțional, cu accent pe motivare și creșterea obiectivității față de sine și față de ceilalți;
 Susținerea ONG-urilor care oferă oportunități pentru calificare profesională, furnizând
competențe profesionale,
 Servicii pentru inserție profesională mai active, mai ofensive în raport cu pasivitatea unor
tineri beneficiari;
 Încurajarea voluntariatului în rândul tinerilor;
 Stimularea mobilității profwesioonale sub toate formele sal, inclusiv formarea deprinderii de
formare profesională continuă;
 Atragerea angajatorilor în organizarea cursurilor de formare astfel încât absolvirea cursului să
se încheie cu oferte de angajare.
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Capitolul 7.
Capital social și participare la viața publică
Ancuța Plăeșu

7.1. Semnificația capitalului social și a participării publice a tinerilor NEET
Consecințele excluziunii sociale a tinerilor NEET asupra participării civice și politice a acestora,
reprezintă o preocupare majoră la nivel european. În societatea contemporană, acumularea capitalului
uman, social și economic este o precondiție pentru deplina participare a tinerilor în societate, studiul
Eurofound asupra tinerilor NEET (2012a) relevând că aceștia sunt mult mai expuși lipsei de angajare
politică și socială, prin comparație cu tinerii care nu au acest statut. Dincolo de variațiile semnificative
ale participării civice și politice între țările europene, tinerii NEET înregistrează nivele mai scăzute de
încredere, de interes pentru chestiunile publice, angajare civică și participare în activități de
voluntariat (Eurofound, 2012a). Ca urmare a acestor constatări, politicile publice proiectate să reducă
excluziunea socială a tinerilor NEET la nivel european vizează atât intervenții în domeniile facilitării
ocupării, educației și formării profesionale, cât și măsuri de nivel comunitar destinate stimulării
participării civice și implicării tinerilor în dezvoltarea comunitară.
Plasarea unui număr mare de tineri în această categorie are consecințe majore asupra
indivizilor, comunității, economiei și societății în general. Printre consecințele menționate cel mai
frecvent în rapoartele de la nivel european51, se numără și cele de natură civică și politică: scăderea
încrederii în instituțiile publice, absenteismul electoral, alienarea, nemulțumirea în raport cu viața
politică din țară, scăderea participării democratice, apariția mișcărilor extremiste și xenofobe. Alți
factori de risc frecvent menționați în descrierea situației vulnerabile a tinerilor NEET, fac referire la
sprijinul familial redus, la precaritatea rețelelor sociale în care aceștia sunt integrați, precum și la
stigmatul social și atitudinile negative ale celor din jur.
În acest context, utilizarea teoriei capitalului social în analiza situației tinerilor NEET din
România este legitimă, datele de cercetare cantitative și calitative disponibile făcând posibilă
conturarea unei imagini semnificative a indicatorilor care configurează sfera valorică și
comportamentală a capitalului social al tinerilor NEET, aflat în strânsă relație cu participarea acestora
la viața publică de la nivel comunitar și societal.
Capitalul social este privit de Coleman ca o resursă inerentă „în relațiile de familie și în
organizațiile sociale comunitare” (1994, p. 300), constituind o componentă importantă a identității
sociale a indivizilor. Putnam definește capitalul social ca și „caracteristici ale rețelelor sociale,
normelor și încrederii” (1996, p. 66) și argumentează importanța relațiilor de reciprocitate existente
51
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în cadrul rețelelor sociale. El identifică două aspecte distincte ale capitalului social (Putnam 2000, p.
23):
 potențialul acestuia de a crea legături de tip „bonding”, cuprinzând relațiile strânse cu prietenii
și familia, ce se constituie în surse interne de sprijin individual;
 capacitatea capitalului social de a include relații, legături de tip „bridging”, caracterizate prin
relații mai slabe, dar orientate către mediul exterior, concretizate prin contacte în diverse
medii sociale și instituționale, ce se pot constitui în resurse pentru indivizi și grupuri.
Cele două tipuri de legături cuprinse în capitalul social au regimuri funcționale diferite, dar
ambele contribuie în mod semnificativ la succesul oricărei strategii a tinerilor de a depăși situațiile
dificile și de a se integra social și profesional. În sfârșit, abilitatea tinerilor de a valorifica resursele
asociate celor două tipuri de capital social, poate fi afectată de capitalul personal sau individual, care
poate conduce la utilizarea optimă sau deficitară a suportului și a contactelor sociale avute la
dispoziție.
Acest capitolul este construit prin analiza complementară a datelor cantitative si calitative
relevante pentru tematica abordată. Datele cantitative au ca sursă sondaje de opinie reprezentative la
nivel național pentru populația tânără a României și sunt prezentate pentru a contura cadrul valoric,
atitudinal și comportamental ce caracterizează tinerii din România în general, cadru ce cunoaște
particularizări și decupaje specifice tinerilor NEET, introduse prin analiza datelor calitative. Analiza
calitativă este fundamentată pe necesitatea de a surprinde reprezentarea tinerilor NEET despre
propria situație, sursele lor de încredere și de suport, aspectele din viață investite cu importanță și
relația lor cu instituțiile și cu comunitatea de apartenență.
Instanțele de sprijin la care tinerii apelează în diverse situații problematice contribuie la
conturarea sferei capitalului social, o resursă indispensabilă în relațiile sociale. Datele de sondaj cu
privire la tinerii din România arată în mod constant că familia rămâne cel mai important punct de
prijin în majoritatea situațiilor problematice cu care aceștia se confruntă. Importanța ei este relativ
constantă în situația luării unei decizii majore în viață, în cazul dificultăților financiare și al rezultatelor
școlare slabe, și în ușoară scădere între 2012 și 2014, în cazul alegerii profesiei, respectiv în situația
căutării unei slujbe.
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Graficul nr. 1

Sursa: Barometrele de opinie publică Tineret, 2012, 2014

În aceeași perioadă, a crescut ponderea tinerilor care nu apelează la nimeni în diverse situații
problematice, această opțiune devenind consistentă în situația alegerii profesiei, a rezultatelor școlare
slabe, în cazul găsirii unei slujbe și al luării unei decizii majore în viață.
Apelul la prieteni este frecvent în situația în care tinerii își caută o slujbă, dar și când au
dificultăți financiare.
Instituțiile publice cu atribuții în furnizarea de servicii pentru tineri sunt privite cu rezervă,
singurul context în care peste 10% dintre tineri se adresează unor instituții/servicii publice, fiind acela
în care se lovesc de dificultatea găsirii unei slujbe.
Cercetarea calitativă realizată în rândul tinerilor NEET confirmă aceeași atitudine de rezervă în
raport cu serviciile publice, motivată în mod consistent de rigiditatea, lipsa de bunăvoință și lipsa de
interes a reprezentanților instituționali, de complexitatea procedurilor și de risipa de timp și energie
pe care apelul la instituțiile și serviciile publice, îl necesită din partea lor, ca beneficiari.
„Când pui o întrebare, nimeni nu știe nimic, nimeni nu poate să facă nimic, nu este de competența
lor. Asta și la poliție, aceleași răspunsuri, nu este de competența lor, acesta este răspunsul cel mai des
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întâlnit. Oriunde mergi, la un ghișeu, într-o instituție publică, același răspuns.” (tânără, 26 ani, studii
postuniversitare, urban)
„Este o birocrație ... vrei să obții ceva… și stai, aștepți foarte mult; trebuie să mergi de nu știu câte
ori pentru o simplă hârtie. Nicăieri nu există interes.” (tânăr, 28 ani, studii universitare, rural)
Măsura în care tinerii NEET accesează instituțiile pentru a solicita sprijin, este pusă în relație
cu nivelul lor de educație, cunoașterea atribuțiilor instituțiilor și informarea cu privire la rolul acestora
de furnizor de servicii specializate, fiind considerate precondiții pentru apelul tinerilor la diverse
forme de sprijin instituțional, în rezolvarea problemelor cu care se confruntă.
„Depinde de problemă. Apelează la o instituție în momentul în care știe că instituția respectivă
poate să rezolve. Dar nu prea văd eu tinerii care fac asta. Ăștia care au studii superioare, mai apelează și
la instituții. Ăștia cu studii medii sau mai jos sunt cei mai rătăciți.” (reprezentant instituție publică,
urban)
Acest tip de condiționare a sprijinului instituțional, de nivelul de educație și informare a
beneficiarilor, sugerează că persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, care cel mai adesea nu au
un nivel ridicat de educație și de competență civică, accesează cel mai puțin serviciile publice
disponibile, deși au cea mai mare nevoie de sprijinul acestor instituții în depășirea dificultăților cu care
se confruntă.
Interviurile realizate cu tineri NEET, converg către confirmarea rolului familiei ca instanță
principală de sprijin, în viața acestor tineri.
„La cine să apelez, la părinți numai. Aici nimeni nu te ajută, nimeni nu te rezolvă.” (tânără, 17 ani,
5 clase, rural)
„Încerc să îmi rezolv singur problemele, cât mai mult, cât pot. După aceea, dacă nu se poate,
încerc să găsesc soluții în cercul restrâns numit familie, prieteni, neamuri.” (tânăr, 27 ani, studii
universitare, urban)
„La familie – pentru toate problemele, familia mea și familia extinsă – mătușa – pentru toate
problemele.” (tânără, 23 ani, școală postliceală, urban)
Interviurile cu actori cheie de la nivel comunitar relevă cu aceeași tărie rolul primordial al
familiei, chiar în situații în care sprijinul instituțional ar trebui să prevaleze.
„Se adresează familiei în primul rând, apoi persoanelor apropiate și în ultimă instanță
instituțiilor publice, când nu au încotro, când au nevoie de poliție, de dispensar.” (reprezentant instituție
publică, rural)
„În primul rând apelează la familie, apoi la prieteni și, în cele din urmă, la instituțiile publice...,
dar mulți tineri de aici din Centru sunt foarte reticenți în privința interacțiunilor cu persoane de la
AJOFM, din diverse ONG-uri.” (reprezentant instituție publică, urban)
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În situațiile în care tinerii solicită sprijinul unui reprezentant al instituției publice, acest sprijin
se bazează pe o relație de încredere particularizată, nu instituțională, așadar valorifică de asemenea
forme ale capitalului social de tip bonding, mai degrabă decât bridging.
„Marea majoritate a lor apelează la familii; mai sunt o parte care apelează la prieteni, aceia care
nu au încredere nici în familii și nici în instituții; dar sunt și persoane care apelează la instituții – sunt
acei tineri care au căpătat încredere într-un dascăl și i-ar putea ajuta într-o situație dată, de ex. dacă e o
situație legată de școală, se mai întorc și pot să ceară un sfat.” (reprezentant instituție publică, rural)
Diversitatea relațiilor și legăturilor de tip bridging, ce pot constitui resurse utile în dinamica
socială, pare a fi redusă și insuficientă pentru mai buna integrare socială a tinerilor NEET.
„Nu prea ai la cine, nu ai la cine și nu te ajută nimeni cu absolut nimic pentru că majoritatea care
ni-s prieteni sau cunoscuți sunt și ei cam în situații asemănătoare ca și a noastră și nu poți să ai
pretenții.” (tânără, 29 ani, studii primare, rural)
Aflați în situații problematice, tinerii se îndreaptă așadar mai ales către cercurile investite cu
încredere particularizată, respectiv familia și apropiații. Importanța pe care tinerii o atribuie relațiilor
cu aceștia, conturează resursele de sprijin identificate de ei, în sfera capitalului social de tip bonding, în
termenii lui Putnam. Datele calitative de cercetare relevă că tinerii NEET proveniți din medii familiale
problematice și din comunități/contexte sociale defavorizate sunt mult mai expuși riscului de a depăși
cu dificultate acest statut. Cumularea statusului economic și social scăzut, cu alte riscuri, precum
apartenența la etnia romă, reprezintă un predictor important al apartenenței pe termen lung, la
categoria NEET.

7.2. Factori de succes în viață și în carieră
Datele de sondaj disponibile conturează o imagine îngrijorătoare a percepției tinerilor din
România în general, cu privire la elementele necesare împlinirii lor profesionale. Aproape 40% dintre
tinerii investigați în anul 2012 consideră că relațiile și poziția socială condiționează succesul în carieră,
doar 15% apreciind că buna pregătire profesională constituie premisa succesului profesional. Aproape
o treime dintre tineri atribuie importanță aspectelor morale și etice ale parcursului profesional,
precum cinstea și corectitudinea.
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Graficul nr. 2

Sursa: Barometrul de opinie publică Tineret, 2012

Cercetarea calitativă în rândul tinerilor NEET evidențiază un complex de factori necesari
succesului în viață, cei mai mulți dintre aceștia fiind strâns legați de nevoile neacoperite ale acestei
categorii de tineri. Astfel, accesul la resursele financiare necesare traiului, găsirea unui loc de muncă și
un nivel superior de educație conturează aspirațiile celor mai mulți dintre tinerii lipsiți de sprijinul
financiar al familiei de origine.
„Să aibă un loc de muncă, să câstige bani.” (tânăr, 25 ani, 8 clase, rural)
„Prima dată e școala. Școala e mai importantă. Dacă ai o școală și diplomă, te ajută să intri
undeva la muncă. Și îți faci un viitor.” (tânăr, 17 ani, 8 clase, urban)
Rolul familiei de origine transpare și din discuțiile pe tema factorilor necesari pentru succesul
în viață al unui tânăr.
„Ajutorul părinților, în primul rând să dea o mână de ajutor cât pot ei, că sunt și capabili, și să
aibă salar mai bun așa, să poată rezista, ca să câștige bani ei singuri ca să poată trăi de pe-o zi pe alta.”
(tânăr, 24 ani, studii primare, urban)
Buna pregătire profesională, competitivitatea pe piața muncii, experiența profesională și
perseverența sunt de asemenea invocate ca aspecte care favorizează o traiectorie de succes pentru
tineri.
„Mult noroc. Și eventual, să fie foarte profesioniști pe o anumită arie. Să fie foarte buni în
domeniu. Părerea pe care mi-am creat-o este că ai mai multe șanse dacă ești foarte bun în ceva, decât
dacă știi multe chestii dar la un nivel mai scăzut.” (tânăr, 27 ani, studii universitare, urban)
101

„Multă ambiție. Nervi de fier ca să facă față pieței.” (tânăr, 28 ani, studii universitare, urban)
„De experiență, cum am spus, și pe asta nu o putem avea dacă nu ni se dau șanse. De relații, de
pile. (tânără, 26 ani, liceu, urban)
„În primul rând, de voință, să-și dorească să facă ceva pentru ei. De dorința de a învăța, să-și
deschidă mintea. Să se raporteze la un model adevărat, la o personalitate.” (reprezentant instituție
publică, urban)
Existența unui cerc de relații și cunoștințe care să faciliteze o traiectorie de succes în viață și pe
piața muncii, este o condiție menționată frecvent, atât în cadrul interviurilor cu tineri NEET, cât și pe
parcursul discuțiilor cu actori instituționali.
„Să aibă o familie, bani, un cerc relațional destul de larg, multe cunoștințe, relații foarte sus.”
(tânără, 23 ani, școală postliceală, urban)
„Ca să reușească au nevoie de susținere în primul rând, de relații. Multinaționalele din zonă, (…)
angajează pe timpul vacanței tineri pe care-i și plătesc, dar tinerii care sunt acceptați și angajați au
părinții în multinaționalele respective, deci au prioritate atâta timp cât părinții lor lucrează în
multinaționale.” (reprezentant instituție publică, urban)
Opinia conform căreia angajarea personalului din sistemul instituțiilor publice se realizează
preponderant pe criterii clientelare, este expusă ca evidentă, chiar de către reprezentanții acestui
sistem.
„În primul rând de curaj, de inițiativă. Da, relațiile, pilele pot funcționa în sistemul public, dar aici
greu găsești un loc de muncă pentru că posturile s-au cam blocat.” (reprezentant instituție publică,
urban)
Corelarea dintre pregătirea conferită în sistemul de educație și nevoile pieței muncii, dar și
nevoia de consiliere vocațională, sunt aduse în discuție sporadic, de către reprezentanții instituțiilor
publice, ca factori care ar putea sprijini tinerii în identificarea celor mai bune trasee de carieră.
„O îndrumare un pic mai bună, mai ales în clasele I-VIII e baza, deja în liceu poți să mai scapi un
pic de sub control (situația). Îndrumarea trebuie să meargă pe anumite skills-uri ale copilului și asta
trebuie facut de psihologul școlii, ca să vezi un profil vocațional.” (reprezentant instituție publică, rural)
Succesul în viață este, așadar, asociat predominant acelor aspecte care sunt deficitare în viața
tinerilor NEET, împlinirea fiind echivalentă cu șansa de a avea un loc de muncă și condiții decente de
trai. Persoanele cu un nivel redus de educație menționează preponderent studiile drept premisă a
succesului în viață, în vreme ce tinerii cu o educație peste medie, invocă o bună pregătire profesională
și calități personale care să confere competitivitate pe piața forței de muncă. Toate categoriile de tineri
investigați, precum și actorii cheie, consideră că un capital relațional bogat este util pentru succesul în
viață al tinerilor.
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Investigarea, în cadrul cercetării calitative, a aspectelor investite cu importanță de către
tinerii NEET, configurează același spațiu social semnificativ restrâns, limitat la familia și gospodăria
proprie.
„Vreau să fac, ca să am casa mea, să am mașina mea, un loc de muncă, familia mea. Familia e pe
primul plan.” (tânăr, 25 ani, 8 clase, rural)
„Părinții pe primul loc, familia și pe viitor prietena, soția, ce-o fi.” (tânăr, 17 ani, 8 clase, urban)
Îngrijorările tinerilor NEET sunt de asemenea determinate preponderent de situația
personală și familială dificilă, care derivă din lipsa locului de muncă și consecințele pe care acest statut
le aduce în spațiul social semnificativ care este familia.
Cercetător: „Ce vă îngrijorează mai mult, legat de viața dvs. și a familiei?”
S1: „Banii. La asta ne gândim toți, toate familiile, toată lumea.” (tânără, 20 ani, liceu, urban)
S2: „Să nu fiu nevoit să plec în străinătate.” (tânăr, 28 ani, studii universitare, urban)
S3: „În momentul de față, este serviciul, faptul că nu am încă un loc de muncă.” (tânără, 23 ani,
școală postliceală, urban)
S4: „Faptul că nu ne găsim niște locuri de muncă și ne descurcăm foarte greu și trăim de azi pe
mâine.” (tânără, 26 ani, liceu, urban)
Orientarea aproape exclusivă a acestor tineri către cercul apropiat al relațiilor familiale,
proiectarea către acest cerc a nevoilor, îngrijorărilor și intereselor lor, deși ușor explicabilă prin
prisma statutului lor, este o premisă negativă pentru depășirea situației de excluziune socială de care
sunt afectați și pentru participarea lor activă în orice inițiativă de dezvoltare comunitară sau socială
mai largă.
Încrederea generalizată (în oameni, în general) s-a dovedit a fi o componentă importantă a
capitalului social, ca element necesar pentru construcția coeziunii sociale și a sentimentului de
securitate socială (Putnam, 1993). Ratele de încredere arătate de sondajele de opinie arată că atât
tinerii, cât și populația adultă preferă o atitudine de prudență în fața celor mai mulți dintre oameni.
Cercetarea calitativă întreprinsă în rândul tinerilor NEET arată o accentuată lipsă de încredere
în oameni în general, singura instanță investită cu încredere sporită fiind familia.
„Cam în nimeni. Doar în mama mea și în sora mea, atât.” (tânăr, 25 ani, 8 clase, rural)
„În familie și prietenii care sunt mai apropiați de familie. Dar în primul rând în familie.” (tânără,
22 ani, 10 clase, urban)
„Familie, cel mai mult. Nu poți să ai încredere într-un străin.” (tânără, 20 ani, liceu, urban)
Încrederea este, cel mai adesea, condiționată de așteptarea sprijinului concret la nevoie, nu
pare a fi corelată cu o orientare pozitivă de tip moral, în raport cu cei mai mulți dintre oameni.
„…este bine să ai încredere în oameni, nu trebuie să fii, Doamne feri, din ăsta…, dar e bine să ai
încredere în Dumnezeu, nu în oameni, că așa scrie și în Biblie, să ai încredere în Dumnezeu, nu în oameni.
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Avem încredere, Doamne feri, avem prieteni care uneori ne ajută, sau îi ajutăm, nu-i vorba, dar mai bine
să te bazezi pe tine că altfel nu...” (tânără, 29 ani, studii primare, rural)
Tinerii cu un nivel de educație superior recunosc valoarea încrederii ca bun de natură morală,
însă această valoare pare a fi percepută ca fiind în contradicție cu tipul actual de societate și cu
experiențele de viață, care orientează oamenii mai degrabă pe direcția individualismului și a încrederii
exclusive în forțele proprii.
„E foarte fain să ai încredere în oameni, doar că ... na, ni se induce că n-ar trebui să avem
încredere în oameni, ci doar în forțele proprii și tocmai de-asta […]. Dar da, e foarte fain să ai încredere în
oameni, chiar dacă nu-i cunoști.” (tânăr, 27 ani, studii universitare, urban)
„Personal, nu am încredere nici în mine, pentru că sistemul așa mă face. În familie, însemnând
părinții, aș putea să am încredere pentru că oricând, dacă aș pați ceva, sau dacă ei ar păți ceva, sunt
convins că nu m-ar minți niciodată și da, ...în familie aș putea avea încredere sută la sută.” (tânăr, 28 ani,
studii universitare, urban)
„Nu... nu mai există cuvântul ăsta „încredere”, a murit. E greu să ai încredere. Am încredere în
familie și în câțiva prieteni. Atât.” (tânăr, 28 ani, studii universitare, rural)
Dincolo de cauzele acestei circumspecții în raport cu instanțele care depășesc sfera familiei și
apropiaților, cauze care pot fi căutate în multe direcții și care cu siguranță sunt legate de dezavantajele
multiple care afectează tinerii NEET, această încredere generalizată redusă este o premisă negativă
pentru capitalul necesar unor schimbări pozitive în România în general și în comunitățile defavorizate,
în special.
Dacă, în general, relațiile sociale marcate de neîncredere sunt explicate printr-un context social
nefavorabil, interviurile desfășurate cu tineri de etnie romă evidențiază perceperea unui climat de
neîncredere pus pe seama discriminării etnice.
„De exemplu, aici în sat nimeni nu te cheamă nicăieri, ei sunt români, tu ești țigan.” (tânăr, 24 ani,
6 clase, rural)
Tinerii de etnie romă par să cumuleze dezavantaje multiple, lipsei de studii și de calificare
adăugându-se bariere discriminatorii legate de identitatea etnică, resimțite atât la angajare, cât și în
sistemul de educație și în relațiile sociale de la nivel comunitar.
„… la muncă, normal, dacă ar fi să mă duc să mă angajez undeva, nu neapărat din pricina că n-ai
studii, să te duci să te angajezi undeva la un magazin, nu mă ia pe mine că poate mă descurc mai bine,
dar cum să vândă un țigan la magazin sau ceva de genul. Și mai multe, aici chiar se face discriminare. Și
cu copiii la școală, peste tot.” (tânără, 29 ani, studii primare, rural)
Un alt tip de discriminare invocat și resimțit de către o parte a tinerilor investigați, are la bază
criteriul originii sau rezidenței în mediul rural, perceput ca fiind cauza accesului dificil pe piața muncii
și a integrării depline în societate.
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„Discriminarea că tu vii de la țară și celălalat e din oraș este și nu o să dispară niciodată.”
(tânără, 24 ani, școală postliceală, urban)
„…mă nemulțumește faptul că noi, cei de la țară, suntem văzuți altfel față de cei de la oraș.”
(tânără, 19 ani, liceu, rural)
Solidaritatea și sprijinul reciproc în comunitate, sunt realități slab percepute de către tinerii
NEET, valorile împărtășite preponderent fiind individualismul și ignorarea nevoilor celorlalți. Deși
explicit, relațiile interpersonale între oamenii din comunitate sunt apreciate ca pozitive, deschiderea
către ceilalți, solidaritatea în situații dificile, încrederea interpersonală sunt descrise ca fiind la cote
scăzute.
„Fiecare cu problemele lui ar fi cel mai bine.” (tânăr, 23 ani, 8 clase, urban)
„Nu se mai ajută unii pe alții. Sunt interesați de bani și de probleme personale.” (tânăr, 23 ani,
învățământ profesional, rural)
Atât tinerii, cât și actorii cheie împărtășesc o anumită nostalgie față de vremurile (nedefinite)
în care relațiile comunitare erau mai strânse și aveau la bază principii precum solidaritatea și sprijinul
reciproc, dispariția acestor valori fiind explicată îndeosebi prin situația economică dificilă pe care
indivizii și familiile lor o traversează.
„Mai puțin – față de cum a fost înainte – oamenii se ajutau, erau mai buni, mai înțelegători.”
(tânără, 23 ani, studii postliceale, urban)
„(Oamenii nu se mai ajută unii pe alții), probabil, pentru că nici ei nu au fost ajutați când au avut
nevoie. Problemele sunt din ce în ce mai multe și oamenii se retrag în ei să-și gestioneze problemele lor și
uită să se ocupe chiar și de copii... dar față de alți oameni! ... Există o presiune socială deosebit de mare și
oamenii nu mai reușesc să comunice corect. Sunt din ce în ce mai străini unii față de alții, viețile lor sunt
paralele.” (reprezentant instituție publică, urban)
Așadar tinerii NEET abordați prin cercetarea calitativă percep o societate atomizată, în care
fiecare își urmărește propriile interese, binele comun fiind un obiectiv difuz, dificil de conceput și de
operaționalizat. Această poziție este larg împărtășită de către toate categoriile de persoane investigate,
atât în comunitățile rurale cât și în mediul urban, consolidând concluzia că relațiile sociale sunt
puternic afectate de schimbările sociale și economice din ultimele decenii. În consecință, este necesar
ca proiectarea oricăror intervenții pentru ameliorarea situației grupurilor vulnerabile sau a
comunităților dezavantajate, să propună măsuri de consolidare a capitalului social și de restaurare a
valorilor morale și cetățenești la nivelul comunităților.
Încrederea în instituții reprezintă o precondiție a participării tinerilor la viața publică,
precum și un indicator important al modului în care ei își proiectează traiectoriile de viață în contextul
social și politic dat.
Dinamica încrederii în instituțiile publice, evidențiată de datele de sondaj în rândul tinerilor în
general, relevă că există o categorie a instituțiilor care se bucură de o încredere ridicată constantă în
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ultimii 20 de ani, neinfluențată de schimbările politice: biserica, școala și armata. O explicație frecventă
a păstrării unor nivele ridicate de încredere pentru aceste instituții, este aceea că ele nu sunt asimilate
instituțiilor politice, nefiind afectate de creditul scăzut asociat acestora. O altă ipoteză este aceea că
biserica, școala și armata n-au fost supuse uzurii provocate de responsabilizarea pentru evoluțiile
negative în plan economic ale României, cu urmări directe asupra nivelului de trai al populației.
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Graficul nr. 3.

Sursa: Barometrele de opinie publică Tineret; Barometrul de opinie publică, Fundația Soros (în acest caz, date
extrase pentru grupa de vârstă 18-35)

După 2007, dar și între anii 2012 și 2014, ultimii pe care există date cantitative disponibile cu
privire la populația tânără, se poate constata o tendință constantă de scădere a încrederii în
majoritatea instituțiilor. Cele mai scăzute nivele de încredere le înregistrează instituțiile politice,
partidele politice fiind în mod constant investite cu cea mai scăzută cotă de încredere.
Conform datelor calitative, atât percepțiile tinerilor NEET, cât și ale actorilor cheie din comunități,
confirmă existența unui nivel scăzut de încredere a tinerilor în instituțiile publice, acestea căpătând o
imagine mai bună în ochii cetățenilor numai ca urmare a unor realizări de anvergură în comunitate sau
ca urmare a sprijinului direct al autorităților în probleme personale ale cetățenilor. Instituțiile de nivel
central sunt percepute difuz și negativ, în vreme ce acelea de nivel local, sunt apreciate prin prisma
relațiilor și experiențelor personale. Pentru tinerii cu un nivel de educație redus, mecanismele de
funcționare a instituțiilor sunt practic necunoscute, dincolo de rolul acestora de furnizor de ajutor
social.
Încrederea scăzută în oameni, alături de încrederea redusă în instituțiile și autoritățile publice
și apelul redus la serviciile publice disponibile, reprezintă premise negative pentru potențialul
apariției unor schimbări sociale pozitive în comunitățile puternic afectate de șomaj și excluziune
socială, unde rata apartenenței tinerilor la categoria NEET este mare.
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Competența civică subiectivă, sentimentul abilității personale de a influența deciziile
autorităților, este o variabilă atitudinală cu implicații semnificative pentru o varietate largă de
atitudini civice și politice, un factor cu potențial explicativ major pentru participarea socială a
cetățenilor. Frecvența cu care indivizii se evaluează ca fiind competenți să influențeze deciziile luate de
autorități, este un indicator al măsurii în care ei își consideră propriile societăți, democratice.
Datele cantitative indică percepția de către tineri a unei autonomii a mecanismelor de luare a
deciziilor în raport cu cetățeanul, nespecifice democrației și culturii civice participative. (Almond și
Verba, 1963). Astfel, între 2007 și 2014, ponderi ale tinerilor cuprinse între 70% și 60% considerau că
pot influența numai în mică măsură hotărârile importante luate la nivel național. Deși în acești 7 ani,
ponderea tinerilor care cred că pot influența în mare măsură deciziile luate pentru țară, a cunoscut un
trend ascendent semnificativ, ei nu depășesc 17% din totalul populației tinere din România. Influența
percepută asupra hotărârilor luate de autoritățile de la nivel local este ceva mai bine conturată,
aproape o treime dintre tineri considerând că pot influența aceste decizii într-o mare măsură.

Graficul nr. 4

Sursa: Barometrele de opinie publică Tineret

O cultură politică participativă se distinge de una dependentă (Almond și Verba, 1963), printrun rol mai important acordat cetățeanului în concepția și implementarea politicilor publice, fie prin
susținerea activă a sistemului politic, fie prin contestarea acestuia. În condițiile în care peste jumătate
dintre tineri consideră că nu pot influența politicile publice, cultura politică ce îi caracterizează pare a
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fi mai degrabă dependentă decât participativă, ceea ce reprezintă o premisă negativă pentru succesul
politicilor de incluziune socială destinate tinerilor.
Din interviurile cu tineri NEET transpare în mod evident prezența unei culturi a neparticipării
la viața comunitară. Participarea scăzută a acestora pare a fi legată de încrederea scăzută în instituțiile
și autoritățile publice și de perceperea unui climat social și politic dominat de interese particulare.
Funcționarea instituțiilor publice este percepută ca fiind în afara controlului cetățeanului, acesta fiind
expus doar efectelor politicilor publice, fără competențe în influențarea deciziei publice care îl
privește.
Cercetarea calitativă a evidențiat de asemenea poziția marginală pe care acești tineri o resimt,
în raport cu mecanismele de luare a deciziilor la orice nivel. Întrebați fiind dacă oamenii obișnuiți pot
schimba lucruri importante în comunitățile lor sau în țară, în general, majoritatea consideră că
oamenii de rând nu pot influența deciziile autorităților, acesta fiind motivul invocat cel mai frecvent,
pentru neparticiparea la orice inițiativă civică sau comunitară.
„Da, în facultate am fost implicată în acțiuni pentru anumite drepturi, dar am rămas cu un gust
amar, pentru că deși ne-am implicat și ne-am dorit să fie bine, până la urmă nu contează decât ce vor cei
de sus.” (tânără, 28 ani, studii universitare, urban)
„Nu. Ar putea, dar la vârf lucrurile nu sunt așa, este vorba de sistemul de clică la cei care ne
conduc.” (tânăr, 27 ani, gimnaziu, rural)
Autonomizarea mecanismelor de luare a deciziei în raport cu cetățeanul, prevalarea intereselor de
grup în fața celor colective în forurile decizionale de la orice nivel, sunt opinii frecvent expuse, atât de
către tinerii cu un nivel redus de educație, cât și de către absolvenții de studii superioare.
„Dacă are sprijin și îl ajută altcineva care poate, da.” (tânără, 22 ani, 10 clase, rural)
„Nu cred că ar fi foarte mult ascultat, chiar dacă ar încerca. Eu nu cred. Dacă este singur, nu este
băgat în seamă. Dacă ar avea în spatele lui o susținere, poate că da, ar reuși.” (tânără, 28 ani, școală
profesională, rural)
„Doar dacă are foarte, foarte mulți bani și cunoștințe sus puse care să poată lupta de la același
nivel cu cei de sus. Noi, ca oameni de rând, singura putere pe care o avem e să fim uniți și să încercăm să
facem o revoluție. Cu vorba bună s-a încercat până acum și am ajuns unde am ajuns. Dacă continuăm tot
cu vorba bună, o să ajungem și mai rău decât suntem.” (tânăr, 27 ani, studii universitare, urban)
Măsura redusă în care tinerii consideră că pot să participe la luarea deciziilor în localitate și în
țară este în strânsă relație cu perceperea difuză a binelui comun și a semnificației acestuia pentru
fiecare membru al comunității.
„… mi se pare foarte, foarte greu să mobilizăm în primul rând, pentru că sunt cu toții foarte
resemnați, au impresia că nu o să rezolve nimic și că nu merită să-și investească timpul și energia să facă
ei ceva, pur și simplu să se organizeze ei între ei, câțiva oameni, și să facă ceva. De exemplu am încercat
să-i aducem să reparăm locul de joacă din zonă, sau să mai punem o bancă... am montat o scenă în zona
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respectivă, ca să o putem avea pentru evenimente. Și au venit, ne ajută cumva o parte din ei, dar încă nu
simt că pot să facă ei ceva în zona respectivă, pentru că nu simt că le aparține în primul rând. (tânără, 23
ani, studii universitare, urban)
Tinerii NEET nu se evaluează a fi în poziția de a influența decizia publică, au așadar o
competență civică subiectivă slab configurată. Autoritățile și mecanismele de decizie sunt reprezentate
de tineri ca fiind exterioare lor iar eventualele acțiuni colective de influențare a acestora sunt investite
cu șanse de reușită reduse.
Apartenența la organizațiile neguvernamentale și interesul față de activitatea acestora
reprezintă indicatori ai gradului de dezvoltare a societății civile, iar activarea în astfel de organizații
este corelată cu o participare politică activă la nivel local și national, precum și cu dobândirea unui
capital util integrării profesionale și sociale.
Ponderea tinerilor din România care cunosc ONG-uri locale a crescut ușor în perioada 20122014, în timp ce numarul de tineri ce fac parte dintr-o astfel de organizație a ramas constant, la 4%.

Graficul nr. 5

Sursa: Barometrele de opinie publică Tineret

Investigarea, prin cercetarea calitativă, a măsurii în care tinerii NEET au avut contact cu
activitatea anumitor organizații neguvernamentale și a modului lor de raportare la aceste experiențe, a
relevat prezența sporadică a acestor organizații în mediile de viață ale tinerilor dezavantajați și
conștientizarea difuză a beneficiilor potențiale ale activității ONG-urilor, pentru comunitate.
„… tinerii sunt interesați mai puțin de activitatea lor, adică programe sunt multe, dar nu știu care
este rezultatul acestor programe, adică… cum l-ai ajutat pe acel cineva pe care l-ai adus în program să-i fie
lui mai bine în societate.” (reprezentant. instituție publică, urban)
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„Există asemenea ONG-uri dar, așa cum v-am spus, tinerii sunt puțin speriați de interacțiunea cu
ei, fie că au fost prost tratați, fie că nu au încredere că aceștia îi pot ajuta cu adevărat.” (reprezentant
instituție publică, urban)
Aproape fără excepție, din comunitățile rurale cuprinse în cercetarea calitativă, lipseau
organizațiile neguvernamentale care să desfășoare activități locale. În mediul urban, lipsa informațiilor
tinerilor NEET despre aceste organizații, este pusă pe seama vizibilității reduse a organizațiilor,
precum și a lipsei de interes din partea tinerilor.
„Dacă nu văd afișe și reclame pe stradă, ei nu se interesează special. Internetul îl folosesc pentru
alte nevoi, nu neapărat pentru a se informa în legătură cu ONG-urile și asociațiile. Nu sunt multe
asemenea organizații, 5-10 max. și nu sunt vizibile, aceasta este problema”. (reprezentant instituție
publică, urban)

7.3. Concluzii
Perceperea unei societăți atomizate, interiorizarea culturii neparticipării comunitare și sociale,
slaba configurare a competenței civice subiective și prezența redusă a capitalului social de tip bridging,
ce orientează indivizii către mediul social exterior grupului familial, constituie trăsături care descriu
tinerii din România în general. Aceste trăsături sunt însă accentuate în profilul tinerilor NEET, și
cumulate cu ceilalți factori de risc care-i afectează, creează premisele depășirii cu dificultate a situației
de excluziune socială în care cei mai mulți dintre ei sunt plasați.
Încrederea interpersonală scăzută, alături de încrederea redusă în instituțiile și autoritățile
publice și apelul redus la serviciile publice disponibile, reprezintă variabile negative pentru potențialul
apariției unor schimbări sociale pozitive în comunitățile puternic afectate de șomaj și excluziune
socială, unde rata apartenenței tinerilor la categoria NEET este mare. Mai mult, încrederea
particularizată crescută, care se manifestă în raport cu indivizii percepuți ca fiind din aceeași
categorie, poate conduce indivizii către implicarea în activități destinate a sluji doar propriile grupuri
de apartenență, și nu altele (Uslaner, 2001). Aceasta poate exacerba conflictul între grupuri și nu este o
valoare de suport pentru dezvoltarea comunității, pentru că implică prezumția fundamentală că cei
mai mulți oameni nu împărtășesc valori similare.
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Capitolul 8.
Accesul tinerilor NEET la serviciile disponibile
Manuella Manu, Sorin Mitulescu

Problematica incluziunii sociale a tinerilor este omniprezentă în toate agendele politice.
Prin cel mai recent document strategic „Europa 2020”, Europa își propune să devină o
societate inclusivă cu o economie durabilă bazată pe cunoaștere și inovare52.
La nivel național accesul tinerilor pe piața muncii se realizează tot mai întârziat fapt ce a
determinat guvernul să aprobe o Strategia Națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei
2014-202053. Obiectivul strategic îl constituie îmbunătățirea serviciilor sociale: consolidarea și
îmbunătățirea asistenței sociale la nivelul comunității, creșterea coordonării orizontale și verticale și
deplasarea spre integrarea serviciilor sociale, estimarea nevoilor de stabilire corectă a costurilor și
alocarea unui buget adecvat, dezvoltarea metodologiilor, protocoalelor și procedurilor de lucru clare,
dezvoltarea serviciilor specializate pentru grupuri vulnerabile, îmbunătățirea mecanismelor de
responsabilitate socială din serviciile sociale, etc. Strategia are o tematică prioritară pentru tineri și
anume să faciliteze intrarea acestora pe piața muncii sub forma programului „Garanții pentru Tineret”.
Însă implementarea unui asemenea program vizând „asigurarea de acces personalizat la locurile de
muncă”54 al tinerilor se lovește de insuficiența resurselor umane din instituții în domeniul ocupării.

8.1. Context general al nivelului de informare cu privire la serviciile disponibile
Conform studiilor din ultimii ani55, serviciile sociale destinate tinerilor sunt slab dezvoltate și
ineficiente mai ales în comunitățile rurale și cele afectate de sărăcie. Acest lucru i-a determinat pe
tineri să afirme într-un procent foarte mare 55% că nu cunosc nici un centru destinat serviciilor în
orașul în care locuiesc față de 11% dintre tineri care au răspuns pozitiv56. Autoritățile de stat sunt
sprijinite prin programe adecvate de ONG-uri însă disponibilitatea lor la nivel local este tot redusă.

„Tinerii și incluziunea pe piața muncii- nevoi, așteptări, soluții, obstacole” , București 2010, realizat de Autoritatea
Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni http://www.robcc.ro/media/diverse/FINAL_Studiu%20ANBCC%20%20Tinerii%20si%20incluziunea%20sociala%20pe%20piata%20muncii%20ARIAL%20MARE.pdf
53 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2014/2014-12-29_HG_SIncluziune-Anexa1.pdf
54Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și instituțiile de formare profesională (precum centrele de
formare profesională) au personal insuficient pentru a-i putea deservi pe adulții care nu sunt angajați, nu sunt înscriși în
sistemul de învățământ sau formare profesională (NEET) și care sunt afectați de sărăcie. Cf.
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2014/2014-12-29_HG_SIncluziune-Anexa1.pdf
55 „Situația adolescenților din România”, București 2013, realizat de UNICEF și MTS
56 Barometru de Opinie Publică-Tineret 2012, realizat de Institutul Român pentru Evaluare și strategie-IRES la cererea
Autorității Naționale pentru Sport șiTineret
http://www.djtmehedinti.ro/userfiles/IRES_ANST_Barometru%20tineret_Raport%20%20grafic%20si%20interpretari.pdf
http://www.djtmehedinti.ro/userfiles/IRES_ANST_Barometru%20tineret_Raport%20%20grafic%20si%20interpretari.pdf
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În privința apelării la serviciile sociale numărul tinerilor este în scădere,fapt confirmat de
sondaje de exemplu în Barometrul de Opinie Publică, București 2012 numărul tinerilor care au apelat
la servicii este de 13%, comparativ cu Barometru de Opinie Publică, București 2014 unde procentul
este de 9% deci numărul tinerilor este în scădere cu 5 procente cum se vede în tabelul1.

Tabelul 1
Întrebarea: Dvs. personal ați
apelat la serviciile unui centru
de tineret din zona în care BAROMETRU 2012
locuiți?
Răspunsul:
DA
13%

BAROMETRU 2014

Răspunsul:

NU

86%

Răspunsul:

Nu știu/ Nu 10%

77%

9%

5%

răspund
Sursă 201257 și 201458

Cu toate acestea observăm că 72% dintre tineri59 sunt de acord să se înființeze centre care
oferă servicii de informare, consiliere, 13% consideră că nu ar fi necesar, iar 13% nu au exprimat o
opinie clară.
Motivele sunt: neîncredere în instituții de stat de aceea ei înceacă să își rezolve singuri
propriile problemele60, există bariere birocratice61 (de exemplu lipsa actului de identitate sau a
consimțământului părinților), există o lipsă de informații cu privire la drepturile pe care le au
adolescenții și familiie lor62.
În acest sens autoritățile de stat împreună cu ONG-urile ar trebui să vină cu sprijin în
informarea drepturilor lor, proceduri de completare a formalităților, etc.
În sectorul de stat și privat calitatea personalului și a logisticii reprezintă o altă barieră care
îngreunează accesul tinerilor la servicii. Astfel dacă în instituțiile de stat personalul este considerat
insuficient, nemotivat din punct de vedere financiar, în localități nu sunt pregătiți corespunzător iată
că în ONG-uri resursele umane sunt profesioniste și pe deasupra foarte motivate în activitate.

57Barometru

de Opinie Publică-Tineret 2012, realizat de Institutul Român pentru Evaluare și strategie-IRES la cererea
Autorității Naționale pentru Sport și Tineret și
http://www.djtmehedinti.ro/userfiles/IRES_ANST_Barometru%20tineret_Raport%20%20grafic%20si%20interpretari.pdf
58 Barometru de Opinie Publică (situația tineretului și așteptările sale) -Tineret 2014, realizat de grupul de studii sociocomportamentale Avangarde la cererea Ministerului Tineret și Sporthttp://djsthunedoara.ro/resurse/barometru/RAPORTBAROMETRU-TINERET-AVANGARDE-SEPTEMBRIE.pdf
59 Idem 9
60 „The impact of the Economic Crisis in Romania 2009”, 2009, realizat de Agenția pentru Strategii Guvernamentale apud
„Tinerii și incluziunea pe piața muncii”, București 2010 http://www.robcc.ro/media/diverse/FINAL_Studiu%20ANBCC%20%20Tinerii%20si%20incluziunea%20sociala%20pe%20piata%20muncii%20ARIAL%20MARE.pdf
61 „Situația adolescenților din România”, București 2013, realizat de UNICEF și MTS
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unicef.
ro%2Fwp-content%2Fuploads%2FStudiu-privind-situatia-adolescentilor-dinRomania.pdf&ei=KGIiVaHkNIHUsAWNsoGwBA&usg=AFQjCNG_KReOZXQJz6GCu321JLdRiMfuog&bvm=bv.89947451,d.b2w
62 Idem 9
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Problema sectorului privat constă însă, în derularea unor programe pentru tineri pe termen scurt de
timp și cu o finanțare limitată. Aici managerii de programe se lovesc de o lipsă de sprijin în privința
continuității serviciilor din partea reprezentațiilor de la stat.

8.2. Nivelul de informare cu privire la serviciile disponibile
În analiza de față ne propunem să descriem nivelul de informare al tinerilor NEET cu privire la
serviciile disponibile mai concret la existența serviciilor de asistență socială, servicii de formare,
orientare profesională, ocupare profesională, consiliere63, accesarea serviciilor64 și implicit
cunoașterea dificultăților în accesarea lor65.
Datele din teren au vizat opiniile tinerilor NEET dar și opiniile persoanelor cheie de la instituții
de stat (primării, AJOFM, școli) sau private (ong.-uri) implicate în strategii, programe, activități cu
scopul de a avea o imagine cât mai bine conturată asupra nivelului de informare privitor la servicii.
Persoane cheie din mediul urban au confirmat existența serviciilor destinate tinerilor
vulnerabili. Serviciul de asistență socială se desfășoară în cadrul fiecărei primării de oraș sau localitate
sub forma ajutorului social și indemnizației lunare, etc. De asemenea, Agențiile de Ocupare a Forței de
Muncă (AJOFM), altă instituție de stat oferă servicii de orientare și formare profesională cu scopul de a
crește gradul de ocupare a forței de muncă și implicit de a scădea rata somajului în rîndul tinerilor
NEET.
În mediul privat, ONG-urile prin proiecte POSDRU reîntregesc oferta profesională pentru tineri
prin servicii de formare profesională.Tinerii NEET sunt orientați spre cursuri de calificare din domenii
precum construcțiile, comerțul unde obțin o diploma cu recunoaștere pe piața muncii.
Persoanele cheie din mediul rural ne-au asigurat că serviciul de asistență socială este încadrat
la fiecare primărie din localități însă cel de consiliere și formare profesională este deficitar. Din
interviuri reiese că problema calității acestui serviciu de orientare profesională este cauzat de lipsa
personalului specializat. În aceste condiții de multe ori îndrumarea profesională este realizată de către
alți colegi de la primărie cu alte specializări (asistenți sociali). Totuși, când există angajată o persoană
competentă în serviciu de consiliere vocațională, acesteia îi este extinsă activitatea profesională cu
multe sarcini ce o depășesc: „Nu face față, de exemplu activitatea ei este de la un copil care nu vrea să
stea la școală fără bunicul lui la consiliere familială, individuală, de grup în situații de risc, etc”
(inspector principal, serviciu de asistență socială, rural)
La școală, serviciul de orientare profesională, vocațională este realizat de către diriginți și nu
de consilierul școlii: „Fiecare diriginte și eu, și fiecare profesor de câte ori are ocazia, ne povestim fiecare

63Valorificat

în itemul: „În ce măsură în localitatea dvs. sau în cele apropiate există servicii pentru dezavantajați, de exemplu
asistența socială, servicii de formare, orientare profesională, ocupare profesională, informare,consiliere?”
64 Valorificat în itemul:”Tinerii aparținînd acestor grupuri defavorizate beneficiază de astfel de servicii?
65 Valorificat în itemul: „Care sunt dificultățile întâmpinate de tineri în utilizarea acestor servicii?”

114

de la clasa VIII-a, ce înseamnă liceu, ce înseamnă să studiezi mai departe, iar pe cei din liceu îi ducem în
vizite la facultăți, la instituții de învățământ, instituții agricole, din domeniul nostru veterinar…”.
(director școală, școală generală și liceu, rural)
Ne punem întrebarea ce se întâmplă cu viitorul profesional al tinerilor NEET care abandonează
școala de timpuriu și numai au legătură cu aceste instituții (primărie, școală).
Interviurile noastre au reliefat că la tinerii NEET, informarea privitoare la servicii66 este strâns
legată de nivelul de educație coroborat cu mediu de rezidență.
Tinerii cu studii universitare din mediu urban cunosc toate serviciile destinate lor: asistență
socială, consiliere, orientare și formare profesională. Deci nivelul educațional superior îi ajută să se
informeze mai mult asupra serviciilor: de la asistență socială, suport financiar până la dezvoltarea
abilităților de viață, sesiuni de formare, mediere pe piața muncii.
Tinerii fără studii, de nivel primar din mediu urban/rural, beneficiari constanți ai serviciilor
sociale susțin că la modul general „îi ajută” cei de la primărie cu un pachet de alimente și o
indemniziție lunară. De obicei sunt înscriși pentru ajutor social de familie (mamă, soț, etc.) eventual
nominalizează și un asistent social însă nu recunosc și nici nu conștientizează aceste activități ale
primăriei înglobate într- un serviciu oficial de asistența socială.
Acești tineri din categoria NEET sunt preocupați să își asigure nevoile primare de trai (hrană,
căldură în locuințe, haine, etc.) și nu neapărat să beneficieze de îndrumare profesională pentru a se
angaja. De obicei angajarea lor nu este pe bază de contract de muncă ci preferă munca cu ziua pentru a
suplini bugetul pentru hrană.
Dacă reprezentanții instituțiilor publice ne-au prezentat degajat și cu încredere serviciile
destinate tineriilor iată că în mediu privat avem o altă poziție directorii de programe ne-au dezvăluit
că: „În comunitate acest tip de servicii sunt puține și insuficiente” (coordonator programe, ONG urban)
deoarece proiectele se desfășoară pe perioade determinate de timp cu sau fără continuitate pentru
același grup țintă (romi, persoane fără adăpost, persoane NEET, etc.), resursele umane și financiare
sunt restrânse și nu pot acoperi nevoile fundamentale decât o perioadă.
Părerea unanimă a actorilor cheie de la autoritățile de stat este că persoanele vulnerabile
beneficiază de aceste servicii. În schimb, managerii de proiect din ong-uri au un punct de vedere diferit
susțin că doar o parte din tineri beneficiază de programe destinate lor fie că aparțin etniei rromilor, fie
grupul țintă vizează o categorie mult prea limitată pentru comunitatea largă de NEET existenți.
Nemulțumirea lor vizează și faptul că inserția profesională a tinerilor este limitată, ea cuprinde
formare profesională adică o îndrumare și o ofertă spre cursuri de calificare și mai puțin de plasare pe
piața muncii. Demersurile lor sunt caracterizate într-o notă negativă „Astfel de servicii nu sunt
sustenabile” (director ONG)

Valorificat în itemul:”Știți că există servicii, instit ții la care tinerii pot să apeleze la nevoie, de ex. de asistență social, servicii
de formare, ocupare profesională, informare, consiliere?’’
66
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Respondenții NEET, la fel ca majoritatea tinerilor, nu apelează la aceste servicii.
De exemplu în mediul rural indiferent de nivelul educațional majoritatea tinerilor nu au apelat
la serviciul de consiliere, îndrumare profesională: „Nu pentru că formarea profesională, din câte am
auzit, e cu bucătar, ospătar și toate alea” (tânără, 24 ani, școală postliceală, rural) ceea ce denotă că nu
sunt interesați să se informeze, să își dezvolte abilități de viață și competențe profesionale sau să
meargă la cursuri de specialitate.
Totuși există și un număr de tineri NEET care apelează67 aceste servicii; astfel ei solicită ajutor
social (serviciul de asistență socială) „Am apelat la acest serviciu, iau ajutor social de 7 luni, iau bani și
pachet” (tânără, 19 ani, 5 clase, urban) și/sau cursuri de calificare (serviciul de orientare și pregatire
professională): „Da am apelat la serviciile acestea, m-au ajutat cu cursul de manichiură”. (tânără, 17 ani,
10 clase, rural)
Persoanele cheie intervievate consideră că dificultățile întâmpinate de tineri în utilizarea
serviciilor țin: de un anumit tip de personalitate al tânărului NEET caracterizat prin dezorientare,
timiditate, lipsa motivației de viață „... sunt dezorientați, nu știu către ce să se îndrepte, nu știu ce le
place, nu știu nici măcar domeniul, chiar nu știu…ei nu se cunosc pe ei înșiși” (director liceu, rural), „…au
probleme emoționale adică sunt foarte timizi” (inspector principal, serviciu de asistență socială, urban),
„motivația pentru viață pentru că educația îți deschide noi orizonturi ori dacă tu nu le percepi…”
(consilier educativ, școală generală, rural). Nu au abilități, fie că amintim abilități sociale când trebuie
să își rezolve o problemă și intră în contact cu alte persoane, altele decît cele din familie NEET
relaționează greu „de exemplu vrea să își depună dosarul de șomaj nu se depune la noi… și atunci noi îi
scriem de mână te duci la … ai o copie dupa CI, etc. le fac copii pentru dosar si atunci când ajung cu
dosarul la … se pierde, îi lipsește un document, în primă fază pierde hârtia, contactul și mai vine de „n”deci nu au exercițiu social” sau abilități ce țin de completarea unor fomalități, de proceduri „Nu știu să
scrie orice fel de cerere … am încercat „n” metode ... sunt nevoită eu ca asistent social să i-o scriu și să îl
pun pe el să semneze deși are XII clase fără Bac” (asistent social, serviciu de asistență socială, rural).
Alte dificultăți menționate sunt: lipsa de informare și interesul redus în utilizarea acestor
servicii indiferent că sunt o instituție de stat sau privată.
În schimb tinerii NEET au venit cu explicarea altor dificultăți68 în accesarea serviciilor
destinate lor.
De exemplu pentru unii NEET întocmirea dosarului pentru ajutor social cere timp si reguli fixe:
„Depinde de situație, dosarul pentru ajutor social are reguli stricte de exemplu, eu am încercat demult să
fac ajutor social, dar nu am putut pentru că nu am avut o încredințare de la el, m-am dus să îl fac că îl
pierdusem … am așteptat 3 luni la primărie” (tânără, 24 ani, 4 clase, urban) cu alte cuvinte le-ar fi de

67
68

Valorificat în itemul: „Ați apelat vreodată la ele?”
Valorificat în itemul: „Care sunt principalele dificultăți întâmpinate de tinerii ca dvs. în utilizarea acestor servicii?
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folos să aibă consiliere, îndrumare permanentă pentru adunarea actelor necesare întocmirii dosarelor
cu scopul de a intra în drepturi.
Pentru alți NEET, proaspeți absolvenți de XII clase fără diplomă de bacalaureat prioritatea o
reprezintă finalizarea studiilor și nu accesarea serviciilor de consiliere vocațională pentru a beneficia
de dezvoltarea unor abilități de căutare a unui loc de muncă sau a unui plan de carieră, de exemplu.
Observăm că la tinerii NEET apare o neîncredere în autorități la care se adaugă și de o
atitudine ostilă a angajaților „La primărie, nici nu îndrăznesc să întreb ceva pentru că ți se vorbește urât
și ești tratat superficial” (tânără, 26 ani, 10 clase, urban)
Tinerii cu studii superioare au ridicat un alt gen de dificultăți, ei susțin că este vorba de o
nepotrivire a locurilor de muncă cu cele pe care și le doresc și sunt pregătiți profesional:
„Nu îți dau prea multe informații … pur și simplu se rezumă la <nu este de competența noastră>” (tânără,
26 ani, master, urban). Aceștia pot accesa prin internet și alte surse de formare profesională, serviciile
de consiliere a carierei ale instituțiilor statului nefiind o prioritate. De exemplu: Nu am apelat la
instituții, dar când găseam pe net un training sau workshop care era gratuit sau accesibil participam la
el”. (tânără, 23 ani, studii universitare, urban)
În concluzie, din prezentarea datelor noastre, reiese că nivelul de informare al tinerilor NEET
este foarte scăzut, nu apelează la instituții sau ONG-uri pentru a beneficia de servicii sociale, orientare
și formare profesională. Motivele invocate de NEET sunt multiple de la dezinteres până la
neîncrederea în autorități sau personalul angajat. Pe de altă parte personalul angajat este unul
supraîncărcat cu sarcini de muncă, nemotivat financiar și profesional care are de a face cu o categorie
de tineri cu o personalitate aparte („în afara” problemei, visători, comozi, dezinteresați, fără abilități
generale dezvoltate nu știu să ceară ajutor, nu știu să scrie documente oficiale).
Alt motiv ține de calitatea serviciilor de exemplu orientarea și pregătirea profesională vizează
doar înscrierea și absolvirea unor cursuri de calificare fără existența unui plan de intervenție
individual, fără o evaluare psihologică în vederea depistării și dezvoltării abilităților profesionale.
De asemenea specificăm că acest tip de cursuri sunt potrivite doar pentru tinerii NEET cu
studii medii cei cu studii superioare neavând ofertă de formare profesională. Nu se oferă un sprijin în
vederea găsirii unui loc de muncă, a unei medieri între ei și potențiali angajatori.
În consecință, printre posibilele măsuri de sprijin enumerăm:
 Serviciile destinate tinerilor să aibă mai multă vizibilitate online, pliante/broșuri informative,
angajarea unei persoane care să ofere informații despre activitățile lor;
 Suplinirea resurselor umane ca număr și pregătire profesională pentru a îmbunătății serviciile;
 Serviciul vocațional să implice:
a) activități de informare detaliate asupra serviciului, a oportunităților pe piața muncii, a
conștientizării nevoii de educație continuă pe parcusul vieții;
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b) și activități ce țin de diagnoza psihologică (evaluare psihologică dezvoltarea abilităților de
viață, a abilităților profesionale, etc) pentru a recomanda un loc de muncă în concordanță
cu pregătirea lor raportat la piața muncii;
 Mese rotunde între instituțiile de stat și ong.-uri cu scopul de a genera strategii, soluții
eficiente, de a se completa în furnizarea de servicii destinate tinerilor NEET.
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Capitolul 9.
Consumul media și competențele TIC ale tinerilor NEET
Oana Iftode

În contextul unei continue evoluții tehnice, în plină eră digitală, generațiile actuale intră întrun proces permanent de adaptare la schimbările produse de tehnologiile informației și comunicării în
toate domeniile, pornind de la natura relațiilor interpersonale și globale, raporturile de putere și de
competiție, oportunitățile pentru dezvoltare personală, economică și socială. Tehnologiile
omniprezente precum Internetul, computerele personale, telefonia mobilă și mass-media au
transformat lumea într-o rețea globală ce comunică și interacționează printr-o diversitate de canale.
Cu toate acestea, realitatea demonstrează că nu oricine are posibilitatea sau reușește să beneficieze
de avantajele integrării digitale. Limitările țin de factori generatori de excluziune socială, anumite
categorii confruntându-se cu dificultăți în adoptarea și asimilarea culturii digitale. Tinerii NEET sunt
printre cei expuși acestui risc.
În cele ce urmează ne propunem să prefigurăm relația tinerilor NEET cu lumea digitală,
demersul nostru oprindu-se asupra următoarelor aspecte: accesul, frecvența și scopul utilizării
calculatorului și Internetului, abilitățile TIC, sursele de informare, canalele de socializare.
În analiză am recurs atât la informațiile obținute prin interviurile cu tineri NEET, cât și la
studii și evaluări relevante. Abordarea noastră vizează o perspectivă comparativă și contextualizată,
motiv pentru care includem în prezentare trei nivele de referință: grupul extins al tinerilor români,
grupul tinerilor NEET din Europa și grupul tinerilor NEET români.

9.1. Utilizarea calculatorului, Internetului și televizorului
9.1.1. Contextul general
Calculatorul
În ansamblul populației României, tinerii cu vârsta între 16-24 de ani sunt de departe cei mai
familiarizați cu computerul, din datele lNS rezultând faptul că peste 90% dintre ei l-au utilizat cel
puțin o dată, dintre care peste 93% în ultimele trei luni. Prin comparație, ponderea utilizatorilor
scade o dată cu înaintarea în vârstă, ajungând la doar 17% în cazul persoanelor de 65-74 de ani.
Distribuția pe medii de rezidență prezintă o diferență majoră între rural și urban ca număr de
utilizatori, chiar și în cazul tinerilor. Din totalul populației rurale, mai mult de jumătate sunt persoane
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care nu au folosit calculatorul niciodată, procentul acestora în rândul tinerilor fiind de 22,7%. În
orașe sunt de două ori mai mulți utilizatori de calculator decât în zonele rurale.69

Structura persoanelor de 16-74 de ani, după utilizarea calculatorului, pe grupe de
vârstă, în anul 2014
Grupa de

Persoane care

Persoane care

Din care

vârstă

nu au folosit

au folosit

În ultimele 3

Cu mai mult de

calculatorul

calculatorul

luni

3 luni în urmă

niciodată
16-24 ani

9,7%

90,3%

93,02%

6,8%

25-34 ani

16,0%

84%

90,08%

9,2%

35-44 ani

24,4%

75,6%

89,7%

10,3%

45-54 ani

40,9%

59,1%

86,5%

13,5%

55-64 ani

60,9%

39,1%

74,7%

25,3%

65-74 ani

82,8%

17,2%

63,5%

36,5%

Sursa INS

Utilizarea zilnică a calculatorului în rândul tinerilor este în creștere, de la 64% în 2012 la 70%
în 2014, conform Barometrului de Opinie Publică Tineret 2014.
Calculatorul este folosit mai mult în scop recreativ (filme, muzică, jocuri) decât ca instrument
de lucru pentru școală sau pentru servici.70

Internetul
Numărul utilizatorilor de Internet din România este în continuă creștere. Conform INS, între
cei cu vârsta între 16 și 74 de ani, procentul ajunge în 2014 la 61,6%, cu 60% utilizatori frecvenți.
Ca dispozitive pentru accesarea Internetului de acasă, cel mai des sunt folosite PC-urile
(84,7%), apoi calculatoarele portabile - laptop, netbook, tabletă (70%) și cel mai puțin telefoanele
mobile și smartphonurile (20%).71

Institutul Național de Statistică, Comunicat de presă referitor la datele pentru anul 2014, nr. 283/2014
Grupul de studii socio-comportamentale AVANGARDE pentru Ministerul Tineretului și Sportului, Baromentrul de Opinie
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AN

Useri

Populație

% Pop.

Sursa

2000

800,000

22,217,700

3.6 %

ITU

2004

4,000,000

21,377,426

18.7 %

ITU

2006

4,940,000

21,154,226

23.4 %

C.I. Almanac

2007

5,062,500

21,154,226

23.9 %

ITU

2010

7,786,700

21,959,278

35.5 %

ITU

2012

9,642,383

21,848,504

44.1 %

ITU

Tinerii se detașează ca fiind cea mai mare categorie de consumatori de Internet. Din totalul
populației României, doar 40% avea în 2012 acces la Internet, însă procentul în rândul tinerilor
depășea 90%.72
Tinerii din mediul urban și cei cu vârsta între 15-24 de ani beneficiază în cea mai mare măsură
de acces la Internet. Diferența dintre rural și urban deși nu este majoră, cele 12 puncte procentuale marchează decalajul
proverbial privind egalitatea de șanse a tinerilor în funcție de mediul de rezidență.

Accesul la Internet al tinerilor (acasă, la școală, servici sau în alte locuri) pe medii
rezidențiale și grupe de vârstă
Mediu de rezidență

Grupe de vârstă

Total

Urban

Rural

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

96%

84%

93%

93%

86%

91%

Sursa: Tineri în România: griji, aspirații, atitudini și stil de viață, 2014 73

În 2014, 75% dintre tineri se declarau utilizatori zilnici de Internet, în creste cu 13 procente
față de anul 2012.74
Cei mai mulți dintre tinerii care au acces la Internet acasă, la școală/facultate sau la locul de
muncă, îl folosesc timp de două-trei ore pe zi (25%), însă un procent apropiat (22%) petrec între
patru și cinci ore online. Mai puțini sunt cei care folosesc Internetul cel mult două ore pe zi (20%).

Centrul de Sociologie Urbană pentru Friedrich-Ebert-Stiftung România, Tineri în România: griji, aspirații, atitudini și stil de
viață., București, 2014
73 Centrul de Sociologie Urbană pentru Friedrich-Ebert-Stiftung România, Tineri în România: griji, aspirații, atitudini și stil de
viață., București, 2014
74 Grupul de studii socio-comportamentale AVANGARDE pentru Ministerul Tineretului și Sportului, Baromentrul de Opinie
Publică Tineret 2014. Situația tineretului și așteptările sale, București, 2014
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Aproximativ 17% sunt utilizatori împătimiți de Internet, petrecând șase sau mai multe ore pe zi
online75.
Distribuția pe sexe a celor care utilizează masiv Internetul (mai mult de patru ore pe zi) arată
o pondere mai ridicată în rândul bărbaților (43%, comparativ cu 34% dintre femei). Bărbații petrec
sensibil mai mult timp pe Internet decât femeile.76
Cantitatea de timp petrecută online diferă și după mediul de rezidență, tinerii din urban
consumând mai mult timp navigând pe Internet decât cei din zone rurale, cei din București
înregistrând ratele cele mai ridicate.77
Referitor la tipurile de activități desfășurate online, scopul principal este pentru comunicare,
în al doilea rând Internetul este folosit pentru informare și în al treilea rând pentru divertisment
(filme, muzică, jocuri).78 Tinerii din urban accesează Internetul mai des în interes de serviciu,
cumpărături și operațiuni bancare decât cei din rural al căror interes vizează, cu precădere, site-urile
de stiri și jocurile.
Bărbații petrec mai mult timp pe Internet pentru știri sau jucându-se online, femeile pentru
activități legate de muncă și rețele sociale.
În funcție de vârstă, scopul pentru care tinerii folosesc Internetul se diferențiază astfel79:
Cei de 15-19 ani: utilizează ca sursă principală de informații, pentru videoclipuri muzicale,
jocuri, rețele sociale;
Cei de 20-24 de ani: distribuie timpul în mod egal pe activități diverse;
Cei de 25-29 de ani: folosesc pentru muncă, știri, cumpărături, operațiuni bancare.
Cât privește cea mai folosită rețea de socializare din lume, inclusiv din România – Facebook două treimi dintre utilizatorii români sunt tineri cu vârsta între 16-30 de ani, iar 34% întră în
categoria de vârstă 20-25 de ani. Cei mai mulți utilizatori de Facebook sunt în rândul tinerilor de 20
de ani, reprezentând 30% din totalul persoanelor tinere de această vârstă.80

Televizorul
Aproape 80% dintre tineri se uitau zilnic la televizor în 2012, procentul scăzând la 75% în
2014. Comparativ cu celelalte activități de timp liber, vizionarea programelor TV se detașează ca
principala modalitate de petrecere a timpului liber. Tinerii dedică incomparabil mai puțin timp

Centrul de Sociologie Urbană pentru Friedrich-Ebert-Stiftung România, Tineri în România: griji, aspirații, atitudini și stil de
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Publică Tineret 2014. Situația tineretului și asteptările sale, București, 2014
79 Centrul de Sociologie Urbană pentru Friedrich-Ebert-Stiftung România, Tineri în România: griji, aspirații, atitudini și stil de
viață., București, 2014
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cititului de literatură sau de reviste/ziare, mersului la cinematograf, timpului pentrecut cu prietenii,
concertelor, ieșitului în oraș la terasă/bar/cafenea sau activităților sportive.81
Sub 10% dintre tineri declară că nu se uită niciodată la televizor, cei mai mulți, aproximativ o
treime, acordând programelor TV între o oră și două pe zi. Tot spre o treime se uită la televizor mai
puțin de o oră pe zi, iar 20% dintre tineri alocă acestei activități între două și trei ore. Cei mai
împătimiți 10% petrec peste patru ore în fața micului ecran.
Distribuția în funcție de gen, mediu de rezidență sau grupe de vîrstă nu prezintă diferențe
semnificative în această privință, însă merită menționat faptul că tinerii din București manifestă cel
mai scăzut interes pentru televiziune, cei din Muntenia fiind, prin comparație, cei mai mari
consumatori ai acestui tip de mass-media.82

9.1.2. Utilizarea calculatorului, Internetului și televizorului de către tinerii NEET
Pe baza datelor EVS, Eurofound a analizat factorii de risc sociali, economici și personali care
favorizează dobândirea statutului de tânăr NEET. A fi imigrant, handicapul, nivelul scăzut al studiilor,
domiciliul în zone izolate, venitul redus al gospodăriei, incidența somajului în rândul părinților,
nivelul scăzut al studiilor părinților, divorțul acestora sunt tot atâția indicatori ai vulnerabilității
tinerilor în fața excluziunii din sistemul educațional și cel ocupațional. Dintre aceștia, impactul cel
mai negativ îl înregistrează nivelul scăzut al studiilor atât al tânărului cât și al părinților. Conform
statisticilor, riscul de a deveni NEET este de trei ori mai mare pentru tinerii cu un nivel scăzut al
studiilor comparativ cu cei care au studii superioare și de două ori mai mare pentru tinerii ai căror
părinți au atins un nivel inferior al educației formale. Și domiciliul în zone izolate are consecințe
majore negative în acest sens, crescând de 1,5 ori riscul de excluziune educațional-ocupațională.
Corelând aceste date cu cele despre utilizarea Internetului și a televiziunii de către tinerii
români, putem schița, în ipoteză, o imagine despre consumul de Internet și televiziune al tinerilor
NEET din România.
După cum a mai fost menționat anterior, conform unui cercetări despre tinerii români
realizată anul trecut de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) pentru Friedrich-EbertStiftung România, în ceea ce privește accesul la Internet, se înregistrează o diferență semnificativă
între rural și urban, doar 4% dintre tinerii din orașe declarând că nu au acces la Internet, comparativ
cu 16% dintre tinerii din zonele rurale. Datele relevă și o corelație între grupele de vârstă și accesul la
Internet în mediul rural. Internetul pătrunde la sate mai ales prin intermediul tinerilor de până în 24
de ani, dintre care 90% au conexiune la Internet. Prin comparație, doar 25% dintre tinerii de 25-29
de ani din rural se bucură de această facilitate.
Grupul de studii socio-comportamentale AVANGARDE pentru Ministerul Tineretului și Sportului, Baromentrul de Opinie
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Ținând cont de indicatorii NEET, de faptul că izolarea geografică este specifică mediului rural
și că procentul persoanelor clasificate ca NEET este semnificativ mai mare în rândul celor cu vârsta
între 25-29 de ani, atingând pragul de 20% (conform Eurofond), ipoteza noastră este că accesul la
Internet al tinerilor afectați de excluziunea din sistemul educațional și ocupațional este mai
redus decât în cazul celorlalți tineri.
Studiul adus în discuție corelează accesul la Internet cu timpul acordat programului TV.
Tinerii fără acces la Internet petrec, în medie, mai mult timp la televizor decât cei care au la dispoziție
o conexiune de Internet.
Același studiu constată o asociere între utilizarea Internetului și a televizorului și educația
părinților. Cu cât părinții sunt mai educați, cu atât copiii acestora raportează un timp mai scăzut
petrecut în fața televizorului și un timp mai îndelungat de folosire a Internetului. Făcând legătura cu
indicatorul NEET care se referă la educația părinților, este de așteptat ca tinerii NEET să fie mai
mari consumatori de televiziune decât tinerii non-NEET și să folosească Internetul mai rar
decât aceștia.
Această ipoteză este susținută de datele Institutului Național de Statistică din Italia (ISTAT),
conform căruia, tinerii NEET citesc mai puțin ziarele și utilizează calculatorul și Internetul mai puțin
decât un tânăr angajat. „Comparativ cu 81% dintre angajați, care se conectează în mod obișnuit la
Internet și cu 91% dintre studenți, doar 51% dintre tinerii NEET o fac.”83
În baza interviurilor realizate, tinerii NEET din mediul urban cu care am stat de vorbă au acces
la Internet. Prin comparație, în rural, au fost des intalnite cazuri în care această facilitate nu era
asigurată. Lipsa conexiunii la Internet de pe computer este, în parte, suplinită de folosirea
Internetului pe telefonul mobil.
Din răspunsurile tinerilor NEET, Internetul este pentru aceștia unul din mijloacele de
comunicare de bază, utilizat în acest scop în aceeași măsură ca și telefonul. Comunicarea pe Internet o
realizează prin intermediul email-ului și a rețelor de socializare, în cadrul cărora Facebook este cea
mai populară.
„[Cu prietenii comunici pe Internet, pe facebook sau direct?] Și pe facebook și pe messenger. [Ai
prieteni virtuali cu care comunici doar pe Internet?] Da.” (tânără, 18 ani, liceu, rural)
„Avem internet. [...] Am soră în Germania, mai vorbesc cu ea...” (tânără, 29 de ani, rural)
În afară de socializare, care pare să fie cel mai des invocat motiv de utilizare a Internetului,
acesta mai este folosit și în scopul informării, fiind menționat ca mijloc de informare mai des decât
televizorul.
„[Ce surse de informare folosești cel mai mult?] În ultimul timp... trecerea asta s-a făcut foarte
treptat, în primă fază încă mă mai uitam la televizor, doar la anumite chestii care mi se păreau mai
quality, ulterior am renunțat la televizor și mai foloseam anumite chestii de pe facebook, dar care nu
83http://epochtimes-romania.com/news/italia-generatia-tinerilor-neet-o-bomba-sociala-pe-cale-sa-explodeze---118199
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erau facebook, dar erau platforme de informare care se regăseau și pe facebook. În ultimul timp am
renunțat aproximativ în totalitate și la facebook și cumva în momentul ăsta cred că informațiile sunt
așa prin prisma prietenilor, îi las pe ei să filtreze și ce ajunge la mine tind să cred că e cel mai important.
Și chiar cred că ajunge tot ce e mai important și după aia, dacă vreau mai multe chestii în legătură cu
respectivul subiect nu mi-e foarte greu să găsesc.” (tânăr, 27 de ani, studii superioare fără licență, urban)
„[Cum te informezi în general?] În general de pe internet. Nu mă uit la televizor și încerc
întotdeauna să îmi găsesc informațiile de care am nevoie de pe internet, chiar dacă în primă fază nu le
găsesc sau sunt eronate, încerc să găsesc mai multe surse.” (tânără, 23 de ani, studii superioare, urban)
Un scop la fel de des adus în discuție este cel recreativ, Internetul fiind o sursă pricipală de
activități prin care tinerii iși petrec timpul liber.
„Mă uit la filme, mă mai documentez despre sănătate, mâncare și facebook.” (tânără, 19 ani,
liceu)
„Să ne documentăm când nu știm ceva și în rest, mai nimic. Muzică, facebook.” (tânără, 20 de ani,
liceu, urban)
Celelalte utilizări pe care tinerii NEET intervievați le-au menționat țin de folosirea Internetului
pentru studii sau muncă.
„Mail, socializare, informare, pentru studii. Pentru filme, muzică.” (tânăr, 27 de ani, studii
superioare, urban)
„Pentru problemele electronice pe care le mai întâmpin în ceea ce fac, pentru facebook, am
facebook de vreo lună și ceva, n-am vrut să am, dar am zis să încerc. Și pentru întrebări pentru care
răspunsul nu e foarte sigur și încerc să-l aflu, informații. [Pentru divertisment, filme, muzică?] Da.”
(tânăr, 28 de ani, studii superioare, urban)
În cazurile în care deținerea unui calculator nu presupune și acces la Internet, dispozitivul este
folosit pentru muzică, filme și jocuri.

9.2. Abilitățile TIC - analiză comparativă NEETs - non-NEETs84
O cercetare realizată de Ipsos MORI la începutul anului 2013 în Marea Britanie pe un eșantion
reprezentativ de 1378 de tineri cu vârsta între 15-25 de ani, dintre care 265 NEET evidențiază
decalajul dintre tinerii NEET și non-NEET în ceea ce privește abilitățile și încrederea în îndeplinirea
activităților legate de calculator.
În general, tinerii apreciează ca fiind bune abilitățile lor de utilizare a calculatorului, în special
în ceea ce privește interacțiunea socială, dar și când au de-a face cu sarcini de bază: 94% dintre ei
sunt de părere ca dețin abilități TIC foarte sau destul de bune pe telefoanele mobile și 91% în

84
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utilizarea desktopului sau laptopului. 91% afirmă că știu să folosească Google și 55% știu să creeze
documente word.
Per ansamblu, tinerii sunt familiarizați cu procesele de aplicare pentru un loc de muncă: 86%
consideră că pot trimite CV-ul lor online dacă au nevoie și doar 17% sunt temători când vine vorba de
completarea cererilor online pentru locuri de muncă.
În cazul tinerilor NEET, aceste cifre tind să se schimbe negativ. Aceștia și-au evaluat inferior
abilitățile necesare în utilizarea diferitelor platforme tehnologice: 83% dintre NEET declară că
abilitățile lor de utilizare a calculatoarelor desktop sau laptop sunt bune, comparativ cu 91% dintre
tinerii din grupul general și cu 95% dintre cei din sistemul de educație. 10% dintre NEET sunt
nesiguri când utilizează computerul în orice fel de activitate.
Tinerii NEET au mai puțină încredere în reușita lor privind îndeplinirea activităților legate de
calculator decât categorii generală de tineri: astfel, este de două ori mai probabil ca un tânăr NEET să
nu se simtă încrezător în crearea unui spreadsheet, comparativ cu un tânăr care urmează o formă de
învățământ (24% dintre NEET sunt neîncrezători față de 12% dintre cei din sistemul educational
care își afirmă nesiguranța în această privință). Doar 30% dintre NEET au creat un document word in
ultimul an, iar 11% recunosc că evită să folosească computerul.
Tinerii NEET sunt mai îngrijorați în privința competențelor IT necesare în completarea
cererilor (CV-urilor) online pentru locuri de muncă sau în activitatea de la un loc de muncă pe care șil doresc: în timp ce 80% dintre cei aflați în câmpul muncii sau în sistemul educațional sunt de părere
că abilitățile lor IT sunt suficient de bune pentru locurile de muncă la care se gândesc, doar două
treimi (67%) din categoria NEET împărtășesc aceeași siguranță. Un sfert (24%) din NEET sunt
speriați de completarea cererilor (CV-urilor) online pentru locuri de muncă. 10% declară că nu pot să
trimită CV-uri online, iar 35% caută foarte rar sau nu au căutat niciodată un loc de muncă folosind
Internetul. 11% consideră ca nivelul lor privind abiliățile TIC este motivul principal pentru care nu
avansează în carieră. 16% nu știu unde să caute locuri de muncă. 14% cred că lipsa de încredere în
propria persoană este o barieră importantă în ocuparea unui loc de muncă. 10% se simt rușinați cu
nivelul lor de competențe IT. 10% consideră că eșecul pe care l-au avut în găsirea unui loc de muncă
se datorează mai mult incompetenței lor privind utilizarea computerului decât abilităților de limbă
sau cunoștințelor matematice. 17% nu ar aplica pentru locuri de muncă care necesită cunoștințe
elementare de IT. Tot 17% sunt de părere că și-ar fi găsit un loc de muncă dacă ar fi stăpânit mai bine
utilizarea calculatorului.
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9.3. Concluzii
Deși tinerii au reputația de a fi mai familiari cu tehnologia decât generațiile mai în vârstă, o
serie de studii au ajuns la concluzia că tinerii NEET înregistrează un decalaj în privința abilităților și
competențelor IT.
La aceasta se adaugă faptul că în cazul majorității tinerilor, nu doar a celor NEET, chiar în
situația când beneficiează de acces la Internet, utilizarea sa în alte scopuri decât pentru rețelele
sociale, jocuri și informații de rutină este limitată, iar tinerii nu văd Internetul ca pe un instrument
care să-i ajute în rezolvarea problemelor. De asemenea, ei sunt reticenți la înlocuirea serviciilor fațăîn-față cu alternative informatizate.
Numeroase strategii de susținere a tinerilor excluși din sistemul educațional, de formare și
ocupațional includ măsuri de tipul serviciilor accesibile online: site-uri web, portaluri pentru educație
și orientare în carieră, diverse instrumente virtuale de informare, consiliere, facilitare, formare,
angajare etc. Toate acestea au o relevanță scăzută pentru tinerii fără acces la computer, respectiv
Internet și care nu au cunoștințele necesare utilizării acestor instrumente.
Ultimele tendinte observate pe piața muncii semnalează rolul pe care îl dobandesc rețelele de
socializare în recrutarea forței de muncă. Metoda clasică a CV-urilor este suplinită sau înlocuită cu
selectarea candidaților folosind paginile de Facebook, LinkedIn sau Twitter. Acest lucru accentuează
importanța accesului la computer și Internet cât și a unui anumit nivel de competențe IT.
Convertirea conținutului cultural în formă digitală sporește accesibilitatea produselor
culturale. Mediului virtual penetrează arii tot mai extinse din educatie, prin lecții digitale, cursuri
online, platforme de interacționare. Educația devine internațională și accesibilă. Din acest punct de
vedere, digitalizarea informației poate veni în sprijinul celor din afara sistemului educațional sau de
formare, condiția fiind ca aceștia să beneficieze de acces la instrumentele educaționale și
informaționale virtuale și să dețină minime abilități TIC pentru folosirea lor.
O cercetare85 din Marea Britanie bazată pe interviuri cu tineri NEET și cu persoane cheie
identifică printre obstacolele în calea accesării de către tineri a serviciilor dedicate lor lipsa unui
computer personal și a conexiunii web. La această situație se adaugă gradul scăzut de atractivitate
sau chiar de acces la infrastructura IT alternativă: biblioteci, sălile de informatică din școli sau
Internet cafe-uri. Este de așteptat ca această infrastructura IT alternativă să lipsească sau să fie
insuficientă în zonele rurale din România. În plus, orice tarif asociat utilizării Internetului - cum e
cazul Internet cafe-urilor, descurajează accesul. Nu în ultimul rând, din cercetarea în cauză reiese că
tinerii ar prefera să acceseze de acasă Internetul, inclusiv serviciile online disponibile pentru ei.
Prin urmare, măsurile de facilitare a accesului la serviciile destinate tinerilor ar trebui să
include, pe cât posibil, programe de subvenționare privind dotarea spațiului de locuire al tinerilor
Citizens Online and National Centre for Social Research, Department for Communities and Local Government, Digital
Exclusion Profiling of Vulnerable Groups Young People not in Education, Employment or Training (NEET): A Profile, October
2008, web link: http://dera.ioe.ac.uk/603/1/999909.pdf
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NEET cu calculator și conexiune web și oferirea de asistență în utilizarea lor. La acestea se adaugă și
asigurarea accesului gratuit la serviciile online, la Internet și la resursele educaționale și informative
stocate pe suportul IT.
O modalitate adiacentă de a „ajunge” la tinerii NEET vizează inventarierea și folosirea așanumitelor „puncte de contact” (atât fizice cât și virtuale), care sunt vizitate de către tineri și ar putea
fi utilizate pentru publicitate sau pentru a pune la dispoziție serviciile relevante pentru ei. Exemple
de puncte de contact fizice pot fi locurile folosite pentru distracție (cluburi, pub-uri, cafenele, cofetării
etc.), transportul în comun, centre de plasament, adăposturi comunitare, biserica etc, iar ca puncte de
contact virtuale pot fi folosite Facebook, Google, Messenger, Youtube, televiziunea sau chiar
programele radio.
În contextul unor priorități care vizează informatizarea societății în toate sectoarele, de la
adminstrație (e-government), afaceri (comerțul electronic), cultură (centre multimedia și biblioteci
virtuale), la educație (educație la distanță, e-learning) și muncă (lucrul la distanță), pregătirea digitală
devine esențială pentru propagarea culturii informației și comunicării digitale la nivelul tuturor
cetățenilor. Fără o populație educată în folosirea tehnologiilor informației și comunicării, o
comunitate nu poate participa în mod real în rețeaua globală.
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Capitolul 10.
Comportamente de risc în rândul tinerilor NEET
Ioana Ștefănescu

Ținând cont de credințele, năzuințele și idealurile tinerilor din ziua de astăzi, conformitatea cu
norma de grup determină individul să adopte anumite comportamente de risc, să apeleze la consumul
de substanțe precum tutun, alcool sau droguri.
În ceea ce privește consumul de alcool, tutun și droguri în rândul tinerilor din România, în
general, datele din Barometrele de Opinie Publică Tineret 2012, 2014, arată că doar 3% dintre tineri
consumă zilnic alcool, în timp ce procentul celor care nu consumă deloc alcool este cuprins între 37%
și 43%. Aceleași studii arată că peste 90% dintre tineri, nu consumă droguri.
Cercetarea calitativă relevă faptul că tinerii NEET intervievați consideră că aceste
comportamente sunt relativ prezente (în ceea ce privește fumatul sau consumul de alcool), mai puțin
consumul de droguri care pare a nu face parte din mediile de viață ale acestor tineri.
„Nu, droguri și stupefiante, nu consumă tinerii pe care îi cunosc! De fumat mai fumează, la
petreceri se mai consumă alcool și astea, mai ocazional. Asta că vor ei, la început când se apucă de țigări
e o prosteală, și după aia, devine obișnuință!” (tânără, 23 ani, 6 clase, rural)
Atât opiniile tinerilor NEET, cât și ale actorilor sociali intervievați, susțin părerea generală,
conform căreia, obiceiul fumatului și consumul de alcool au ca premisă de bază, pentru a fi însușite
prin imitație, nevoia de uniune, conformitate cu micro-grupul, adică „gașca, anturajul”.
„Eu cred că mai mult anturajul influențează (consumul de alcool, tutun), și din păcate da, am
prieteni care fumează, care consumă alcool, și eu chiar încerc să îi dezvăț de aceste proaste obiceiuri! Și
eu am fumat, recunosc, deci eu în timpul facultății am fumat! Dar m-am lăsat! Bine, eu am și fost
însărcinată, a trebuit să mă las pentru binele copilului, copiilor, dar… unii dintre prietenii mei chiar au
copii și mi se pare foarte urât din partea lor! Anturajul, anturajul influențează mult!” (tânără, 28 ani,
studii universitare, rural)
„Tinerii cu care noi lucrăm nu sunt consumatori de droguri, nu sunt consumatori de alcool, poate
tutun, da câțiva dintre ei fumează tutun, însă asta este tot… Cred că datorită anturajului capătă tinerii
astfel de obiceiuri… Anturajul în principal este vinovat!” (profesor, rural)
Comportamentul imitativ în adoptarea consumului de alcool și tutun se manifestă nu doar în
raport cu peer-grupul, ci și cu mediul familial sau cu celelalte medii de socializare, respectiv familia sau
comunitate.
„De fumat ei văd peste tot că se fumează, și în familie, și în comunitate, peste tot, și la televizor, și
în filme, ei văd că se fumează, asta nu mai este ceva a devenit ceva obișnuit! Iar de băut, mai sunt care
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văd și în familie părinții și care au probleme cu băutul, dar nu am văzut tinerii care să bea atât să facă
probleme în comunitate. Nu i-am auzit așa, și nici nu am auzit de vreun fost elev de-al nostru care să facă
așa! Droguri nici atât! (cadru didactic, rural)
Opiniile actorilor cheie investigați confirmă rezultatele cercetărilor cu privire la vârsta
predilectă pentru debutul acestor comportamente, respectiv vârsta adolescenței. Consumul acestor
substanțe de către adolescenți pare să fie favorizat de posibilitatea achiziționării lor de către minori, în
ciuda legislației restrictive.
„Pentru că toată lumea fumează, pentru că este ceva interesant să stai toată ziua cu țigara în
mână, și să faci așa, să pufăi din când în când peste umăr, este interesant așa la vârsta de 15, 16, 17, 18
ani, când mulți încep; dacă reușesc să treacă peste vârsta asta să nu fie antrenați, nu mai fumează după
aceea; … e interesant, de ce să nu facă și ei dacă se poate, dacă (n.a. țigările, alcoolul) se vând totuși la
liber, se găsesc cumva!” (cadru didactic, rural)
Actorii sociali sunt de acord că, la vârsta pubertății și adolescenței, presiunea conformării la
norma de grup determină aderarea la comportamente de risc, dezirabile în cadrul micro-grupului, în
gașcă. Cu toate acestea, respondenții apreciază că, în rândul tinerilor NEET, consumul de alcool sau
tutun nu pare a fi o practică acceptată și larg răspândită, ci mai degrabă un comportament imitativ,
limitat, la care se apelează ocazional.
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Capitolul 11.
Recomandări pentru o mai bună incluziune socială a tinerilor NEET

 Principiile sistemului de educație este necesar să fie redefinite în conformitate cu exigențele
angajatorilor, cu așteptările societății, dar și cu asteptările beneficiarilor săi direcți - tinerii,
inclusiv tinerii NEETS; procesul educațional trebuie să se concentreze pe furnizarea de
cunoștințe și crearea de competențe utile pentru carieră dar și pentru o viață independentă, să
dezvolte mecanisme flexibile, capabile să răspundă nevoilor specifice ale subcategoriilor de
tineri NEET (tineri aflați în abandon școlar sau părăsire timpurie a școlii, tineri din comunități
dezavantajate, tineri cu dizabilități etc.);
 Dezvoltarea parteneriatelor la nivel local între școli, autorități locale, servicii publice de
ocupare, agenți economici, alți lideri comunitari, organizații neguvernamentale, poate să
contribuie la ameliorarea situației tinerilor NEET; pentru eficientizarea politicilor publice
trebuie implicat major mediul de afaceri, ca factor catalizator; valorizarea parteneriatului
public-privat (atât la nivelul mediului preuniversitar cât și universitar) ar putea fi cheia
succesului în implementarea măsurilor de ocupare și, implicit, pentru prevenirea șomajul în
rândul tinerilor;
 Investițiile publice la nivel local, în serviciile de proximitate, capabile să răspundă rapid
nevoilor specifice ale diferitelor subgrupuri de tineri NEET, prin implementarea unor
programe integrate și personalizate de formare continuă, de implicare în viața comunității,
programe de consiliere, mediere pe piața muncii, ar putea să ofere tinerilor NEET motivația și
încrederea într-un viitor mai bun;
 Întrucât tinerii NEET nu se regăsesc nici în școală sau alte sisteme de formare și nici pe piața
muncii, identificarea acestor tineri este anevoioasă, ceea ce face dificilă intervenția; astfel,
măsurile de facilitare a accesului la serviciile destinate tinerilor NEET ar trebui să vizeze și
accesul gratuit la serviciile online, la Internet și resurse informative (pentru care sunt necesare
calculatorul si conexiunea web), dat fiind faptul că mediul virtual penetrează arii tot mai
extinse din educație, prin lecții digitale, cursuri online, platforme interactive; astfel,
digitalizarea informației poate veni în sprijinul celor din afara sistemului educațional, de
ocupare sau formare, prin măsuri de tipul serviciilor accesibile online: site-uri web, portaluri
pentru educație și orientare în carieră, diverse instrumente virtuale de informare, consiliere,
facilitare, formare, angajare etc.; o altă modalitate de a „ajunge” la tinerii NEET vizeaza
inventarierea și folosirea așa-numitelor „puncte de contact” (atât fizice, cât și virtuale), care
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sunt vizitate de către tinerii NEET și care ar putea fi utilizate pentru accesul la serviciile
relevante pentru ei (de exemplu, puncte de contac fizice: terase/baruri/cafenele, transportul în
comun, centre de plasament, adăposturi comunitare, biserică etc., sau puncte de contact virtuale:
Facebook, Google, Messenger, Youtube, televiziune, radio etc.);
 Extinderea perioadei de implementare a Garanției pentru tineret peste anul 2015; mărirea
alocărilor financiare; extinderea vârstei pentru beneficiarii măsurilor prevăzute de Garanția
pentru tineret, până la 30 ani, având în vedere că în grupa de vârstă 25-29 ani, se înregistrează
cea mai mare rată a tinerilor NEETs (circa 23,4% în România, Eurostat 2013); extinderea
vârstei este justificată și prin faptul că în actualul sistem Bologna, tinerii termină studiile în
jurul vârstei de 24 ani;
 Crearea unui mecanism pentru mobilitatea tinerilor din mediul rural;
 Monitorizarea implementării măsurilor propuse în cadrul Planului de implementare a
Garanției pentru tineret, care să includă și sectorul neguvernamental și alte instituții
interesate;
 Finanțarea unui program de stagii pentru tinerii antreprenori, la antreprenori de succes; de
asemenea, promovarea unui program pentru stimularea mobilității forței de muncă în
România (de exemplu, sprijinirea tinerilor prin acoperirea cheltuielilor de relocare);
 Crearea unui serviciu specializat, în parteneriat public-privat, care să vizeze ocuparea tinerilor
- o agenție de ocupare specială pentru tineri;
 Promovarea unei viziuni coerente asupra sistemului de finanțare, cu evitarea suprapunerilor
institutionale de finanțare; evitarea dublei finanțări a politicilor publice, cu bani de la bugetul
de stat și bani din finanțări europene;
 Simplificarea accesului la fondurile europene (simplificarea procedurilor de implementare a
proiectelor finanțate din aceste fonduri).
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Anexe
Anexa 1: Rata brută de cuprindere în învățământul primar și gimnazial în perioada 2009-2014 (%)
total
urban
rural
urban-rural

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
98,3
97,5
94,2
90,6
90,7
106,4
105,8
102,8
97
97,4
91,2
90,3
86,6
84,6
84,2
15,2
15,5
16,2
12,4
13,2

Sursa datelor: Apostu et al, 2015, pp. 25, calculele autorilor

Anexa 2: Mulțumirea cu nivelul de educație atins (%)

Sursa datelor: BOPT 2014, prelucrările autorilor

Anexa 3: Cum apreciați situația prezentă în țara noastră în ceea ce privește accesul la formele de
învățământ dorite? (%)

Sursa datelor: BOPT 2014, prelucrările autorilor
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Anexa 4: Rate ale tinerilor NEET în Europa în anul 2013 (%)

17,7
8,6
18,7
26,5
31,4
10,9
8,3
9,0
14,4
31,0
26,9
15,2
15,0
19,8
22,5
32,2
18,4
8,7
17,0
9,2
7,3
18,7
20,1
20,0
10,7
14,1
21,3
16,0

1,7
1,1
-1,4
-0,4
-5,7
5,6
2,5
-0,5
3,7
1,2
-1,2
-4,3
1,7
5,7
-0,8
-0,5
-0,8
-2,7
2,6
1,1
0,9
1,4
0,9
5,3
-0,8
-0,8
-1,8
5,0

7,3
3,8
7,4
10,2
5,0
3,8
5,3
3,7
4,4
7,8
16,3
5,0
5,9
8,8
5,4
11,6
4,6
2,7
5,6
6,0
3,6
3,8
9,8
8,5
3,5
3,1
4,7
6,9

11,2
5,3
10,6
16,1
23,5
9,9
4,2
4,6
11,8
23,8
10,1
8,1
9,9
13,8
15,9
20,4
13,4
4,3
12,6
3,7
3,6
15,6
10,8
14,1
6,6
10,6
15,7
11,3

3,9
1,5
3,2
5,9
18,5
6,1
-1,1
0,9
7,4
16,0
-6,2
3,1
4,0
5,0
10,5
8,8
8,8
1,6
7,0
-2,3
0,0
11,8
1,0
5,6
3,1
7,5
11,0
4,4

20,9
10,4
19,2
32,3
22,8
18,8
13,0
10,8
18,9
42,3
28,7
13,8
18,9
24,5
22,7
32,9
19,4
11,0
19,7
13,8
11,1
22,7
21,1
23,4
8,7
18,7
27,8
17,1

25,4
13,2
22,5
38,5
24,8
28,9
17,1
13,1
26,7
48,6
28,9
17,9
22,6
32,6
23,5
38,7
22,4
14,0
23,5
19,4
12,1
30,2
22,6
29,4
10,4
22,6
36,4
22,8

16,4 9,0
7,6 5,6
15,9 6,6
26,5 12,0
20,8 4,0
9,2 19,7
9,0 8,1
8,7 4,4
11,5 15,2
36,5 12,1
28,4 0,5
10,1 7,8
15,0 7,6
16,7 15,9
21,9 1,6
27,3 11,4
16,5 5,9
7,9 6,1
16,0 7,5
8,5 10,9
10,2 1,9
15,6 14,6
19,6 3,0
17,6 11,8
7,0 3,4
14,9 7,7
19,5 16,9
11,5 11,3

Δ educație ISCED 3-6 - ISCED 0-2

19,4
9,7
17,3
26,1
25,7
16,5
10,8
8,5
18,1
32,2
25,7
10,9
16,7
25,5
21,7
31,7
17,6
6,0
19,6
10,3
8,2
20,1
21,0
25,3
9,9
13,3
19,5
21,0

educațieISCED 3-6

18,5
9,1
18,0
26,3
28,4
13,7
9,5
8,7
16,2
31,6
26,3
13,1
15,9
22,6
22,1
32,0
18,0
7,4
18,3
9,7
7,8
19,4
20,5
22,6
10,3
13,7
20,4
18,5

educație ISCED 0-2

-1,5
-2,2
-2,6
-1,9
3,1
0,1
-1,2
-1,4
-2,9
4,4
-6,5
-2,2
-2,1
-2,7
-2,7
-2,0
0,0
-2,3
-0,8
-6,0
-1,0
0,7
-1,4
-2,6
0,1
-0,6
0,1
0,3

Δ feminin-masculin

masculin

2,4
2,1
0,5
2,2
3,0
3,8
2,0
1,6
2,8
3,6

feminin

7,3
1,8
1,5
2,2
2,2
3,8
4,7

Total

2,3
3,2
8,1
1,5
1,5
4,4
6,4
1,9
2,2
2,7
3,3

2,5
1,3
2,1
6,6
5,2
1,6
0,7
0,9

Δ educație ISCED 3-6 - ISCED 0-2

3,3
6,4
10,5
2,3
4,3
8,0
9,6
4,1
4,4
5,7
7,7

4,0
3,5
4,7
8,5
2,1
1,5
1,9
2,3
2,9
2,9
8,3
3,7
4,3
4,9
6,5
6,7

educațieISCED 3-6

4,7
9,9
2,1
3,1
6,6
10,6
3,9
3,1
5,2
6,8

-0,8
-0,4
-1,0
-1,7
0,3
0,2
0,0
-0,5
-5,8
-1,9
-2,5
-0,1
-0,8
0,2
-0,7
-2,3
0,0
-3,3
-1,7
-0,6
-0,2
-1,2
-1,4
1,0
-0,2
-1,3
-0,5
-0,9

educație ISCED 0-2

9,3
8,8
5,2
6,2
7,2
10,2
10,2

7,0
4,9
7,3
16,0
7,2
3,0
2,6
3,5
5,8
11,2
11,3
5,3
7,0
7,0
10,9
12,5

Δ feminin-masculin

6,2
4,5
6,3
14,3
7,5
3,2
2,6
3,0

masculin

6,6
4,7
6,8
15,2
7,4
3,1
2,6
3,2
4,4
10,2
10,1
5,2
6,6
7,1
10,5
11,4
3,1
2,7
5,6
10,2
2,2
3,7
7,3
10,1
4,0
3,8
5,5
7,3

feminin

2,9
0,7
1,5
5,3
13,2
7,0
0,1
0,2
6,7
15,1
-5,3
2,7
2,8
3,6
5,5
5,2
6,5
2,1
6,0
-4,5
0,5
10,2
-0,9
3,6
2,3
7,5
11,0
2,6

Total

Total

9,3
4,5
8,2
15,5
16,8
9,9
4,4
3,6
10,5
22,0
8,6
6,8
8,3
11,2
11,7
15,6
10,1
4,6
10,8
3,4
3,6
13,2
7,9
11,6
5,0
10,2
15,0
8,5

25-29 ani

Δ educație ISCED 3-6 - ISCED 0-2

Δ educație ISCED 3-6 - ISCED 0-2

6,4
3,8
6,7
10,2
3,6
2,9
4,3
3,4
3,8
6,9
13,9
4,1
5,5
7,6
6,2
10,4
3,6
2,5
4,8
7,9
3,1
3,0
8,8
8,0
2,7
2,7
4,0
5,9

20-24 ani

educațieISCED 3-6

educațieISCED 3-6

3,7
2,3
1,6
4,0
-0,6
9,5
3,9
1,1
6,4
3,8
-0,7
1,0
3,0
7,8
0,3
3,3
1,1
1,1
3,4
4,1
0,9
5,7
1,0
6,8
0,8
2,4
5,7
5,7

educație ISCED 0-2

educație ISCED 0-2

14,0
7,1
14,1
23,8
20,7
8,2
6,8
7,0
11,1
27,0
22,8
10,4
12,3
14,9
18,4
24,4
13,2
6,7
13,9
9,3
6,7
13,4
16,2
16,3
7,5
11,7
16,2
11,9

Δ feminin-masculin

Δ feminin-masculin

17,7
9,4
15,7
27,8
20,1
17,7
10,7
8,1
17,5
30,8
22,1
11,4
15,3
22,7
18,7
27,7
14,3
7,8
17,3
13,4
7,6
19,1
17,2
23,1
8,3
14,1
21,9
17,6

masculin

masculin

15,8
8,3
14,9
25,7
20,4
12,8
8,7
7,5
14,3
28,9
22,5
10,9
13,8
18,8
18,6
26,0
13,7
7,2
15,6
11,3
7,1
16,2
16,7
19,6
7,9
12,9
19,0
14,7

feminin

feminin

Țara
EU27
AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
EL
ES
FI
FR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK

15-19 ani

Total

15-29 ani

7,6
5,1
4,0
2,6
16,1
8,6
4,3
4,0
7,0
5,4
11,7
3,4
9,6
3,0
3,4
7,8
4,1
6,4
3,3
9,4
12,5
11,4
6,2
8,8
2,5
4,2
2,6
3,8

13,2
14,6
6,6
16,1
12,5
16,0
23,5
6,4
9,8
7,5
9,4
19,4
4,2
15,8
10,4
11,4
15,3
15,1
19,3
32,9
20,5
20,9
12,6
14,6
8,5
5,3
5,8
15,1

5,6
9,5
2,6
13,5
-3,6
7,4
19,2
2,4
2,8
2,1
-2,3
16,0
-5,4
12,8
7,0
3,6
11,2
8,7
16,0
23,5
8,0
9,5
6,4
5,8
6,0
1,1
3,2
11,3

Sursa datelor: Eurostat, calculele autorilor
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Anexa 5: Ratele tinerilor NEET în perioada 2000-2013 în țările UE27 (%)
Țara
UE27
AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
EL
ES
FI
FR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK

2000 2001 2002 2003
15,6 15,2 15,5 15,4
9,6 9,3 8,0 7,5
17,2 16,5 16,4 18,0
32,8 31,0 30,6
11,8 9,9 9,5 11,1
16,5 17,5
10,3 10,2 10,9 12,6
6,1 6,7 6,6 6,8
18,2 17,9 15,0 14,2
20,8 20,1 19,3 20,6
15,4 14,9 15,2 14,8
11,8 10,5 10,2 10,6
13,4 12,9 13,2 12,5
19,1 18,5 18,3 17,2
14,4 12,6
21,9 20,8 19,8 19,5
18,9 19,1 15,2 13,6
8,1 8,2 7,5 6,9
17,5 15,0
26,9 19,4 18,5 20,5
6,0 5,7 6,1 6,7
20,7 21,7 20,8
10,0 10,1 11,4 12,3
20,9 19,6 23,5 22,4
6,9 7,3 7,6 7,2
10,1 10,1 9,0
27,2 21,4
12,5 12,6 12,5

2004
15,2
9,8
16,3
28,7
10,2
17,7
12,9
6,4
15,4
19,9
14,4
10,7
12,9
16,9
12,8
19,5
12,9
8,1
14,6
15,4
6,6
19,6
11,9
21,2
7,9
8,2
21,2

2005
14,9
9,7
14,0
26,8
17,9
16,9
13,8
5,9
13,5
18,7
14,0
9,5
13,0
17,1
11,8
20,0
10,7
6,8
13,5
15,0
6,6
18,4
12,4
18,4
10,4
9,7
20,2

2006
13,9
9,1
12,9
23,9
11,9
13,7
12,7
4,7
10,8
15,7
12,9
9,4
13,0
16,4
11,3
19,2
10,3
8,0
13,3
13,6
5,5
16,6
12,0
16,5
9,6
9,7
18,1

2007
13,2
8,9
13,0
20,3
10,3
11,6
11,6
5,3
11,6
15,5
12,8
8,4
12,6
15,3
11,9
18,9
10,1
7,3
13,9
13,7
4,9
14,4
12,7
14,8
7,9
8,2
16,9
12,9

2008
13,0
8,6
12,0
18,5
10,9
10,7
11,0
5,0
11,4
15,0
15,3
8,9
12,4
15,8
16,0
19,3
11,9
9,2
13,6
11,4
4,6
12,7
11,9
13,2
8,0
7,5
15,3
13,1

2009
14,7
9,1
12,8
20,8
11,5
12,7
11,4
6,5
18,3
16,0
19,9
11,3
14,5
17,6
20,3
20,5
15,0
7,5
20,8
12,6
5,3
14,0
12,5
15,7
9,9
9,3
17,3
14,4

2010
15,2
8,8
13,0
23,6
12,9
12,9
10,8
7,3
18,1
18,8
20,0
10,5
14,6
17,5
21,5
22,1
17,0
6,1
20,7
12,2
5,7
14,8
13,7
18,4
8,3
9,4
19,0
14,6

2011
15,3
8,2
13,8
24,7
14,8
12,1
9,7
7,6
14,7
23,2
20,6
10,0
14,4
17,7
22,0
22,7
14,7
6,6
19,1
12,1
5,5
15,2
14,0
19,1
7,9
9,4
18,7
15,5

2012
15,8
7,8
14,4
24,7
17,3
12,9
9,3
8,2
15,1
27,1
22,2
10,4
14,8
18,8
21,3
23,9
13,9
7,6
17,2
11,7
6,2
15,7
15,9
19,1
8,4
11,8
18,8
15,4

2013
15,8
8,3
14,9
25,7
20,4
12,8
8,7
7,5
14,3
28,9
22,5
10,9
13,8
18,8
18,6
26,0
13,7
7,2
15,6
11,3
7,1
16,2
16,7
19,6
7,9
12,9
19,0
14,7

Abaterea
Media standard
14,9
0,9
8,8
0,7
14,7
1,9
25,5
4,4
12,9
3,4
14,0
2,5
11,1
1,5
6,5
1,0
14,9
2,6
20,0
4,2
16,8
3,5
10,2
0,9
13,4
0,8
17,5
1,1
16,2
4,3
21,0
2,1
14,1
2,9
7,5
0,8
16,2
2,8
15,3
4,5
5,9
0,7
17,0
2,9
12,7
1,9
18,7
2,9
8,2
1,0
9,6
1,4
19,4
3,0
13,8
1,2

Sursa datelor: Eurostat, calculele autorilor

Anexa 6: Ratele de inactivitate în perioada 2000-2013 în România, pe grupe de vârstă și medii de
rezidență (%)
Grupe de
vârstă

15 - 19 ani

20 - 24 ani

25 - 29 ani

Medii de
rezidență
total
urban
rural
urban-rural
total
urban
rural
urban-rural
total
urban
rural
urban-rural

2000
76,5
83,8
65,5
18,3
57,3
39,8
23,9
15,9
34,7
15,8
15,7
0,0

2001
78,4
84,6
69,2
15,4
60,2
42,5
25,1
17,4
37,1
17,2
16,2
1,0

2002
81,2
85,6
74,9
10,8
63,6
43,1
30,0
13,1
44,7
17,7
22,3
-4,6

2003
85,6
89,3
80,2
9,1
69,7
45,7
35,6
10,1
47,5
19,2
22,0
-2,9

2004
79,1
85,5
70,3
15,2
69,3
46,1
35,0
11,0
48,9
17,7
24,2
-6,5

2005
82,2
87,2
75,2
12,0
78,0
52,6
40,5
12,1
55,3
20,1
25,0
-5,0

2006
81,3
86,3
74,6
11,6
81,7
54,8
42,9
11,9
55,6
18,4
26,6
-8,2

2007
81,8
86,4
75,8
10,6
85,4
56,4
45,5
10,9
58,4
18,4
28,7
-10,3

2008
82,1
86,2
77,1
9,0
88,6
57,6
47,2
10,4
62,9
20,2
30,2
-10,0

2009
82,0
85,7
77,7
8,0
90,2
58,4
47,1
11,3
65,3
20,9
31,3
-10,4

2010
83,2
86,1
80,1
6,0
89,8
58,2
45,2
12,9
63,1
19,5
31,3
-11,7

2011
84,4
86,3
82,4
3,9
90,7
57,4
45,7
11,7
61,0
18,5
31,1
-12,7

2012
84,5
86,9
82,2
4,7
91,6
57,8
44,5
13,3
60,9
20,0
29,2
-9,2

2013
84,8
87,5
82,4
5,1
92,3
57,8
43,0
14,8
60,4
20,2
29,3
-9,1

Media

Abaterea
standard

81,9
86,2
76,3
10,0
79,2
52,0
39,4
12,6
54,0
18,8
25,9
-7,1

Sursa datelor: INS, calculele autorilor
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2,6
1,3
5,2
4,3
12,7
6,9
8,1
2,1
9,9
1,4
5,3
4,3
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