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I. Despre proiect
Proiectul HEY este un proiect de cooperare transfrontalieră româno-maghiară menit
să îmbunătățească integrarea profesională a tinerilor defavorizați care trăiesc în
județul Satu Mare din România și Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria. Proiectul
urmărește să sprijine tinerii cu vârsta cuprinsă între 17-35 de ani care în perioada
anterioară proiectului nu au beneficiat de nicio formare profesională de natură
formală sau informală, au fost șomeri sau inactivi și nici nu au beneficiat anterior de
sprijin pe piața muncii.
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II. Tema cercetării
Tema cercetării inițiale a fost explorarea situației pieței forței de muncă din județele
Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, axată pe tinerii activi. Această cercetare,
finalizată în februarie 2020, include un studiu amplu al oportunităților de angajare și
explorarea cererii și ofertei de pe piața muncii, și explorarea nevoilor și
comportamentelor care influențează integrarea grupurilor defavorizate în zonă. Raport
final: https://hey.ages.ro/media/images/2020%20Raport%20Cercetare%20-%20FINAL.pdf
Scopul reluării studiului a fost acela de a urmări evoluțiile tinerilor pe piața muncii și
pe plan educațional, în perioada martie - august 2020 și de a observa modificările
apărute față de situația lor de acum un an, în contextul pandemiei COVID-19.
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III. Metodologie
 Din cauza faptului că mulți dintre tineri nu au putut fi contactați, din motive
obiective, au fost intervievați doar 116 dintre cei 515 respondenți -vârsta 17-35,
rural și mic urban- contactați inițial.
 Sondajul a fost realizat prin telefon și, în ciuda conciziei chestionarului, a durat
mai mult decât a fost previzionat, deoarece au trebuit explicate conceptele cu
care tinerii nu erau familiarizați (de exemplu, cu privire la serviciile oferite de
Asociația AGES).
 Datele au fost culese în perioada 15 august - 15 septembrie 2020.
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Participanții la studiul
de cercetare provin din
următoarele localități
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PANDEMIA ȘI INTENȚIILE DE ANGAJARE
Cum a influențat pandemia intețiile tale de angajare?
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89,8% dintre
respondenți nu au
fost deloc afectați
de efectele COVID19 asupra ocupării
forței de muncă,
7,4% au fost în mare
parte afectați și
2,8% au declarat că
sunt pe deplin
afectați.

COMPORTAMENTUL FAȚĂ DE CONTACTUL CU ALTE PERSOANE
Încerc să evit cât mai mult contactul cu alte persoane
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Mai mult de
jumătate dintre
respondenți
(54,3%) nu evită
contactul cu
oamenii din cauza
COVD-19, dar
32,8% se întâlnesc
cu alți oameni mai
puțin, iar 2,6%
evită strict
întâlnirile.

COMPORTAMENTUL FAȚĂ DE INTÂLNIRILE DE GRUP
Încerc să evit cât mai mult întâlnirile de grup
66

70

56.9

60
50
40

32
27.6

30
20
9
10

2

7.8

7

6

1.7

0
Foarte des

Des

Uneori
Nr. cazuri

Niciodată

Nu este cazul

%

www.interreg-rohu.eu

Proporțiile privind
reacțiile față de
întâlnirile în grup
sunt similare cu cele
față de întâlnirile
individuale. Astfel,
56,9% nu evită deloc
astfel de aglomerări,
27,6% le evită uneori
și 1,7% acordă foarte
des atenție acestui
lucru.

COMPORTAMENTUL PRIVIND DEPLASĂRILE ÎN AFARA LOCALITĂȚII
Încerc să evit deplasările în afara localității
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Părăsirea locului de
reședință nu a fost un
motiv de îngrijorare
în rândul
respondenților, 54,3%
nu au evita deloc
deplasările, 25,6% au
acordat o atenție
parțială acestora,
11,2% s-au deplasat
rar în afara localității
și 2,6% și mai rar.

%
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PANDEMIA COVID-19 ȘI TEMERI PENTRU PROPRIA PERSOANĂ
Îmi este teamă că mă voi îmbolnăvi de COVID19

Marea majoritate a
respondenților
(74,1%) nu s-au
temut niciodată că o
să se îmbolnăvească
din cauza COVID-19,
însă 20,7% s-au simțit
amenințați de riscul
de îmbolnăvire.
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PANDEMIA COVID-19 ȘI TEMERI PENTRU FAMILIE
Îmi este teamă că membrii familiei se vor îmbolnăvii de Covid19
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Deși unii respondenți se
tem mai mult pentru
membrii familiilor lor,
majoritatea (54,3%) nu sau temut niciodată că
vreunul dintre membrii
familiei lor se va
îmbolnăvi de COVID-19.
Mai mulți dintre tineri se
gândesc uneori la pericolul
îmbolnăvirii (35,3%), în
timp ce 6,9% afirmă că
foarte rar le este teamă.

%
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TEMERI PRIVIND PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ
Îmi fac griji că îmi voi pierde/nu voi găsi loc de muncă în viitorul apropiat.

Majoritatea, și anume
69%, nu sunt
îngrijorați de
pierderea locului de
muncă în viitorul
apropiat și nici de
faptul că nu își găsesc
alt loc de muncă, iar
23,3% se tem uneori
de acest lucru.
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TEMERI PRIVIND PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ
Îmi fac griji pentru viitorul meu profesional, în general
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În ceea ce privește
cariera, majoritatea
respondenților
(61,2%) nu sunt
îngrijorați, 26,7% se
gândesc uneori la
acest lucru, 6%
rareori au astfel de
griji.
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SITUAȚIA PE PIAȚA MUNCII
Care dintre afiramațiile de mai jos sunt adevărate în cazul tău, în ceea ce privește
cariera/munca?
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Majoritatea celor care nu
muncesc au un motiv (60,4%),
încă studiază sau își îngrijesc
rudele în vârstă acasă, cresc
un copil sau sunt în concediu
de maternitate. 18,8% afirmă
că încă nu au lucrat niciodată,
8,3% au avut contracte de
muncă pentru o perioadă de
timp, 6,3% au căutat un loc de
muncă, dar, din anumite
motive, nu au reușit să
semneze un contract. În
aceeași măsură, au fost
menționate alte situații.

%
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SATISFACȚIA LA LOCUL DE MUNCĂ
Ești mulțumit de locul de muncă actual?
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Dintre cei care au
răspuns la întrebarea
cât de mulțumiți sunt
de locul lor de
muncă, (84,6% au
afirmat că sunt pe
deplin mulțumiți, 2
persoane nu sunt
deloc mulțumite de
locul lor de muncă,
probabil din cauza
salariului lor scăzut.

V. Concluzii
 Marea majoritate a respondenților (peste 70%) nu s-au temut niciodată că o să se
îmbolnăvească din cauza COVID-19, însă aproximativ 20% s-au simțit amenințați de
riscul de îmbolnăvire.
 Majoritatea tinerilor nu sunt îngrijorați de pierderea locului de muncă în viitorul
apropiat și nici de faptul că nu își găsesc alt loc de muncă. Aproximativ 23% se tem
uneori de acest lucru
 În ceea ce privește ocuparea, aproape 90% dintre respondenți declară că nu au
fost deloc afectați de efectele COVID-19.
 Conform situației actuale, în procente aproximative, 57% dintre respondenți au
locuri de muncă, 24% nu au, 17% își continuă studiile, iar 2% declară că nu le mai
continuă.
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V. Concluzii
 Majoritatea tinerilor chestionați au afirmat că sunt pe deplin mulțumiți de locul
de muncă.
 Părăsirea locului de reședință nu a fost un motiv de îngrijorare în rândul
respondenților.
 Pregătirea antreprenorială este cel mai interesant subiect pentru cei care încă
studiază sau care au experiență de muncă.
 Cei aflați în căutarea unui loc de muncă sunt interesați de consiliere
individualizată.
 Organizarea activităților de sprijin într-o manieră prietenoasă și adaptată a
facilitat menținerea atenției și implicării tinerilor în activități.
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene!
hey.ages.ro www.ages.ro

www.interreg-rohu.eu

