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SCOPUL CERCETĂRII 

Cercetarea este parte a unui demers transfrontalier de analiză a situației tinerilor dezavantajați, din 
perspectiva accesului și integrării lor pe piața muncii. Scopul cercetării este de a înțelege profilul, așteptările tinerilor 
(17-35 ani) în raport cu piața muncii, pregătirea și experiența lor în muncă, precum și de a explora așteptările 
angajatorilor. Prin intermediul interacțiunii cu peste 500 de tineri din județul Satu Mare, cercetarea a urmărit frecvența 
anumitor opinii, situații, tendințe care pot fi relevante pentru măsurile și acțiunile ce pot fi întreprinse în sprijinul 
acestora. Datele au fost culese în perioada iulie – octombrie 2019, prin analiza datelor secundare disponibile, aplicarea 
a 515 chestionare, 17 interviuri individuale și 3 interviuri de grup.  

RATA DE INACTIVITATE 

Analizând ratele de inactivitate în rândul tinerilor (15-39 ani), după nivelul lor de studii, constatăm că, în 
2018, existau diferențe între tinerii din UE și din România,. În România rata de inactivitate printre tinerii cu studii 
elementare și medii este mai mare decât la nivelul UE, în timp ce persoanele cu studii superioare prezintă o rată de 
inactivitate mai mică în România. Așadar, șansele de angajare a tinerilor par să crească odată cu obținerea unei 
diplome universitare.  

Trebuie luat în considerare că rata de inactivitate se referă și la șomerii de lungă durată și la tinerii care 
nu sunt cuprinși într-o formă de educație sau formare (NEETs). Prin urmare, rata inactivității, corelată cu nivelul scăzut 
de educație, poate spune mai multe despre situația tinerilor decât rata șomajului înregistrată oficial.  

În ceea ce privește distribuția de gen, inactivitatea este mai pregnantă în rîndul femeilor cu studii 
elementare și medii decât cea la nivelul bărbaților, inclusiv dintr-o perspectivă comparativă cu femeile din UE. 

 

NIVELUL DE ȘCOLARIZARE 

Din analiza noastră rezultă că, în județul Satu Mare, în 2019, nivelul studiilor printre tinerii chestionați se 
prezintă, în procente rotunjite, astfel: 9% nu au studii elementare, 24% au studii elementare, 18% au urmat o școală 
profesională, 32% au studii medii, iar 17% au studii superioare. Procentul femeilor care nu au studii elementare este 
mai mare decât cel al bărbaților. De asemenea, bărbații au studii medii într-o mai mare măsură. Școala profesională 
este absolvită într-o proporție de două ori mai mare de către bărbați decât de către femei. În schimb, studii 
superioare au 21% dintre femeile chestionate și doar 10% dintre bărbați. Datele ne arată că nivelul de școlarizare a 
tinerilor se corelează cu nivelul de studii al părinților, tinerii cu educație puțină provenind din familii cu educație 
scăzută și invers. Similar, în cazul persoanelor care conviețuiesc (parteneriate civile) școlarizarea partenerilor tinde să 
fie relativ omogenă. 

În ceea ce privește percepția asupra situației economice familiale, respondenții cu studii medii afirmă în 
cea mai mare măsură că, „dacă își împart bine banii, le ajung, trăiesc în mod decent”. Urmează, la o distanță de 15 
procente, într-o măsură similară, cei cu studii elementare și școli profesionale și, într-un procent și mai mic (17%), cei 
cu studii superioare. Aproximativ 2% dintre cei care afirmă acest lucru nu au studii elementare. „Banii ajung doar 
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pentru strictul necesar”, în cea mai mare măsură, pentru cei cu studii medii și învățământ profesional. Procentul scade 
pe măsură ce crește educația. De asemenea, cu cât educația este mai puțină cu atât crește procentul cărora la sfârșitul 
lunii rămân fără bani sau nu mai pot face alte cheltuieli în afara mâncării. Procentul celor care rămân fără bani până 
la sfârșitul lunii este invers proporțional cu nivelul educației lor. Astfel, cei care sunt cei mai afectați de această 
situație sunt persoanele fără studii elementare (67%). Explicația cea mai plauzibilă face trimitere la lipsa educației 
financiare elementare. 

 

INTENȚIA DE A CONTINUA STUDIILE 

Mai mult de jumătate dintre respondenți (61%) nu au planuri de a-și continua studiile. Peste jumătate 
dintre ei doresc să urmeze cursuri profesionale (nivel mediu, cu bacalaureat). 19% dintre ei își doresc să urmeze studii 
superioare, 7% studii postliceale sau tehnice, 13% doresc să urmeze diverse cursuri și doar 4% cursuri postuniversitare. 

Decizia de a continua studiile este influențată în cea mai mare măsură de motivația de a obține un 
serviciu cât mai bun/mai bine plătit. Următoarele motivații, în ordinea importanței, sunt: lipsa șanselor de a duce o 
viață decentă (fără studii adecvate), urmată de posibilitatea de a face ceea ce le place. Găsirea unui loc de muncă care 
să se potrivească mai bine cu viața de familie și șanse mai mari în a găsi un loc de muncă în străinătate sunt următoarele 
motivații menționate de tineri. Într-o măsură mai mică decât acestea, sunt menționate și: dorința de a acumula 
diplome/atestate, dorința de a învăța lucruri noi, de a răspunde pretențiilor familiei, amânarea deciziei privind alegerea 
carierei și, într-o măsură și mai mică, de a răspunde cerințelor anturajului, credința că învățarea continuă e 
indispensabilă și, în cea mai mică măsură, pentru că li se cere la locul de muncă.  

 

STATUTUL PE PIAȚA MUNCII 

Constatăm că cei care nu au lucrat niciodată sunt în cea mai mare măsură absolvenți de studii medii, 
urmați de cei cu studii elementare. Procentul cel mai mic al celor care nu au lucrat niciodată aparține persoanelor cu 
studii superioare. Dintre cei care au lucrat, cei mai mulți au studii medii, apoi cei care au absolvit o școală profesională 
sau studii elementare. În cea mai mică măsură au lucrat cei care nu au studii elementare. 

În rândul femeilor șomajul este mai pronunțat decât în cel al bărbaților, iar ocupația „casnică” este mai 
frecvent menționată în mediul rural decât în cel urban. Procentul întreprinzătorilor și celor angajați part-time este 
mic sau foarte mic atât în urban, cât și în rural. Angajații cu normă întreagă sunt mai degrabă bărbați din mediul rural, 
în mediul urban un procent important al tinerilor fiind înrolați într-o formă de învățământ.  

Dintre cei care au un partener angajat cu normă întreagă, cei mai mulți (48%) prezintă același regim de 
angajare, urmați de șomer, casnic, elev/student, întreprinzător și, în cea mai mică măsură, angajat part-time. În cazul 
unui partener angajat part-time, procentul covârșitor (64%) este cel al angajaților cu normă întreagă, urmați de angajați 
part-time și mai puțin de întreprinzător și casnic(ă). Cei care au un partener întreprinzător sunt în cea mai mare măsură 
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(60%) șomeri. Cei care au un partener șomer sunt în mare măsură (45%) și ei șomeri. Atunci când partenerul e casnic, 
în cea mai mare măsură (88%) celălalt partener e angajat cu normă întreagă. 

În ceea ce privește relația dintre activitatea economică a respondentului și statutul tatălui pe pieței 
muncii, nu există o diferență semnificativă. Statutul de șomer sau de casnic/ă se „moștenește” din tată în fiu/fiică.  
Inactivitatea pe piața muncii e îndeosebi justificată de „problemele personale” ale tinerilor, respectiv percepția privind 
prejudecăți ale angajatorilor față de aceștia, opinii destul de omogene printre respondenți. 

 

OPINIILE ANGAJATORILOR 

Din interviurile cu angajatorii reiese ideea că există locuri de muncă disponibile, însă sunt și dificultăți în 
identificarea forței de muncă, cea din străinătate fiind așteptată să se întoarcă în țară. „În prezent avem locuri de 
muncă disponibile în toată țara, am avea unde să angajăm oameni.” (Angajator) 

Angajatorii menționează nivelul scăzut de așteptări, posibilitatea de calificare la locul de muncă, dar și 
probleme precum prezența scăzută la locul de muncă, fluctuație mare de personal, nivelul scăzut al motivației, cazuri 
de furt. Totodată, ei afirmă că nu sunt așteptări deosebite față de prezentarea unor diplome, dar solicită dedicație și 
loialitate față de locul de muncă și adaptare la stres.  

 

OPINIILE TINERILOR 

În cadrul discuțiilor purtate cu tinerii, aceștia au semnalat dificultăți privind lipsa flexibilității din partea 
angajatorilor, de exemplu față de femeile care se întorc la muncă după concediul de creștere a copilului, sau față de 
persoanele care locuiesc în localități mai izolate, cu transport public neadecvat nevoilor lor. În cauză sunt inclusiv cei 
care ar trebui să lucreze în schimbul doi și nu dispun de un mijloc de deplasare potrivit programului de lucru.  

De menționat că mulți tineri sunt obișnuiți cu munca la negru, nefiind conștienți de importanța angajării 
„cu acte” și, implicit, înregistrării în sistemul public de asigurări, o bună parte dintre ei bazându-se pe munca zilieră, 
ocazională și ajutorul social. Ca o concluzie generală, pentru medierea relației dintre tineri și angajatori e necesar un 
sprijin specializat care să abordeze personalizat situații precum cele identificate mai sus. 


