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Realizat în parteneriat cu OTBNS și PTIR 

  Schema de Garanție pentru Tineri este un program European își propune să  
asigure că orice tânăr cu vârsta sub 25 de ani primește o ofertă de calitate de educație, 
formare, ucenicie sau stagiu de adaptare profesională în termen de 4  luni de la terminarea 
școlii sau pierderea locului de muncă. 

Uniunea Europeană investește 6 miliarde de Euro la nivel European pentru implementarea Schemei de Garanție 
pentru Tineri. În România, fondurile aferente Inițiativei pentru Ocuparea Tinerilor și fondurile suplimentare alocate 
din Fondul Social European sunt incluse în Programul Operațional Capital Uman, axele prioritare 1 și 2, cu un 
total alocat de 574 milioane Euro. Cheltuielile devin eligibile începând cu 1 Ianuarie. 

România nu a început implementarea propriu-zisă a unei părți majore din Planul de Implementare a  
Garanției pentru Tineri (PIGT). Doi din cei trei piloni pe care acesta se bazează (Legea uceniciei și Legea 
stagiilor de adaptare profesională pentru absolvenții de învățământ superior) nu produc efecte reale. O mare  
parte din măsuri au fost implementate în procent de sub 5% din obiectivele stabilite în PIGT pentru anul 2014. 
România nu a început încă să folosească finanțarea europeană destinată implementării Schemei de Garanție 
pentru Tineret, deși mai sunt doar 9 luni din 24 din perioada acoperită de plan. 

O serie de măsuri finanțate din bugetul național (bugetul asigurărilor sociale) și-au atins în mare măsură țintele 
prevăzute sau le-au chiar depășit. Acestea includ informare și consiliere profesională, medierea muncii, acces la 
cursuri de formare profesională, servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte 
căi decât cele formale, consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea 
unei afaceri, acces la diverse stimulente de mobilitate, completarea veniturilor salariale ale angajaților. Programe 
tip „a doua șansă pentru învățământul primar”, „bani de liceu” sau „bursa profesională” raportează de asemenea 
niveluri mari de realizare. Există de asemenea o serie de măsuri finanțate din Fondul Social European care nu 
sunt adresate direct tinerilor în situații NEET dar care contribuie semnificativ la ocuparea tinerilor, cele mai bune 
exemple fiind legate de încurajarea voluntariatului. 

O serie largă de acte normative afectează succesul măsurilor de ocupare. Deși au fost făcute și progrese în  
ultimii ani, modificările Codului Muncii și Legea Stagiilor de Adaptare pentru absolvenții de învățământ superior 
includ prevederi discriminatorii care reduc stabilitatea și chiar și accesul tinerilor pe piața muncii. Altele, precum 
Strategia Națională în Domeniul Politicii de Tineret sau Legea Tinerilor, nu dispun de mecanisme coerente de 
implementare și riscă să nu își poată atinge obiectivele. 

Sectorul Neguvernamental de Tineret nu este implicat integral în procesul de dezvoltare a măsurilor  
aferente PIGT și în implementarea lor. Astfel, structurile sindicale și patronale de tineret sunt parte a  
procesului, spre deosebire de organizațiile și federațiile neguvernamentale, fundațiile județene pentru tineret și 
alte structuri precum Consiliul Național al Elevilor. Acestea ar putea aduce un plus de valoare important atât în 
reintegrarea tinerilor în situații NEET în piața muncii cât și, sau poate mai ales, în îmbunătățirea măsurilor care 
pot preveni eșecul tranziției spre piața muncii. 

În vederea îmbunătățirii implementării PIGT se recomandă crearea unei structuri cadru instituționale care să  

vizeze exclusiv ocuparea tinerilor, sinergie instituțională între instituțiile statului care activează pe piața muncii, 

parteneriat public privat pentru implementarea schemei de garanție pentru tineri, consolidarea organizațiilor de 

tineret si o mai mare includere a acestora in schemă, ierarhizarea măsurilor active finanțate prin IOT și FSE care 

vizează inserția profesională a tinerilor aflați în situație NEETs, realizarea unui comitet de management,  

monitorizare și control precum și toate procedurile de management, financiare dar și implementare pentru  

schema de garanție, regândirea măsurilor care vizează șomerii deoarece există o tendință de canibalizare a 

acestora, implementarea sistemului de vouchere sau global granturi pentru formare continuă, stabilirea unor  

indicatori SMART pentru mai multă concretețe, reducerea birocrației, consolidarea instituțiilor care activează pe 

piața muncii, mai mult dinamism al pieței de formare profesională, utilizarea Fondului Social European pentru 

implementarea și testarea de măsuri care să prevină intrarea tinerilor în situații NEET și o preocupare mai mare 

a mediului politic dar și a actorilor interesați față de reformele necesare pentru capacitarea tinerilor de a trăi o 

viață autonomă.  

Sumar executiv 27 Martie 2015 
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Scopul principal al CTR este de 

a acționa pentru apărarea și 

promovarea drepturilor  

tinerilor români din țară și din 

străinătate și pentru creșterea 

participării active a acestora la 

viaţa comunităților în care ac-

tivează, precum şi de a susţine şi 

promova interesele comune ale 

membrilor săi la nivel local,  

regional, naţional, european şi 

internaţional. 

European Youth Forum 

Forumul European de Tineret - YFJ 
este platforma organizațiilor de tiner-
et din Europa.  

Reprezentând 99 de organizații 
membre, atât Consilii Naționale ale 
Tinerilor cât și Organizații  
Internaționale de Tineret, YFJ  
consideră organizațiile neguverna-
mentale de tineret ca fiind mijlocul 
principal prin care tinerii sunt  
capacitați, încurajați, implicați, re-
prezentați și sprijiniți. 

Adunarea Generală a Forumului European de Tineret - European Youth Forum, Cluj, 2014 

La nivel național CTR se implică activ printre altele în: 
Strategia de tineret a României pentru intervalul 2014 - 2020 

- singura organizație care a realizat consultări directe cu tinerii în toată țara 

- a contribuit în mod constant cu îmbunătățiri atât pe strategie cât și pe plan-

ul de acțiuni 

Grupul național pentru dialog structurat, din 2010 

- participare activă la nivel național și European 

-  singura organizație din țară care a implementat consultări directe între fac-

tori de decizie și tineri, utilizând granturi de tip YiA și Erasmus+ 

Reprezentantul tinerilor români la nivel european 

CTR este platforma de tineret membră cu drepturi depline a Forumului  

European al Tineretului, platformă de reprezentare a tineretului la nivel euro-

pean cu sediul la Bruxelles, principalul partener de dialog al Comisiei Euro-

pene, Consiliului Europei, Parlamentului European şi al Organizației Naţiuni-

lor Unite în elaborarea politicilor pentru tineret la nivel european şi inter-

naţional. 

Consiliul Tineretului din România - CTR este persoană juridică de drept 

privat fără scop patrimonial, neguvernamentală şi autonomă, constituită prin 

asocierea liberă a structurilor neguvernamentale de/pentru tineret interesate 

care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Statut și în ROF, în  

conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi  

fundaţii,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. 

Membrii cu drepturi depline ai European Youth Forum și World Assembly of Youth 

http://www.ctr.ro       office@ctr.ro 
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   Ce este Schema de Garanție pentru Tineri?  

  Schema de Garanție pentru Tineri este o initiațivă care urmărește să combată șomajul în rândul tinerilor, 

prin adoptarea de măsuri menite a asigura că orice tânăr cu vârsta sub 25 de ani – indiferent dacă s-a înregistrat 

sau nu ca șomer – primește o ofertă de calitate pentru încadrarea în muncă, pentru continuarea educației, uceni-

cie sau pentru un stagiu de formare, în termen de 4 luni de la terminarea școlii sau de la momentul pierderii locu-

lui de muncă. 

 

Cum a fost luată decizia implementării unei Scheme de Garanție pentru Tineri? 

Ulterior mai multor discuții purtate între decidenții la nivel european și reprezentanții organizațiilor de tineret, Co-

misia Europeană a emis o propunere de Recomandare către  Consiliu, Parlamentul European a analizat propu-

nerea Comisiei Europene și în ianuarie 2013 a emis o rezoluție prin care își declară sprijinul total față de propu-

nere. În aprilie 2013, Consiliul (statele membre ale Uniunii Europene) a adoptat acest principiu al garanției pentru 

tineret prin emiterea Recomandării din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret. 

Finanțarea Schemei de Garanție pentru Tineri 

Pentru ca această Schemă să genereze rezultatele așteptate, este necesar ca statele membre să acorde priori-

tate integrării tinerilor pe piața muncii, evitând astfel și creșterea costurilor viitoare, prin alocarea de fonduri din 

bugetele naționale și adoptarea de 

măsuri și reforme în cadrul Planurilor 

Naționale de Implementare. Uniunea 

Europeană completează cheltuielile 

statelor membre prin intermediul  

Fondului Social European și al  

Inițiativei pentru Ocuparea Tinerilor 

(Youth Employment Initiative), pentru care au fost alocate 6 miliarde de euro.  

Toate statele membre au propus un plan de implementare, dintre care 20 dintre acestea au fost eligibile pentru 

accesarea fondurilor: Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Franța, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Li-

tuania, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Marea Britanie.  

Structura de finanțare a schemei de garanție pentru tineri este mixtă, având la bază 4 surse de finanțare a măsu-

rilor active dedicate tinerilor, după cum urmează: 

• bugetul asigurărilor pentru șomaj   

• instrumente structurale prin Fondul Social European 

• fondurile aferente Inițiativei pentru Ocuparea Tinerilor 

• cofinanțarea bugetului de stat 

 În România, fondurile aferente Inițiativei pentru Ocuparea Tinerilor și fondurile suplimentare alocate din 

Fondul Social European sunt incluse în Programul Operațional Capital Uman, axele prioritare 1 și 2, cu 

un total alocat de 574 milioane Euro. 

PREZENTARE GENERALĂ A SCHEMEI DE GARANȚIE PENTRU TINERI 
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   Axa prioritara nr 1 - “Inițiativa locuri de 
  muncă pentru tineri” va avea un buget de 212 
  milioane euro pentru perioada 2014 - 2015, de-
contările pentru proiecte se vor face până în 2018. 
Grupul eligibil pentru această axă prioritară sunt tinerii 
cu vârste cuprinse între 16 - 24 ani (până la împlinirea 
vârstei de 25 ani) din regiunile Centru, Sud - Est și Sud 
– Muntenia. 

Axa prioritara nr 2 - „Îmbunătăţirea situaţiei  
tinerilor din categoria NEETs” (Not in Education, 
Employment, or Training) este eligibilă pentru tinerii cu 
vârste  
cuprinse între 16 - 24 ani (până la împlinirea vârstei de 
25 ani) și are un buget alocat de 362 milioane euro 
pentru finanțarea măsurilor de susținere a tinerilor în 
cinci regiuni: București-Ilfov, Nord-Est, Vest, Nord-
Vest, Sud-Vest Oltenia, în perioada 2014 - 2020, iar 
decontările vor putea fi duse până în anul 2023.  

Conform principiilor de organizare și funcționare a 
Schemei de Garanție pentru Tineri, cheltuielile devin 
eligibile odată cu ianuarie 2014. 

 

Principiile pe care se bazează Schema de Garanție 
pentru Tineri la nivel European 

 Implementarea schemei de garanție  presupune 
un parteneriat solid între autorități publice, servicii 
de ocupare a forței de muncă, consilieri de orienta-
re în carieră, instituții de învățământ și formare, 
servicii de asistență pentru tineret, întreprinderi, 
angajatori, sindicate, etc. 

 Aplicarea unor măsuri de prevenție de către agen-
țile  naționale de ocupare sau de către alți actori  
interesați. 

 Implementarea de măsuri active pentru facilitarea 
integrării tinerilor. 

 Utilizarea Fondului Social European pentru com-
pletarea alocărilor financiare.  

 O implementare rapidă și dinamică a măsurilor din 
cadrul Schemei de Garanție pentru Tineri. 

 
Cum se reflectă decizia Europeană în Politicile  
Românești? 

Fiecare stat membru are obligația de a crea un plan 
național de implementare a Schemei de Garanție  
pentru Tineri. România are un astfel de plan adoptat și 
aprobat de Comisia Europeană în Decembrie 2013. 

Există două direcții de acțiune  stabilite în cadrul sche-
mei de garanție pentru tineri: 

• Intervenție și activare timpurie -  vizează prevenția 
și activarea timpurie a tinerilor – acest set de activități 
au ca și grup țintă elevii și vizează reducerea părăsirii 
timpurie a școlii 

• Măsuri de sprijin pentru integrarea forței de muncă 
– această direcție vizează tinerii care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program educațional 
sau de formare (NEETs) și constituie partea cea mai 
consistentă a materialului. 

Schema de Garanție pentru Tineri este construită 
în jurul a 3 piloni de reformă:  

• Legea uceniciei – aceasta a fost modificată de cu-
rând în sensul flexibilizării acesteia. 

• Legea stagiului de practică pentru absolvenții de 
învățământ superior. 

• Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forței de muncă. 

 

Referințe pot fi accesate mai jos: 

 

 Propunerea Comisiei Europene de Recoman-
dare a Consiliului UE din Decembrie 2012 

 Rezoluția Parlamentului European din 16 
Ianuarie 2013 

 Recomandarea Consiliului UE din 22 aprilie 
2013 

 Planul Național de Implementare a Schemei de 
Garanție pentru Tineri 

 Alocația bugetară Europeană (Youth Employ-
ment Initiative) 

 Programul Operațional Capital Uman, inclusiv 
alocările financiare pe axe 

 

PREZENTARE GENERALĂ A SCHEMEI DE GARANȚIE PENTRU TINERI 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0729&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0729&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0016+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0016+0+DOC+XML+V0//EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0426(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0426(01)&from=EN
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/PI-garantia-pt-tineret2014-2015.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/PI-garantia-pt-tineret2014-2015.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes
http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/fs2014-2020/00010115/gsc7q_POCU%202014-2020%20aprobat%20CE%20febr%202015.pdf
http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/fs2014-2020/00010115/gsc7q_POCU%202014-2020%20aprobat%20CE%20febr%202015.pdf
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        Șomajul în rândul tinerilor 2001 – 2014 (date EUROSTAT) 

Surse:  
Pentru perioada 2001 – 2012: Eurostat, EU Labour Force Survey, Eurostat table: lfsa_urgan apud.  
 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/21_youth_unemployment.pdf 
Pentru 2013: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Youth_unemployment,_2013Q4_(%25).png  
Pentru 2014: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13555&langId=en 

Observații:  
După o descreștere considerabilă a ponderii tinerilor fără ocupație în perioda 2004 – 2008, odată cu venirea crizei situația 
este înrăutățită și evoluția este pronunțat negativă până în anul 2011, când se atinge o rată record a acestora – 23,7%. În 
anul 2012 situația dă semne de îmbunătățire semnificativa, însă anii 2013 și 2014 nu confirmă tendința, problema  
accentuându-se din nou și menținându-se peste valoarea de 23%.  

Datele disponibile rată o creștere semnificativă a dificultății tinerilor de a își găsi un loc de muncă. Chiar dacă România se 
situează sub media europeană în privința ponderii tinerilor care nu sunt angajați, datele arată că în pofida măsurilor pozitive 
luate, țara noastră nu a reușit să își revină după criza economică. Acest fapt este întărit în special de datele disponibile pentru 
2013, când tendința în Uniunea Europeană este de revenire puternică (scădăre cu 2% a procentului tinerilor fără ocupație), 
pe când în România procentul se îmbunătățește cu doar 0,3%, adică 15% din variația Europeană. 

În vederea înțelegerii modului în care Schema de Garanție pentru Tineri a fost implementată de România,  
Consiliul Tineretului din România a cerut instituțiilor relevante o serie de date referitoare la numărul de  
beneficiari, sumele cheltuite și sursele de finanțare aferente măsurilor din planul de implementare.   

Situația utilizării resurselor financiare prevăzute în PIGT este descrisă în tabelul următor: 

EFECTELE SCHEMEI DE GARANȚIE PENTRU TINERI ÎN ROMÂNIA 

An de 

referință 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

RO 17,6 22,2 19,5 22,3 20,2 21,4 20,1 18,6 20,8 22,1 23,7 22,7 23,6 23,3 

UE 17,3 17,9 18,1 18,6 18,6 17,3 15,5 15,6 19,9 20,9 21,3 22,8 23,4 21,4 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/21_youth_unemployment.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Youth_unemployment,_2013Q4_(%25).png
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13555&langId=en


MĂSURILE IMPLEMENTATE ȘI FRUCTIFICAREA SURSELOR DE FINANȚARE 

 Anexa 1: Situția implementării măsurilor aferente Schemei de Garanție pentru Tineri  

 

Numele reformei / 
inițiativei 

 

Anii pentru 
care este 
planificată 
finanțarea 

 

Surse și nivele de finanțare 

 
 
 

Număr beneficiari 
       
 
      

 

 
      PLANIFICATE ȘI PREVĂZUTE 

 
REALIZATE ȘI CHELTUITE 

     
   FSE / IOT / EU 
 

Fonduri naționale 
inclusiv 

Co-finanțare 

 
FSE/IOT/EU 

 
Fonduri Naționale 

 
 

Număr 
beneficiari 
prevăzuți 

 
 

Număr beneficiari 
realizați 

 
Legea nr. 279/2005 
republicată privind ucenicia 
la locul de muncă 
 

 
      2014 

 
9 mil.euro FSE 2014-
2020/9mil.euro IOT 

3,6mil.RON din 
BAS + 2,7mil euro 
cofinanțare 
națională aferentă 
FSE 2014-2020 și 
IOT 

 
0 

 
88x300 ron x 6 luni = 158.400 
ron 
 
53x300 ron x 6 luni = 95.400 
ron 

 
 

3.500 

 
ANOFM – 88 
contracte de 
ucenicie în cele 3 
regiuni eligibile 
 
53 contracte de 
ucenicie în cele 5 
regiuni neeligibile 

 
      2015 

 
9 mil.euro FSE 2014-
2020/9mil.euro IOT 

3,6mil.RON din 
BAS + 2,7mil euro 
cofinanțare 
națională aferentă 
FSE 2014-2020 și 
IOT 

 
0 

 
n/a 

 
 

3.500 

 
ANOFM - 4 
contracte de 
ucenicie în cele 3 
regiuni eligibile 
0 contracte de 
ucenicie în cele 5 
regiuni neeligibile 

 
Legea nr. 335/2013 privind 
efectuarea stagiului pentru 
absolvenții de învățământ 
superior 
 

 
      2014 

 
4,5 mil. euro FSE 2014-
2020 / 4,5 mil. euro IOT 
 

 
8,1 mil. RON 
din BAS + 1,35 
mil. euro 
cofinanțare 
națională 
aferentă FSE 
2014-2020 și 
IOT 

 

 
0 

 
0 

 
 

 
6.800 

 

 
ANOFM - 0 
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      2015 

 
4,5 mil. euro FSE 2014-
2020 / 4,5 mil. euro IOT 
 

11,25 mil. RON 
din BAS + 1,35 
mil. euro 
cofinanțare 
națională 
aferentă FSE 
2014-2020 și 
IOT 

 
0 
 

 
0 

 
 

7.500 

 
ANOFM - 0 

 
Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru  
șomaj și stimularea forței de 
muncă, modificată și 
completată prin Legea 
250/2013 
 

 
      2014 

 
62,075 mil. euro FSE 
2014-2020 / 50,075mil 
euro IOT 

 

 
49,757mil. RON 
din BAS + 
16,8225 mil. euro 
cofinanțare 
națională aferentă 
FSE 2014-2020 și 
IOT 

 
n/a 

 
n/a 

 
 

183.950 
 

ANOFM – 63.450 
tineri care au 
accesat măsurile 
active ale ANOFM 
în cele 3 regiuni 
eligibile 
 
90.745 tineri care 
au accesat 
măsurile active ale 
ANOFM în cele 5 
regiuni neeligibile 

 
      2015 

62,075 mil. euro FSE 
2014-2020 / 50,075mil 
euro IOT 

 

49,757 mil. RON 
din BAS + 
16,8225 mil. euro 
cofinanțare 
națională aferentă 
FSE 2014-2020 și 
IOT 

 
n/a 

 
n/a 

 
 

183.950 
 

 
6569 tineri care au 
accesat măsurile 
active ale ANOFM 
în cele 3 regiuni 
eligibile 
 
9551 tineri care au 
accesat măsurile 
active ale ANOFM 
în  cele 5 regiuni 
neeligibile 

 
Consilierea și orientarea 
profesională 
  

 
      2014 
 

 
17,5mil euro FSE 2014-
2020 + 17,5 mil. euro IOT 

 
450.000 RON 
din BAS + 
5,25mil euro 
cofinanțare 
națională 
aferentă FSE 
2014-2020 și 
IOT 

 

 
 

n/a 

 
 

n/a 

 
53.000 

 
ANOFM – 63.968 
tineri consiliați în 
cele 3 regiuni 
eligibile 
 
82.218 tineri 
consiliați în cele 5 
regiuni neeligibile 
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      2015 
 

 
17,5mil euro FSE 2014-
2020 + 17,5 mil. euro IOT 

 
450.000 RON 
din BAS + 
5,25mil euro 
cofinanțare 
națională 
aferentă FSE 
2014-2020 și 
IOT 

 
n/a 

 
n/a 

 
53.000 

 
ANOFM - 3.712 
tineri consiliați în 
cele 3 regiuni 
eligibile 
 
4504 tineri 
consiliați în cele 5 
regiuni neeligibile 

 
 
Evaluarea și recunoașterea 
competențelor profesionale 
obținute în sistem nonformal 
și informal 
 

 
      2014 
 

0,45mil euro FSE 2014-
2020+0,45 mil euro IOT 

100.000RON din 
BAS+0,135mil 
euro cofinantare 
nationala aferenta 
FSE 2014-2020 si 
IOT 

 
 
0 

 
 
28x 809 ron = 22.652 ron 
BAS 
 
1x 809 ron = 809 ron BAS 

 
10.000 

 
ANOFM - 28 tineri 
care au obținut 
certificate în urma 
evaluării 
competețenlor  
obținute pe alte căi 
decât cele formale, 
în cele 3 regiuni 
eligibile 
 
1 tânăr care a 
obținut certificat în 
urma evaluării 
competențelor 
obținute pe alte căi 
decât cele formale, 
în cele 5 regiuni 
neeligibile  

 
      2015 
 

0,45mil euro FSE 2014-
2020+0 ,45mil euro IOT 

100.000RON din 
BAS+0,135 mil 
euro cofinantare 
nationala aferenta 
FSE 2014-2020 si 
IOT 

 
 
0 

 
 

0 

 
10.000 

 
ANOFM - 0 tineri 
care au obținut 
certificate în urma 
evaluării 
competețenlor  
obținute pe alte căi 
decât cele formale,  
în cele 3 regiuni 
eligibile 
 
0 tineri care au 
obținut certificate în 
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urma evaluării 
competențelor 
obținute pe alte căi 
decât cele formale, 
în cele 5 regiuni 
neeligibile 

 
 
Formarea profesională 
 
 

 
      2014 
 

24mil euro FSE 2014-
2020+12mil euro IOT 

10mil RON din 
BAS+5,4mil euro 
cofinantare 
nationala aferenta 
FSE 2014-2020 si 
IOT 

 
0 

5266x 809 ron = 4.260.194 
Lei BAS 
 
 
7409x 809 ron = 5.993.881 

Lei BAS 

 
10.000 

 
ANOFM – 5.266  
tineri participanți la 
programe de 
formare 
profesională în cele  
3 regiuni eligibile 
 
7409 tineri 
participanți la 
programe de 
 formare  
profesională în cele  
5 regiuni neeligibile 

 
      2015 
 

24mil euro FSE 2014-
2020+12mil euro IOT 

10mil RON din 
BAS+5,4mil euro 
cofinantare 
nationala aferenta 
FSE 2014-2020 si 
IOT 

 
 
0 

 
 

n/a 
10.000 

 
ANOFM - 238 tineri  
participanți la 
programe de 
formare 
profesională în  
cele 3 regiuni 
eligibile 
 
214 tineri 
participanți la 
programe de 
formare 
profesională în cele 
5 regiuni neeligibile 

 
Consultanță și asistență 
pentru începerea unei 
activități independente sau 
inițierea unei afaceri, în 
scopul creșterii gradului de 

 
      2014 
 

 
 
aprox. 1.050.000 
euro 

 
0 

 
n/a 

 
3.000 

 
ANOFM – 92 tineri 
beneficiari pentru 
servicii de 
consultanță și 
asistență pentru 
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ocupare prin înființarea 
propriei afaceri 
 

începerea unei 
activități 
independente sau 
pentru inițierea 
unei afaceri în cele 
3 regiuni eligibile 
 
111 tineri 
beneficiari pentru 
servicii de 
consultanță și 
asistență pentru 
începerea unei 
activități 
independente sau 
pentru inițierea 
unei afaceri în cele 
5 regiuni neeligibile 

 
       
      2015 
 

 
 
aprox. 
1.079.400 euro 

 
0 

 
0 

 
3.000 

 
ANOFM - 0 tineri 
beneficiari pentru 
servicii de 
consultanță și 
asistență pentru 
începerea unei 
activități 
independente sau 
pentru inițierea 
unei afaceri în cele 
3 regiuni eligibile 
 
0 tineri beneficiari 
pentru servicii de 
consultanță și 
asistență pentru 
începerea unei 
activități 
independente sau 
pentru inițierea 
unei afaceri în cele 
5 regiuni neeligibile 
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Acordare prime mobilitate, 
inclusiv șomerilor de lungă 
durată 
 

 
      2014 
 

 
0,625mil euro din FSE  
 
 
2014-2020 + 0,625mil 
euro din IOT 

 
0,15mil RON din  
 
 
BAS+0,1875mil  
euro cofinantare 
nationala aferenta 
FSE 2014-2020 si 
IOT 

 
0 

 
14x2x500 lei = 14.000 lei 
BAS 
 
 

14x2x500 lei = 14.000 lei 
BAS 

 
5.000 

 
M. Muncii – 28 
 
ANOFM – 14 tineri 
beneficiari de prime 
de mobilitate în 
cele 3 regiuni 
eligibile 
  
14 tineri beneficiari 
de prime de 
mobilitate în cele 5 
regiuni neeligibile 
 

 
      2015 
 

0,625mil euro din FSE 
2014-2020+0,625mil euro 
din IOT 

0,15mil RON din 
BAS + 0,1875 mil 
euro cofinantare 
nationala aferenta 
FSE 2014-2020 si 
IOT 

 
0 

 
1x2x500 lei = 1.000 lei 
BAS 
 
 
 

1x2x500 lei = 1.000 lei 
BAS 

 
5.000 

 
M. Muncii – 2 
 
ANOFM – 1 tânăr 
beneficiar de prime 
de mobilitate în 
cele 3 regiuni 
eligibile 
  
1 tânăr beneficiar 
de prime de 
mobilitate în cele 5 
regiuni neeligibile 
 
 

 
Acordare prime instalare, 
inclusiv șomerilor de lungă 
durată 
 

 
      2014 
 

 
1mil euro din FSE2014-
2020 
 +1mil euro din IOT 

 
1,5mil RON din 
BAS +0,3mil euro 
cofinantare 
nationala aferenta 
FSE 2014-2020 si 
IOT 

 
0 

 
22x7x500 lei = 77.000 lei 
BAS 
 
 

23x7x500 lei = 80.500 lei 
BAS 

 
24.000 

M. Muncii – 45 
 
ANOFM – 22 tineri 
beneficiari de prime 
de instalare în cele 
3 regiuni eligibile 
 
23 tineri beneficiari 
de prime de 
instalare în cele 5 
regiuni neeligibile 
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      2015 
 

1mil euro din FSE2014-
2020 +1mil euro din IOT 

1,5mil RON din 
BAS +0,3mil euro 
cofinantare 
nationala aferenta 
FSE 2014-2020 si 
IOT 

0 

3x7x500 lei = 10.500 lei 
BAS 
 
 

5x7x500 lei = 17.500 lei 
BAS 

24.000 

M. Muncii - 8 
 
ANOFM – 3 tineri 
beneficiari de prime 
de instalare în cele 
3 regiuni eligibile 
 
5 tineri beneficiari  
de prime de 
instalare în cele 5 
regiuni neeligibile 

 
Subvenții acordate  
angajatorilor  
pentru încadrarea tinerilor 
 

 
      2014 
 

 
aprox. 
43.740.000 euro 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 

29.095.400 RON din BAS 

135.000 

M. Muncii - 5.538 
 
ANOFM – 1792 
tineri angajați prin 
acordare de  
subvenții 
angajatorilor în cele  
3 regiuni eligibile 
 
3565 tineri angajați 
prin acordare 
subvenții 
angajatorilor în cele  
5 regiuni neeligibile 
 
 

 
      2015 
 

 

 
 
aprox. 
44.955.000 euro 

 
 
0 

 
 

2.574.980 lei BAS 

 
 

135.000 

M. Muncii – 144 
 
ANOFM - 38 tineri 
angajați prin 
acordare de  
subvenții 
angajatorilor în cele  
3 regiuni eligibile 
 
104 tineri angajați 
prin acordare 
subvenții 
angajatorilor în cele  
5 regiuni neeligibile 
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Acordarea de 
acompaniament personalizat 
tinerilor cu risc de 
marginalizare socială prin 
încheierea de contracte de 
solidaritate și oferirea  
de servicii specifice,  
inclusiv prin acordarea de 
subvenții angajatorilor de  
inserție care încadrează 
persoane din această 
categorie 

 
      
 
     2014 
 

 
12mil RON din 
BAS 

 
 

 
 

437.359 lei + 
1.283.178 lei 

 
 

2.350 

 
M. Muncii - 420 
 
ANOFM – 119 
tineri cu risc de 
marginalizare 
angajați în cele 3 
regiuni eligibile 
 
301 tineri cu risc de 
marginalizare 
angajați în cele 5 
regiuni neeligibile 

 
      
     2015 

- 

 
 
 
 
12mil RON din 
BAS 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 

13x2x500 lei = 13.000 lei 

 
 

2.350 

 
M. Muncii - 13 
 
ANOFM - 0 tineri 
cu risc de 
marginalizare 
angajați în cele 3 
regiuni eligibile 
 
13 tineri cu risc de 
marginalizare 
angajați în cele 5 
regiuni neeligibile 

 
Crearea unei baze de date 
integrate pentru 
înregistrarea tinerilor în 
cadrul Agenției Naționale 
pentru Ocuparea Forței de 
Muncă 

 
       
     2014 
 

     
 
 
M. Muncii - 71.678 

 
       
     2015 
 

     
 
M. Muncii - 0 

 
Crearea unor parteneriate 
între CNDIPT, inspectoratele 
școlare, școli și AJOFM-uri 

 
       
     2014 
 

    10.000 
 
 
M. Muncii - 47.573 
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în vederea promovării prin 
campanii a măsurilor de 
stimulare a ocupării forței de 
muncă sau a participării 
tinerilor la formare 
profesională, educație 
 

 
       
     2015 
 

    10.000 
 
M. Muncii - 0 

 
Dezvoltarea serviciilor de tip 
self-service și extinderea 
acestora către comunitățile 
locale 
 

 
      
     2014 
 

    1.000 M. Muncii - 50 

 
       
     2015 
 

    1.000 0 

 
 
 
Continuarea implementării 
programului A doua șansă 
pentru învățământ primar 

 
   
 
     2014 
 

- 
Aproximativ 
1.050.000euro 

  3.000 M. Muncii - 9.698 

 
       
     2015 
 

- 
Aproximativ 
1.079.400euro 

  3.000 
 
M. Muncii - 10.500 

 
 
 
Continuarea implementării 
programului A doua șansă 
pentru învățământ secundar 
inferior 
 

 
       
     2014 
 

- 
Aproximativ 
1.985.000euro 

  5.000  

 
       
     2015 
 

- 
Aproximativ 
2.040.580euro 

  5.000  

 
Continuarea implementării 
Programului național de 
protecție socială Bursa 
profesională  

 
       
     2014 
 

- 
aproximativ 
8.760.000euro 

  24.000 
 
M. Muncii - 24.186 

 
       
     2015 
 

- 
Aproximativ  
9.000.000 euro 

  24.000 
 
M. Muncii - 22.393 
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Continuarea implementării 
Programului Național de 
 Protecție Socială Bani de 
liceu 
 

 
     
     2014 
 

- 
Aproximativ 
43.740.000 euro 
 

  135.000 
 
M. Muncii - 98.550 

 
       
     2015 
 

- 
Aproximativ 
44.955.000euro 

  135.000 
 
M. Muncii - 98.586 

 
Stimularea ocupării pe cont 
propriu și a 
antreprenoriatului pentru 
tineri 
 

 
  
     2014 
 

0,5mil euro FSE2014-
2020 +0,5mil euroIOT 

 
175.000 RON din 
BAS +  0,15mil 
euro cofinanțare 
națională aferentă 
FSE 2014-2020 și 
IOT 
 

  2.350  

 
       
     2015 
 

0,5mil euro FSE2014-
2020 
+0,5mil euro IOT 

175.000 RON din 
BAS +  0,15mil 
euro cofinanțare 
națională aferentă 
FSE 2014-2020 și 
IOT 
 

  2.350  

 
 
 
 
Scheme pilot Garanția 
pentru Tineri 
 

 
       
 
 
     2014 
 

32,87mil RON din FSE 
2007-2013 
 
 

3,27milRON 
cofinantare 
nationala FSE 
2007-2013 

  3.368  

 
       
     2015 
 

16,43mil RON din FSE 
2007-2013 
 

1,63mil RON 
cofinantare 
nationala FSE 
2007-2013 

  1.684  

 
Dezvoltarea abilităților 
antreprenoriale în rândul  
tinerilor și facilitarea 
accesului acestora la 
finanțare (START) 
 
 

 
     
     2014 
 

 
15mil RON din 
bugetul de stat 

  150 

 
DPAIPMM – 1321 
dosare înscrise, 
715 dosare 
admise, 337 
contracte semnate, 
32.066.199,36 
sume plătite 
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     2015 
 

 
15mil RON din 
bugetul de stat 

  150 
 
M. Muncii - 177  
tineri 

 
Stimularea înființării și  
dezvoltării  
microîntreprinderilor de 
către întreprinzătorii tineri 
(SRL-D) 
 

 
      
     2014 
 

 
21.284mil RON 
din bugetul de 
stat 

  500 

DPAIPMM – 2407 
dosare înscrise, 
1120 dosare 
admise, 1026 
contracte semnate, 
22.122.862,34 
sume plătite 

 
       
     2015 
 

- 
21.284mil RON 
din bugetul de 
stat 

  500 
M. Muncii - 6.411 
microîntreprinderi 

 
Proiectul pentru mentorarea 
tinerilor care accesează 
Programul pentru stimularea 
înființării și dezvoltării 
microîntreprinderilor de 
către întreprinzători tineri 
(SRL-D) 

 
      
     2014 
 

- -   0  

 
       
     2015 
 

- -   0  

 
Proiectul cu finanțare 
externă  
(în cadrul Proiectului 
Erasmus) Growing Up II 
finanțat de  
Comisia Europeană în cadrul 
programului Erasmus 

 
      
     2014 
 

94.500RON(echivalentul 
la 21.000euro) finantați 
de la bugetul de stat 

-   7  

 
       
     2015 
 

108.000RON(echivalentul 
la 24.000euro) finantați 
de la bugetul de stat 

-   8  

 
 
 
 
 
 
Legendă 

 
 
Indicator de număr de beneficiari realizat în proporție de sub 5% 

 
 
Indicator realizat în proporție de 5% până la 90% 

 
 
Indicator realizat în proporție de peste 90% 

 
 
Nu au fost identificate până în prezent date concludente 

 



                    CONSILIUL TINERETULUI DIN ROMÂNIA 

 

       

 
      România nu a început cheltuirea banilor europeni destinați Schemei de Garanție pentru Tineri.  

      Măsurile asociate acestui program și finanțate din IOT și FSE 2014 - 2020 sunt incluse integral în Pro
      gramul Operațional Capital Uman (POCU), program care a fost elaborat, adoptat și aprobat de Comisia 
   Europeană, dar pe care n-au fost deschise până în acest moment linii de finanțare. Situația nu este singulară 
României, o mare parte din statele Uniunii Europene aflându-se în situația de a nu fi început cheltuirea banilor europeni 
alocați pentru perioada această perioadă de programare. Cu toate acestea, având în vedere că la nivel European Schema de 
Garanție pentru Tineri se dorea a fi implementată în special în anii 2014 – 2015, cu un maximum de cheltuieli în această peri-
oadă, devine evident că România este într-o întârziere severă.  

Doi din cei trei piloni de reformă prevăzuți în PIGT nu au început să producă efecte reale. O mare parte din măsuri au 
raportat un număr de beneficiari de sub 5% din ținta prevăzută. 

De prevederile Legii Uceniciei au beneficiat în 2014 un număr de 141 de beneficiari, nesemnificativ dacă luăm în considerare 
numărul de tineri din Români. Legea Stagiilor de Adaptare Profesională nu este efectiv în implementare, prin urmare niciun 
tânăr nu a beneficit de pe urma ei.  

O serie de măsuri finanțate din Bugetul de Stat au avut niveluri bune de atingere a indicatorilor 

Conform datelor obtinute de la ANOFM 153.925  tineri (față de 183950, ținta prevăzută) au beneficiat de măsurile active cu-
prinse în legea 76/2002 ( informare și consiliere profesională, medierea muncii, acces la cursuri de formare profesională, ser-
vicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, consultanță și asistență 
pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri, acces la diverse stimulente de mobilitate, com-
pletarea veniturilor salariale ale angajaților) în decursul anului 2014 și 16.120 tineri până la 15.03.2015. O masură activă a 
acestei legi, importantă pentru grupul țintă al Garanței pentru Tineri, prevede subvenționarea locurilor de muncă în cazul 
acelor angajatori care încadrează pe durata nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ.  

Programele sociale de tipul „A doua șansă pentru învățământ primar”, „Bani de liceu” sau „Bursa profesională” au avut și ele 
niveluri foarte bune de îndeplinire  indicatorilor propuși, unele chiar depășind ținta inițială. 

 

Au fost implementate 2 proiecte pilot în cadrul Schemei de Garanție pentru Tineri care au fost finanțate prin proiecte 
POS DRU (FSE 2007 – 2013), acestea fiind încă în implementare. 

Proiectul pilot “Garanții pentru TINEri!”, implementat de Ministerul Muncii,Familiei,Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
în parteneriat cu Blocul Național Sindical, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și Asociația 
Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România, contribuie la atingerea obiectivelor naționale, prin crearea și furnizarea unui 
program integrat de măsuri active de ocupare, în cadrul a 22 de Centre de Garanție pentru Tineri. Aceste centre vor furniza 
tinerilor vizați o gamă vastă de servicii personalizate, adaptate nevoilor specifice fiecăruia și vor constitui totodată instrumen-
tele de armonizare a cererii cu oferta pe piața muncii. 

Proiectul se derulează în perioada 23 decembrie 2013 – 24 iunie 2015 și are ca obiectiv principal oferirea unui set de măsuri 
active ( consiliere și orientare profesională, programe de calificare, programe de ucenicie în societăți comerciale și instituții 
publice, cât și asistență în căutarea unui loc de muncă). Beneficiarii sunt tineri în situație NEET, care nu au absolvit examenul 
de bacalaureat și nu au un loc de munca, cu vârsta cuprinsă între 16 – 24 ani situați în regiunile București-Ilfov, Sud Vest 
Oltenia, Sud Muntenia și Sud Est. 

Proiectul-pilot „Investitia in tineri, investitia in viitorul nostru!” este implementat de Ministerul Muncii,Familiei,Protecției Sociale 
și Persoanelor Vârstnice în parteneriat  cu BPI Management Consulting Romania, Asociatia Profesionala Neguvernamentala 
de Asistenta Sociala ASSOC din Baia Mare si Fundatia Ecologica Green din Iasi si acopera regiunile de dezvoltare Nord-Est, 
Nord-Vest, Centru si Vest.  

Obiectivul general al proiectului „Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!” constă în creșterea capacității de ocupare a 
2.500 de persoane cu vârste între 16 și 24 de ani – persoane inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri tineri și 
șomeri de lungă durată, persoane care au părăsit timpuriu școala, prin asigurarea accesului acestora la servicii integrate de 
informare, consiliere și orientare profesională, la formare profesională în meserii cerute pe piața muncii și programe de 
ucenicie și la activități de mediere a muncii, respectiv de consultanță și asistență concretă pentru inițierea de afaceri. 
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   Unele proiecte au fost exemple de succes chiar nu au vizat în mod direct tinerii în situații NEET 

Chiar dacă nu a avut în vedere în mod explicit tinerii în situații NEET (care nu sunt angajați, încadrați într-un pro-
gram de educație formală, formare sau stagiu de adaptare profesională) au fost implementate măsuri în cadrul 
Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în cadrul Fondului Social European 2007 – 
2013) o serie de inițiative cu potențial major de impact. Menționăm proiectele implementate de Departamentul 
pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism (DIMMMAT) în vederea încurajării antreprenoriatului. 

Direcția Politici Antreprenoriale și Implementare Programe pentru IMM a implementat in decursul anilor 2013 – 
2014 2 programe cu finanțare de la bugetul de stat pentru tinerii cu varsta de până la 35 de ani. Începând cu luna 
iulie 2014  prin aprobarea Legii nr. 97/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către antreprenori tineri, a 
fost eliminat pragul de varstă de maxim 35 ani prevăzut inițial. 

„Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la  
finanţare – START” – a fost creat pentru a încuraja deschiderea de noi întreprinderi mici și mijlocii, sau pentru a 
dezvolta înterprinderile mici și mijlocii deja existente, dar nu mai vechi de 2 ani.Datele oficiale arată că au fost 
semnate 337 contracte din 1321 dosare semnate în perioada 2013-2014, pentru ele au fost deja efectuate plăți 
în valoare 32.066.199,36 lei din bugetul de stat, urmând a mai fi decontate sume din bugetul de stat în decursul 
anului 2015 pentru contractele încheiate în a 2 a perioada a anului 2014. 

„Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri” are ca 
obiectiv principal stimularea înființării de noi microîntreprinderi în economia românească. Acest program a fost 
inițial creat pentru tinerii cu vârsta de până în 35 de ani, ulterior fiind scoasă această limită prin Ordonanța de 
Guvern menționată.  

De acest program au beneficiat în perioada 2013-2014, 1027 de beneficiari dintr-un total de 2407 dosare 
depuse. Până la această dată din  bugetul de stat s-au plătit sume în valoare de  22.122.862,34 pentru proiectele 
aflate în derulare. 

             ANALIZA LEGISLAȚIEI 

Dincolo de gradul în care măsurile prevăzute în PIGT au fost impementate și implicit de nivelul de absorbție al fondurilor euro-
pene și de utilizare a celor naționale, un aspect deosebit de important și cu impact major asupra accesului tinerilor la locuri de 
muncă de calitate sau la alte oportunități de formare, educație și stagii de adaptare profesională îl reprezintă legislația 
națională. Modul în care aceasta afectează tinerii este descris succint mai jos. 

  Codul Muncii 

Procesul de tranziție de la școală la viața activă a tinerilor precum și inserția profesională a muncii trebuie să țină cont de 
următoarele variabile: 

• Sistemul educațional  
• Sistemul de relații industriale și dialogul social 
• Modul de administrare a pieței muncii 
• Nivelul de implicare asumat de mediul de afaceri  

Una din variabilele importante care intervine în procesul de tranziție de la școală la viața activă se referă la sistemul de relații 
industriale. Acesta din urmă este reglementat în România prin intermediul a 2 legi și anume: codul muncii și legea dialogului 
social. Având în vedere că tinerii constituie parte integrantă a pieței muncii iar legile anterior amintite reglementează dialogul 
social și relațiile dintre angajat și angajator trebuie identificate modalitatea în care acestea afectează tranziția de la școală la 
viața activă. Au fost realizate o serie de studii cu privire la legătura dintre acestea iar în urma acestora a reieșit faptul că în 
economiile în care sistemul de protecție al locurilor de muncă este mai mare și se poate concedia mai greu șomajul în rândul 
tinerilor este mai mic. Trebuie menționat faptul că în aceste economii, piața muncii este administrată de partenerii sociali iar 
statul are rol doar de reglementare.  
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   Deopotrivă, în economiile unde există o piața 
  a muncii flexibilă, șomajul în rândul tinerilor este 
   mai mare. Întâmplător sau nu, economiile 
 care protejează mai mult locurile de muncă au 
depășit mai ușor perioada de criză și și au păstrat sau 
crescut nivelul de competitivitate spre deosebire de 
economiile cu o piața a muncii flexibilă. Evident în 
această relatare trebuie abordată și structura econo-
miei fiecărei țări însă indiferent de structura acesteia 
reglementarea relației angajat – angajator a jucat un 
rol determinant. 

România a beneficiat de o modificare a codului muncii 
în anul 2011. Rațiunea a vizat flexibilizarea relației de 
muncă în vederea depășirii crizei economice.  Există 
anumite prevederi ale codului muncii care afectează 
tranziția de la școală la viața activă dar și sustenabili-
tatea procesului de inserție profesională a tinerilor. Se 
procedează la prezentarea individuală a articolelor 
considerate a fi importante pentru cele menționate: 

1. Creșterea perioadei de probă de la 30 la 90 de 
zile în cazul funcțiilor de execuție și  la 120 de zile 
în cazul funcțiilor de conducere. În cazul absol-
venților de învățământ superior primele 6 luni con-
stituie perioadă de stagiu iar în cazul muncii ne-
calificate perioada de probă a fost aliniată cu cea 
calificată 

Modificarea adusă codului muncii în anul 2011 vizează 
într-o manieră directă procesul de tranziție de la școală 
la viața activă. Este cazul absolvenților de studii super-
ioare unde perioada de probă este de 6 luni și de 3 
luni în cazul tinerilor fără studii superioare. Evident, 
această prevedere face mult mai dificilă procesul de 
tranziție de la școală la viața activă deoarece o perio-
adă lungă de probă pune presiune mai mare pe tânăr. 
Rațiunea este una economică și anume, absolvenții de 
studii superioare prestează o muncă de o complexitate 
relativ ridicată și este nevoie de timp pentru a evalua 
calitatea muncii prestate. Cu toate acestea, în peri-
oada de probă salariatul nu este deloc protejat în rela-
tia cu angajatorul iar concedierea este o simplă for-
malitate.  Procesul de tranziție de la școală la viața 
activă ar trebui finalizat odata cu finalizarea perioadei 
de probă și nu cu semnarea contractului individual de 
muncă. Se apreciează faptul că 6 luni pentru perioada 
de probă a tinerilor cu studii superioare reprezintă o 
perioadă relativ ridicată care afectează inclusiv angaja-
torul deoarece acesta din urmă se va confrunta cu alte 
costuri de recrutare în cazul unui eșec. 

O astfel de prevedere contribuie intr-o manieră directă 
la creșterea tinerilor aflați în situație NEETS deoarece 

în situația în care tânărul, absolvent de studii superi-
oare, este concediat în luna 4 probabilitatea de a se 
reînscrie în bazele de date ale ANOFMului este relativ 
mică. De asemenea, nu trebuie neglijat riscul ca anu-
miți angajatori să abuzeze de această prevedere iar în 
situația unei cereri ciclice cu frecvență trimestrială să 
folosească tineri temporar pentru ca ulterior aceștia să 
fie concediați. În situația în care angajatorii își asumă 
responsabilități în administrarea pieței muncii și în ges-
tionarea forței de muncă prevederea poate fi consider-
ată ca fiind un punct pozitiv deoarece perioada de 
probă poate fi asimilată unui proces de învățare și de 
adaptare a nivelului de productivitate la cerințele an-
gajatorului. 

2. Perioada maximă conform căreia un angajat poate fi 
încadrat în muncă în baza unui contract pe perioadă de-
terminată este de 36 de luni. 

Perioada maximă a fost crescută în cazul codului muncii 
adoptat în 2011. În acest sens, angajatorul poate utiliza con-
tracte pe perioadă determinată în funcție de fluxurile imple-
mentate de acesta. Prevederea este una extrem de benefică 
pentru angajator însă  afectează procesul de tranziție de la 
școală la viața activă. Probabilitatea ca un tânăr să nu se 
confrunte cu discontinuități în ceea ce privește ocuparea 
este foarte mare iar acest lucru are un impact major asupra 
accesul la serviciile sociale dar și la cotizațiile la sistemele de 
pensii și la bugetul de șomaj. De asemenea, pot exista situ-
ații în care perioada contractuală să fie atât de mică încât  să 
contureze un nivel de experiență decent.  

Efectele acestei prevederi pot afecta pe termen lung situația 
socio profesională a tânărului deoarece acesta nu are acces 
la finanțare, nu își poate realiza un traseu profesional pe 
termen lung si nu în ultimul rând se poate regăsi în risc de 
excluziune socială deoarece nu există siguranță pe termen 
lung. 

3. Posibilitatea modificării unilaterale a normei de lucru 
de către angajator 

Prevederea aduce atingere procesului de tranziție de la 
școală la viața activă deoarece opțiunea hire and fire de care 
angajatorul beneficiază în acest moment afectează calitatea 
ocupării. Nesiguranța locului de muncă constituie o chesti-
une care afectează cariera profesională și sănătatea tinerilor. 
Această prevedere trebuie abordată în contextul impactului 
pe care criza l-a avut asupra pieței muncii. Astfel, goana 
după productivitatea crescută a angajatorilor pentru a-și 
menține competivitatea a scos tinerii în afara pieței muncii 
deoarece aceștia înregistrează de regulă un nivel scăzut de 
productivitate. Pentru flexibilizarea pieței dar și pentru o ges-
tionare flexibilă a avantajului competitiv s-a procedat la intro-
ducerea unei astfel de prevederi în codul muncii, considerân-
du-se a fi una în defavoarea tinerilor. Procesul de tranziție de 
la școală la viața activă este un proces care implică o perio-
adă de adaptare a tânărului la cerințele angajatorului iar o 
astfel de situație implică de cele mai multe ori un deficit de 
productivitate din partea tânărului respectiv.  
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      Posibilitatea modificării normei de lucru într-o manieră unilaterală creează reale posibilități de 
    adaptare a tinerilor la locul de muncă. Este de altfel extrem de dificilă adaptarea la primul loc de  
  muncă pentru un tânăr deoarece acestea părăsește sistemul educațional, sistem în care este evaluat pe 
bază de note, și intră într-un sistem în care este evaluat pe bază de cerere și ofertă. De cele mai multe ori tânărul 
nu înțelege cum funcționează piața muncii și se impun condiții speciale de protejare  pentru încadrarea acestora 
la primul loc de muncă  pe de o parte și subvenții pentru angajatorii care contribuie la adaptarea tinerilor la sis-
temul și variabilele pieței muncii. Flexibilizarea pieței muncii funcționează pentru o forță de muncă matură și nu 
pentru forța de muncă tânără care are nevoie de timp pentru adaptare. 

 

4. Munca temporară 

Prelungirea misiunii de muncă temporară de la 12 la 24 de luni precum și creșterea termenului de prelungire a 
misiunii de muncă temporară la 36 de luni constituie elemente care s-au modificat în actualul cod al muncii. Un 
element de noutate este legat de faptul că  misiunea de muncă temporară se poate prelungi de mai multe ori și 
nu o singură data așa cum era în vechiul cod al muncii.  

Printr-o astfel de prevedere, statul promovează munca temporară și contractele pe perioadă determinată în detri-
mentul celor pe perioadă nedeterminată. Utilizarea excesivă a muncii temporare pune presiune majoră pe situ-
ația tinerilor deoarece aceștia de regulă sunt vulnerabili pe piața muncii. Situația pieței muncii din România dar și 
modul de administrare al acestei piețe a permis, în special datorită acestui articol din codul muncii, apariția unor 
situații de discriminare. Acestea din urmă au apărut datorită anumitor angajatori care au externalizat etape ale 
fluxului de producție către furnizori de muncă temporară. Astfel, au luat naștere situații ciudate în piața muncii, 
situații în care un salariat angajat al furnizorului de muncă temporară câștiga mai puțin decât un salariat al bene-
ficiarului de muncă temporară deși ambii prestau aceeași muncă. Acest sistem este extrem de utilizat în rândul 
companiilor multinaționale. 

 

 

Legea dialogului social – legea 62/2011 

Legea dialogului social deține o importanță majoră în procesul de tranziția de la școală la viața activă. Importanța 
derivă din modalitatea în care tinerii sunt tratați de către stat la finalul studiilor, indiferent de nivelul acestora. În 
România, un tânăr după ce a finalizat studiile și nu își găsește un loc de muncă, după 6 luni dispare din toate 
statisticile. Aceasta fiind de altfel rațiunea pentru care au apărut tinerii în situația NEETS. După perioada în care 
tinerii primesc ajutorul de șomaj aceștia ies din bazele de date ale ANOFM-ului.  

Mediul de tineret are un rol extrem de important pentru munca de tineret însă acesta este foarte dezvoltat în zo-
na studenților și foarte puțin dezvoltat în zona tinerilor care au finalizat studiile. Există o legătură clară între legea 
dialogului social și tranziția de la școală la viața activă. Legăturile apar în reglementarea modului de funcționare a 
partenerilor sociali limitând astfel modalitatea de reprezentare a interesului tinerilor. Tinerii dacă nu sunt angajați 
nu pot deveni membrii de sindicat însă problema reală este aceea că tinerilor NEETS nu le reprezintă nimeni 
interesul, existând astfel un vid în procesul de reprezentare. Alte state din UE, au creat în zona partenerilor so-
ciali sau în zona societății civile structuri de asistență pentru tinerii fără un loc de muncă. Tinerii pot deveni mem-
bri de sindicat sau sunt diferite subvenții sau ajutoare condiționate de apartenența la o asociație sau la un parten-
er social. Rațiunea acestei abordări este legată de costurile pe care contactul cu tinerii aflați în situație NEETS.   

A fost menționată legea dialogului social deoarece se poate considera că aceasta obstrucționează accesul pe 
piața muncii a tinerilor datorită lipsurilor de reprezentare generate. 
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        Strategia pentru tineret 

    Hotărârea 24 din ianuarie 2015 a fost aprobată sub denumirea Strategia Națională în domeniul  
    politicii de tineret pentru perioada 2015 – 2020. Documentul abordează într-o manieră directă in 
  serția profesională a tinerilor. Aceasta este construită în jurul următorilor piloni: ocupare și antreprenoriat, 
educația formală, nonformală și cultură, tranziția de la educație la ocupare și corelarea dintre sisteme, tinerii și 
utilizarea tic, cultură, sănătate, sport și recreere. Inițiatorul strategiei este Ministerul Tineretului și Sportului însă 
nu este clar care este sinergia documentului cu celelalte legi și programe desfășurate de alte autorități publice. 
De exemplu, ne referim aici la sinergia dintre legea 72/2002 și Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 
pentru perioada 2015 – 2020. Un alt aspect ce trebuie  menționat se referă la faptul că nu sunt adoptate planuri 
de acțiune cu indictori clari, nu sunt menționate surse de finanțare și un grafic real de timp pentru implementarea 
strategiei. Dacă se fac completările necesare, acest instrument poate constitui un element de sinergie pe viitor 
pentru tranziția de la școală la viața activă, mai ales datorită faptului că integrează educația nonformală. Aceasta 
din urmă a fost neglijată de majoritatea documentelor programatice cu statut formal. 

 
Legea voluntariatului 

Legea voluntariatului constituie un element legislativ de maximă importanță pentru procesul de tranziție de la 
școală la viața activă. Importanța acestuia a crescut  odată cu modificările realizate în anul 2014, modificări care 
au vizat recunoașterea perioadei de voluntariat ca vechime în muncă. Voluntariatul devine din ce în ce mai popu-
lar în rândul tinerilor, conform studiilor 23% dintre tineri au participat la activități de voluntariat , aceasta cifră fiind 
similară cu media europeană. Tinerii din mediul urban sunt mai predispuși la acțiuni de voluntariat. Nu este clară 
ponderea contribuției voluntariatului la tranziția de la școală la viața activă, iar experiența profesională este recu-
noscută doar în domeniul în care voluntarul a absolvit studiile, fapt ce diminuează impactul la angajare. În mod 
cert, voluntariatul trebuie consolidat și valorificat mai mult. 

 
Planul pentru implementarea Schemei de Garanție 

Planul constituie parte integrantă a Schemei de Garanție pentru tineri. Planul respectă structura și cerințele 
Comisiei Europene iar măsurile active menționate în cadrul planului beneficiază de finanțare dar și de indicatori 
clar încadrați în timp. De asemenea, sunt menționate tipuri de persoane juridice dar și numele persoanelor juridi-
ce care pot juca un rol cheie în implementarea planului. Acesta din urmă este constituit pe principiul parteneria-
tului și integrează inclusiv soluții structurale pentru o problemă structurală, și anume cea a șomajului în rândul 
tinerilor. Planul poate fi considerat unul dintre cele mai complete instrumente care poate fi utilizat pentru tranziția 
de la școală la viața activă deoarece integrează atât activități de prevenție a șomajului în rândul tinerilor cât și de 
reducere a șomajului.  Planul este integrat în cadrul axei prioritare 1 și 2 din cadrul POCU procedând astfel la 
finanțarea măsurilor active ce constituie parte integrantă a planului. Stadiul implementării acestui plan este 
prezentat în raport. 

 
Legea privind ucenicia la locul de muncă 

În ultimii 3 ani, sistemul dual a căpătat o popularitate foarte mare în rândul statelor membre. Conform studiilor 
sistemul  asigură o tranziție sustenabilă a tinerilor pe piața muncii iar țările cu cele mai eficace modele sunt Ger-
mania, Austria și țările nordice. Modul de administrare a pieței muncii în cadrul acestor state este unul de tip 
partenerial, cu un caracter public privat. Partenerii sociali au un rol extrem de clar determinat în administrarea 
pieței muncii și implicit în adaptarea forței de muncă la provocările interne și externe în materie de competivitate 
economică. 

România a acordat o atenție deosebită școlilor profesionale în ultimii ani, acestea fiind desființate și reînființate și 
nu în ultimul rând, România beneficiază de o lege a uceniciei. Aceasta din urmă este în vigoare începând din 
anul 2005 și a beneficiat de modificări în anul 2013.  Conform acesteia orice persoană cu vârsta de peste 16 ani 
care, din voința proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obținerii unei calificări, a 
dobândit astfel statutul de ucenic.  
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        Obiectivele formării profesionale prin intermediul stagiului de ucenicie sunt  
        următoarele

2
: 

 

a) să ofere persoanelor interesate posibilitatea de a obține o calificare în sistemul de formare profesională a 
adulților, care să permită ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării; 

b) să permită angajatorilor să își asigure forța de muncă calificată, de calitate, în funcție de cerințele proprii; 

c) să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu nece-
sitățile pieței muncii; 

d) să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate pentru a soluționa problema piețelor de 
muncă segmentate; 

e) să contribuie la creșterea economică, crearea de noi locuri de muncă; 

f) să promoveze dialogul social și să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local. 

Orice stagiu de ucenicie este un proces de învățare însă se procedează la semnarea unui contract de ucenicie 
care este un contract individual de muncă de tip particular, aplicându-se astfel toate obligațiile legale ce decurg 
din tratamentul acestor contracte. Programul Operațional Capital Uman acordă o importanță deosebită 
schemelor de ucenicie prin finanțarea acestor măsuri însă până în acest moment se poate afirma că nu s-au 
bucurat de prea mare succes.  

 

Mai multe puncte slabe au fost atașate acestei legi: 

1. Contractul de ucenicie este un contract de muncă cu caracter special iar această situație intră în contradicție 
cu legislația muncii dar și cu diverse contracte colective care pot exista în cadrul anumitor angajatori. Pot exista 
prevederi care interzice angajarea pe același post în cazul existenței unor concedieri colective. 

2. Birocrația pe care implementarea unui contract de ucenicie o generează. 

3. Procesul de formare teoretic pe care u stagiu de ucenicie o presupune reprezintă un punct slab. Aceasta re-
prezintă una dintre cele mai importante bariere în implementarea unui stagiu de ucenicie deoarece angajatorul 
trebuie să fie furnizor autorizat de formare profesională pentru a putea realiza secțiunea teoretică a unui curs de 
formare iar în situația în care nu e poate apela la un subcontractor. Integrarea unui subcontractor in activitatea de 
formare trebuie realizată în conformitate cu nivelul de progres tehnologic utilizat de angajator dar și de cerințele 
în materie de regulament intern sau cultură organizațională. De cele mai multe ori aceste chestiuni sunt protejate 
de secretul industrial și nu mulți angajatori apelează la un furnizor de formare extern. 

4. Numărul de ucenici poate constitui o barieră în procesul de implementare. Conform legii ucenicie pentru un 
ucenic trebuie alocat un coordonator de ucenicie. Adesea este ineficient pentru companie să scoată din 
producție o persoană și să-I aloce activități de coordonare în cazul unui stagiu de ucenicie. Devine eficientă 
această abordare în cazul organizării unui număr mai mare de stagii de ucenicie. 

5. Cheltuielile adiacente ce intervin în cadrul unui stagiu de ucenicie. Astfel, cheltuielile cu protecția muncii, defi-
citul de productivitate manifestat de un ucenic, rebuturile dar și eventualele pagube ce pot fi generate de un 
ucenic reprezintă riscuri ce trebuie luate în calcul de către companiile care organizează stagii de ucenicie. 

 

2
 Legea . 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă  
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        6. Centralizarea întregului proces în cadrul instituției publice denumită ANOFM. De  
        cele mai multe ori capacitatea de reacție a acestei instituții a avut o dinamică ne  
        conformă cu situația nevoilor de pe piața muncii. Obligativitatea ca întregul proces să 
        fie organizat prin intermediul ANOFM ului poate fi considerat o barieră. Se 
menționează acest lucru deoarece există responsabilități care sunt atribuite legii uceniciei iar acestea nu sunt 
implementate de către ANOFM. De altfel, studiile arată că numai 8% din măsurile integrate furnizate de serviciile 
publice de ocupare sunt finalizate cu succes, în speță cu angajarea efectivă a persoanei care a beneficiat de 
măsurile integrate. 

7. Condiționalitatea ca stagiul de ucenicie să parcurgă un proces de orientare în carieră și consiliere. Angajatorii 
consideră această prevedere ca fiind restrictivă. 

8. Experiența pe care coordonatorul de ucenicie trebuie să o aibă este considerată o barieră în special de către 
IMM uri deoarece de cele mai multe ori acestea nu și permit alocarea unei persoane pentru implementarea unui 
stagiu de ucenicie și nu în ultimul rând există companii care nu dețin persoane care să îndeplinească condițional-
itățile  impuse de legea uceniciei.  

9. Nivelul de expertiză tehnică pe care anexele ce trebuie depuse lunar îl presupune. Companiile consideră 
anexele pe care un stagiu de ucenicie îl presupune poate fi considerat un punct slab major. 

 
 
Legea tinerilor 

Lege nr. 350 din 21/07/2006 sau legea tinerilor reprezintă unul dintre cele mai importante instrumentele legisla-
tive pentru mediul de tineret.  Aceasta reglementează modul de organizare și funcționare a mediului de tineret și 
responsabilitățile instituțiilor publice în relația cu mediul de tineret.  Una dintre cele mai importante contribuții pe 
care legea le prevede se referă la politicile publice în domeniul tineretului. Se amintește astfel sprijinirea și în-
drumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viața economică, educațională și stimularea 
cooperării autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu structurile neguvernamentale de tineret și pentru 
tineret, prin înființarea de consilii consultative constituite din organizațiile neguvernamentale de/și pentru tineret 
de pe lângă fiecare autoritate sau instituție publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate 
tineretului. 

Deși este un instrument extrem de important pentru educația nonformală dar și pentru munca de tineret, legea 
tinerilor este depășită de realitățile cotidiene. Accesul la tehnologia informație nu mai constituie o problemă 
pentru majoritatea tinerilor și nu în ultimul rând o bună parte din instituțiile menționate în cadrul legii tinerilor și-au 
încetat activitatea datorită nenumăratelor restructurări cu care sistemul public s-a confruntat. Criza economică, 
pactul fiscal a condus la imposibilitatea administrațiilor locale de a respecta prevederile legii cu privire la fi-
nanțarea mediului de tineret în mod adecvat. Se impune o adaptarea a acestei legi la realitățile actuale dar și o 
responsabilizarea a actorilor interesați în vederea respectării prevederilor legii tinerilor. 

 
 
Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior 

Ca o consecință a modificărilor aduse codului muncii (cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 ) cu privire al peri-
oada de probă s-a procedat la realizarea legii privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ supe-
rior. Codul menționează faptul că perioada de probă pentru absolvenții de studii superioare este de 6 luni. Scopul 
legii este de  asigurare a tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii, 
de a consolida competentele si abilitățile profesionale pentru adaptarea la cerințele practice si exigentele locului 
de munca si pentru o mai rapida integrare in munca, precum si de dobândire de experiență si vechime in munca 
si, după caz, in specialitate. Problemele identificate în această lege au generat opoziția publică vehementă a un-
or structuri de tineret încă de când a fost pusă în dezbatere publică. 

Legislația care afectează direct sau indirect eficiența programului 
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        Spre deosebire de legea uceniciei condițiile impuse legea stagiilor de practică sunt  
     mult mai permisive existând astfel posibilitatea subvenționării stagiilor de practică. Acest lucru  
     este justificabil având în vedere adresabilitatea legii stagiilor  de practică. Legea vizează pro 
     cesul de tranziție de la școală la viața activă pentru absolvenții cu studii superioare. Legea 
plasează agențiile de ocupare în procesul de organizare asemenea uceniciilor. Mai exact, conform normelor 
metodologice aferente legii 335/2013 angajatorii trebuie să anunțe agențiile de ocupare cu privire la stagiile pe 
care aceștia vor să le organizeze. 

Există elemente discutabile cu privire la această lege și facem astfel referire la lipsa protecției de care benefi-
ciază stagiarul pe perioada desfășurării stagiului de practică, obligațiile pe care stagiarul le are în situația în care 
acesta beneficiază de cursuri de formare profesională dar și obligativitatea de finalizarea a stagiului în situația în 
care contractul de stagiu este reziliat din motivele imputabile stagiarului. Deși nevoile și obiectivele legii sunt ex-
trem de pertinente, modalitatea de administrare a pieței muncii din România nu este tocmai favorabil unui proces 
de implementare eficace pentru prezenta lege. Angajatorii  devin astfel responsabili cu adaptarea forței de 
muncă în conformitate cu nevoile lor însă nu în toate cazurile aceștia își doresc să se implice în aceste activități, 
nu dispun de personalul necesar implicării într-un proces de adaptare profesională pentru tinerii absolvenți și nu 
în ultimul rând interacțiunea cu ANOFM nu  a generat rezultate nici în cazul stagiilor de ucenicie și nici în cazul 
prezentei legi de la intrarea acesteia în vigoare. 

Deopotrivă, tinerii sunt afectați direct de această lege și nu tot timpul într-o manieră pozitivă. Dacă un contract de 
stagiu încetează din motive neimputabile stagiarului, conform articolului art.22, alin. 2 și acesta nu–și găsește alt 
stagiu în 60 de zile, acesta trebuie să reia perioada de 6 luni imperativ necesară definitivării stagiului de adaptate 
profesională.  

Rațiunile ce țin de etica acestei legi trebuie de asemenea luate în discuție deoarece legea presupune un demers 
de învățare și adaptarea profesională însă în situația în care acesta beneficiază de cursuri de formare profesion-
ală în temeiul art. 197 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare, nu poate avea 
inițiativa încetării contractului individual de muncă și va suporta toate cheltuielile legate cu participarea la cursul 
de formare profesională de care a beneficiat. În condițiile în care angajatorii primesc subvenții în valoare 1,5 ori 
indicatorul social de referință din bugetul asigurărilor pentru șomaj se consideră că angajatorii beneficiază de 
avantaje financiare și nu se justifică o astfel de abordare. 

Pentru o mai bună funcționare a legii se impune implicarea structurilor suport care pot genera valoarea adăugată 
pe piața muncii, referindu-ne aici la organizațiile sindicale și organizațiile patronale. Normele metodologice 
aferente legii atribuie responsabilități organizațiilor sindicale în procesul de evaluare al stagiarului. 

Trebuie menționat de asemenea că legea nu acoperă toate situațiile la care face referire Carta Europeană a Cali-
tății Internshipurilor, lăsând necoperit legislativ un segment important de stagii de adaptare profesională care in-
tervin în afara condițiilor prevăzute de această lege. 

Legea 1 din 5 ianuarie 2011 cu modificările și legile ulterioare 

Cunoscuta și sub denumirea de legea educației, aceasta reglementează sistemul educațional din România. Leg-
islația a cunoscut o serie de modificări de a lungul timpului însă sistemul educațional se confruntă cu o serie de 
probleme majore. Acest lucru este ilustrat în rezultatele școlare dar și la completivitatea tinerilor absolvenți pe 
piața muncii. Rațiunea unor legi care vizează adaptarea la locul de muncă a unui absolvent de studii superioare 
reprezintă o consecință a incapacității sistemului educațional de a livra competențele solicitate de mediul de afac-
eri. 

Legea aduce atingere procesului de tranziție de la școală la viața activă deoarece școala reprezintă unul dintre 
sisteme care generează tranziția și implicit oferta pe piața muncii. Subfinanțarea, un management al activelor ce 
necesită îmbunătățiri, o slabă corelare a sistemului educațional cu situația demografică regională, un proces edu-
cațional depășit tehnologic, necesitatea creșterii completivității resurselor umane dar și o necesitate acută de 
îmbunătățire a relației cu mediul de afaceri - problemele sistemului educațional reglementat de prezenta lege 
îngreunează procesul de tranziție de la școală la viața activă.   

Legislația care afectează direct sau indirect eficiența programului 
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        Toate acestea se pot realiza cu ușurință prin intermediul unor măsuri care să genereze 
        sinergii între sistemele cu care tinerii interacționează. Facem referire concretă la   
   următoarele măsuri: 
 

• Implementarea unui sistem mixt de finanțare pentru instituțiile de învățământ publice. În situația în care un 
angajator are nevoie de anumite competențe să poată să–și finanțeze o clasă de învățământ. Modul de organi-
zare comunist permite o astfel de abordare mai ales în cazul marilor platforme industrial. Un sistem de finanțare 
mixt ar putea reduce presiunea pe angajatori cu privire la adaptarea profesională la primul loc de muncă și nu în 
ultimul rând s-ar recupera deficitul de progres tehnologic dintre școală și angajatori. Nu în ultimul rând, s-ar reali-
za o corelare clară între sistemul educațional și mediul de afaceri. 

• Separarea curiculei de metodologia de predare. Curricula trebuie să ilustreze și realitățile din piața muncii. Se 
recomandă realizarea acesteia în parteneriat cu mediul de afaceri și organizațiile sindicale. Statele din vestul Eu-
ropei lasă administrarea pieței muncii în sarcina partenerilor sociali și pentru a asigura o legătură între progresul 
tehnologic și curricula. Sistemul educațional utilizează curricula realizată și utilizează tehnici specifice de predare 
bazate pe curricula livrată de cei interesați de rezultatul procesului educațional. 

• Educarea tinerilor cu privire la modul de organizare și funcționare a pieței muncii. Procesul de tranziție de la 
școală la viața activă presupune tranziția de la sistemul educațional la piața muncii. Aceste 2 sisteme 
funcționează principial diferit iar acest lucru generează dificultăți majore de adaptare pentru tinerii absolvenți. Un 
tânăr trebuie să treacă de la un sistem unde era evaluat pe baza de note sau calificative la un sistem unde este 
evaluat în funcție de cerere și ofertă. De cele mai multe ori tinerii nu cunosc instituțiile publice sau private  ce ac-
tivează pe piața muncii, care sunt drepturile lor, ce este un angajator, ce reprezintă un contract de muncă, care 
sunt obligațiile lor în relația cu un angajator și nu percep rigorile pe care un loc de muncă îl presupune. Sistemul 
educațional trebuie să ofere toate aceste informații tinerilor iar activități de practică de lungă durată trebuie reali-
zate din timpul școlii și nu după finalizarea acesteia. Piața muncii va cunoaște o creștere calitativă majoră în situ-
ația în care tinerii ar fi cunoaște rigorile pieței muncii. 

• Consilierea și orientarea în carieră reprezintă un tip de măsură extrem de importantă pentru asigurarea tran-
ziției de la școală la viață activă dar și între ciclurile de învățământ și chiar și în interiorul unui program flexibil de 
învățare. Legea 1 prevede cu imperativitate realizarea de activități de consiliere și orientare profesională însă de 
cele mai multe ori aceasta nu se realizează sau se realizează într-o manieră superficială. Eficiența activității de 
consiliere nu se observă imediat adesea aceste tipuri de activități fiind considerate inutile. Explicarea modului de 
organizare a pieței muncii, integrarea cererii și ofertei în procesul de consiliere dar și stabilirea profilului profe-
sional etc sunt chestiuni care provoacă pe termen lung economii considerabile bugetului de stat. 

 

Standardele ocupaționale 

Standardele ocupaționale joacă un rol extrem de important în activitatea de formare de tip învățare pe tot parcur-
sul vieții. Standardele ocupaționale reprezintă conform Autorității Naționale pentru Calificări documentul care de-
scrie activitățile și sarcinile profesionale specifice ocupațiilor dintr-o arie ocupațională și reperele calitative aso-
ciate îndeplinirii cu succes a acestora in concordanta cu cerințele pieței muncii. Standardele ocupaționale 
afectează procesul de tranziție de la școală la viața activă în sensul că toate măsurile active de tip formare profe-
sională are la bază standardele ocupaționale. Există o discrepanță majoră între ocupațiile solicitate de piața 
muncii d și standardele ocupaționale existente în acest moment. Progresul tehnologic, slaba implicare a actorilor 
interesați dar și dificultatea de realizare a unui standard ocupațional au afectat decalajul dintre piața muncii și 
procesul de reglementare aferent acesteia. Orice curs de formare profesională care este finalizat cu o diplomă 
recunoscută pe piața muncii trebuie să se adreseze unui standard ocupațional. Se impune astfel creșterea 
dinamicii procesului de realizare a standardelor ocupaționale astfel încât majoritatea cursurilor realizate să bene-
ficieze de recunoaștere în piața muncii. Cursurile finalizate fără o diplomă recunoscută pe piața muncii contribuie 
într-o măsură mică la succesul procesul de tranziție de la școală la viața activă.  

Legislația care afectează direct sau indirect eficiența programului 
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        Legea șomajului – 76/2002 cu modificările și completările ulterioare 

    Legea reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente pentru procesul de tranziție de la  

    școală la viața activă. Aceasta reglementează măsurile pentru realizarea strategiilor și politicilor 

elaborate în vederea protecției persoanelor pentru riscul de șomaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării și 

adaptării forței de munca la cerințele pieței muncii. Legea este implementată direct sau indirect de către ANOFM, 

aceasta reprezentând o instituție tripartită, partenerii sociali fiind implicați în deciziile adoptate. 

Legea șomajului s-a dovedit de a lungul timpului un instrument eficient de luptă împotriva șomajului însă există o 

serie de puncte slabe care afectează procesul de tranziție de la școală la viața activă: 

• Definiția șomerului nu ilustrează situația reală a pieței muncii. Deși definiția din lege respectă metodologia 

BIM se menționează faptul că aceasta oferă o situație distorsionată asupra pieței muncii. Mai exact, persoanele 

care muncesc în gospodăria proprie nu sunt catalogate ca fiind șomere obstrucționând  accesul României la 

resurse financiare considerabile generate de politica de coeziune care pot fi folosite pentru finanțarea procesului 

de tranziție de la școală la viața activă. Este cazul tinerilor persoanelor din mediul rural dar și tinerilor NEETS 

care în general sunt dependenți de veniturile gospodăriei. 

• Canibalizarea măsurilor menționate în legea șomajului cu cele generate de fondurile structurale. Situația a 

luat naștere odată cu implementarea sistemului de fonduri structurale deoarece nu s-a procedat la integrarea 

instrumentelor financiare în politicile publice ce vizează ocuparea dezvoltându-se astfel un sistem paralel care 

vizează aproximativ același lucru și anume ocupare. Diferența dintre cele 2 sisteme este flexibilitatea, și anume 

legea șomajului s-a dovedit de a lungul timpului o lege relativ statică care nu a permis inovarea socială. De ase-

menea, implicarea sectorului privat în măsurile active destinate pieței muncii este mult mai mare în cazul sis-

temului finanțat de fondurile structural. Perioada de programare 2014 – 2020 asigură o mai mare coerență între 

sistemul de fondurile structurale și politicile publice ce vizează piața muncii prin intermediul Acordul de Parten-

eriat. 

• Slaba capacitate instituțională a ANOFM ului conduce la o implementarea defectuoasă a legii șomajului și 

implicit la o mică eficiență a măsurilor livrate către persoanele în nevoie. Lipsa unei promovări masive a măsurilor 

active implementate de ANOFM, finanțare precară, lipsa unei baze de date coerente și a unor instrumente de 

lucru performante și lipsa unei legături cu mediul privat a minimizat importanta legii șomajului dar și rolul in-

stituției pe piața muncii. S-a dezvoltat un sector privat, orientat către profit care prestează servicii similare, contra 

cost pentru angajatorii de tip companii multinaționale și nu numai. 

• Legea șomajului nu ține cont de particularitățile anumitor grupuri țintă. Astfel, profilul unui tânăr care se află în 

procesul de tranziție de la școală la viața activă nu este adaptat la cerințele legii. Volatilitatea în așteptări 

specifică vârstei face extreme de dificilă respectarea obligațiilor unui șomer în relația cu ANOFM. De exemplu, 

probabilitatea ca un tânăr să se reînscrie în baza de date a ANOFM ului după expirarea perioadei de indemniza-

ție este foarte mică. De altfel, foarte mulți tineri nu se înscriu în baza de date după finalizarea studiilor deși nu au 

un loc de muncă. Același lucru se poate afirma și despre angajatori deoarece nici aceștia nu – și declară locurile 

de muncă făcând astfel imposibilă corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă de către ANOFM. 

În ciuda tuturor aspectelor menționate anterior ultimele modificări la legea șomajului atribuie noi responsabilități 

pentru ANOFM în implementarea unor măsuri active pe piața muncii. Astfel, organizarea stagiilor de ucenicie și a 

stagiilor de practică reprezintă responsabilități neîndeplinite de către ANOFM datorită lipsei de capacitate 

operațională. Toate acestea au fost realizate în condițiile în care instituția a beneficiat de măsurile de austeritate 

adoptate pe perioada crizei iar în ultimii 10 ani bugetul public alocate ANOFM a scăzut considerabil. 

Legislația care afectează direct sau indirect eficiența programului 
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        Implicarea sectorului neguvernamental de tineret în pregătirea și implementarea Planu

        alui de Implementare a Garanției pentru Tineret în România, etapele derulate până în 

        acest moment. 

Surse:  
Ministerul Muncii: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/PI-garantia-pt-tineret2014-
2015.pdf  
Chestionar aplicat de CTR în rândul organizațiilor membre și partenere 
CTR = Consiliul Tineretului din România 
ONG de profil = ONG-uri care lucrează cu grupuri vulnerabile, expuse unui risc ridicat de încadrare în situații 
NEET – ex. Rromi, Tineri proveniți din centre de plasament, etc. 

 

Sectorul neguvernamental de tineret este deosebit de divers. Până acum în procesele ce țin de Schema de Gar-
anție pentru Tineri au fost implicate Sindicatele și Patronatele (inclusiv structurile de tineret). Organizațiile 
neguvernamentale, fundațiile județene pentru tineret și consiliile elevilor fie nu au fost implicate, fie au participat 
doar la discuții fără un impact real. Tocmai de aceea vom insista mai mult asupra lor. 

Principalul atu al organizațiilor menționate este capacitatea lor de a lua contact și de a stabili relații de încredere 
cu persoane din grupuri vulnerabile, care sunt sau ar putea ajunge în situații NEET. Este cazul elevilor și stu-
denților care sunt în risc de abandon sau urmează să părăsească sistemul de educație, al celor proveniți din 
medii defavorizate, al celor instituționalizați și alții. În același timp, unele structuri au legături cu rețele de organi-
zații de tineret – fie ele naționale sau locale, generale sau reunind membrii cu unele caracteristici comune. Alte 
motive bune pentru implicarea acestora în măsurile destinate reducerii șomajului în rândul tinerilor includ disponi-
bilitatea resursei umane ieftine (de cele mai multe ori activitatea este voluntară sau mixtă), competențele acumu-
late (mulți desfășoară deja activități care îmbunătățesc șansele de angajare) și chiar și patrimoniul disponibil. Nu 
în ultimul rând, fiind în contact direct cu grupul țintă, sesizează cel mai bine vulnerabilitățile politicilor publice care 
li se adresează. 

Unul din principalele puncte de convergență ale preocupărilor respondenților proveniți din aceste structuri este că 
măsurile de politică publică menite a reduce șansele ca tinerii să ajungă în situații NEET sunt profund dis-
funcționale. Motivele sunt multiple și țin de relevanța educației formale, eficiența mecanismelor de sprijin social, 
adecvarea măsurilor la grupul țintă și chiar și calitatea relației dintre autoritățile publice și sectorul neguverna-
mental de tineret. De altfel, una din cele mai simple recomandări primite viza, simplu, aplicarea unei legi refer-
itoare la serviciile de consiliere de care ar trebui să beneficieze elevii. 

ANALIZA IMPLICĂRII SECTORULUI NEGUVERNAMENTAL DE TINERET 
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        Pentru a putea contribui la îmbunătățirea ratei de ocupare a tinerilor și în special a  
        celor aflați în situații NEET, majoritatea organizațiilor au accentuat necesitatea  
existenței de resurse, inclusiv financiare, care să poată fi gestionate fără eforturi deosebite. De asemene a fost 
scoasă în evidență nevoia spații pentru desfășurarea activității (ex. centre de tineret). Important este și accesul la 
informații referitoare la ponderea tinerilor NEET în comunități precum și la analize sociologice referitoare la ne-
voile acestora. Majoritatea organizațiilor au realizat o mare parte din următoarele tipuri de activități și sunt 
pregătite să le desfășoare pe o scară mai largă: activități de formare, consiliere și orientare profesională, târguri 
de job-uri. Unele organizții s-au implicat direct în identificarea de joburi și găsirea de locuri de muncă, servicii so-
ciale de bază de tipul asigurării unui adăpost și altele. 

Pentru a avea un acces și un feedback de la toate categoriile de tineri expuși să ajungă în situații NEET, pro-
gramul Schema de Garanție pentru Tineri trebuie să includă tot spectrul structurilor neguvernamentale de tineret 
la toate nivelurile de decizie și implementare a proiectelor asociate. 
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        Planul de implementare este un document dinamic. Acesta poate fi modificat, actual 

        vizat sau îmbunătățit. De la momentul aprobării acestuia până în momentul de față nu 

        s-a procedat la realizarea nici unei actualizări sau modificări a planului. Recomandările 

        de îmbunătățire ale PIGT au la bază necesitatea deblocării procesului de implementare 

aferent schemei de garanție, coroborat cu eliminarea amenințărilor la adresa eficienței intervențiilor ce vizează 

tinerii NEET sau cu vulnerabilități majore de a ajunge în astfel de situații. 

1. Crearea unei structuri cadru instituționale care să vizeze exclusiv ocuparea tinerilor Crearea unui cadru – for-

mal sau nu – în cadrul Guvernului sau a instituțiilor sale care să aibă ca principal rol realizarea și implementarea 

de măsuri pentru inserția profesională a tinerilor. Cadrul trebuie să acopere atât partea de prevenție cât și partea 

de tranziție de la școală la viața activă, structura fiind responsabilă de generarea de sinergii între structurile cu 

responsabilități și interes în problematica ocupării tinerilor - ne referim aici la integrare procedurală, monitorizare 

financiară, cantitativă și calitativă, raportare către actorii interesați, policy making, rol consultativ pentru politicile 

viitoare ce vizează ocuparea tinerilor. 

2. Sinergie instituțională Lipsa unei sinergii între instituțiile statului care activează pe piața muncii, care au în 

sarcină educația inițială și tineretul, partenerii sociali și societatea civilă constituie un risc major de eșec al 

schemei de garanție. Se impune o integrare eficientă a tuturor actorilor interesați, asigurându-le responsabilitatea 

generării unei sinergii instituționale.  

3. Parteneriat public privat pentru implementarea schemei de garanție pentru tineri În majoritatea statelor mem-

bre, partenerii sociali sunt extrem de implicați în armonizarea cererii cu oferta pe piața muncii. Acest lucru este 

realizat sub diverse forme cum ar fi – camere de comerț, comitete, comisii etc. Legătura este una organizațională 

deoarece fiecare parte are de câștigat din succesul programului. De exemplu, patronatele își doresc afaceri put-

ernice bazate pe angajați competitivi, sindicatele își doresc creșterea numărului de membri și menținerea în piața 

muncii a unui număr cât mai mare de persoane, organizațiile neguvernamentale își doresc să amelioreze con-

diția socială și economică a categoriilor sociale și a grupurilor țintă pentru care activează. Statul trebuie să 

creeze cadrul de implicare pentru partenerii sociali în piața muncii și să-i responsabilizeze în această direcție. 

Anumite măsuri promovate de ANOFM care vizează piața muncii ar trebui administrate în comun cu partenerii 

sociali. Aceștia din urmă pot asigura legătura cu situația de la firul ierbii și au informații concrete despre realitățile 

pieței muncii. De altfel sistemul dual, care integrează  ucenicia este administrat inclusiv de către partenerii sociali 

în state precum Austria sau Germania. 

4. Consolidarea organizațiilor de tineret si o mai mare includere a acestora in schemă Schema de garanție 

pentru tineri are ca principal target tinerii. În acest sens, se recomandă includerea organizațiilor de tineret pe 

scară largă pentru facilitarea legăturii cu grupul țintă și implicarea resursei umane și materiale de care dispun în 

inițiativele destinate reducerii numărului de tineri în situații NEET. 

5. Ierarhizarea măsurilor active finanțate prin IOT și FSE care vizează inserția profesională a tinerilor aflați în 

situație NEETs. Multitudinea măsurilor ce constituie parte integrantă a planului, lipsa de claritate cu privire la ges-

tionarea acestor măsuri pot contribui la un eșec al planului de implementare. Se recomandă alocarea unei pon-

deri și a unei consistențe generoase pentru anumite tipuri de intervenții. Există experiențe europene care pot fi 

analizate dar și experiențele generate de proiectele pilot de garanție pentru tineri. Concret, recomandarea 

vizează structurarea a 3 seturi de intervenții care să vizeze ucenicia, stagiile de practică dar și măsuri integrate 

pentru tinerii aflați în situație neets. Aceste intervenții pot fi realizate în baza a 3 proiecte de anvergură națională, 

iar pentru fiecare dintre acestea se impune stabilirea unei structuri de parteneriat ce va include actori interesați 

de prim rang ai pieței muncii. O astfel de abordare ar viza tranziția de la școala la viața activă dar și inserția 

profesională a tinerilor care sunt eligibili în cadrul schemei de garanție. 
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        6. Realizarea unui comitet de management, monitorizare și control precum și toate  

        procedurile de management, financiare dar și implementare pentru schema de gar 

        anție. Propunerea concretă vizează extinderea modelului utilizat în cadrul POSDRU  

        2007 2013 și realizarea în cadrul comitetului de monitorizare POCU a unui grup de 

lucru care să constituie structura de management, monitorizare și control a schemei de garanție. Se procedează 

astfel la respectarea unei legături între POCU și schema de garanție și s-ar proceda la asigurarea unui proces de 

monitorizare care ar include inclusiv Comisia Europeană dar și celelalte ministere de resort. Membrii acestui grup 

de lucru, conform regulamentelor, trebuie să fie membrii Comitetului de Monitorizare aferent POCU. 

7. Regândirea măsurilor care vizează șomerii deoarece există o tendință de canibalizare a acestora. Conform 

legii 76 există o serie de măsuri care sunt furnizate către șomeri. La toate acestea se adaugă celelalte măsuri 

care sunt finanțate prin BAS dar și  cele finanțate prin POSDRU sau POCU. Încă din anul 2007 nu a existat o 

integrare inteligentă a resurselor structurale în politicile naționale de ocupare și au fost create  sisteme paralele 

care de cele mai multe ori finanțează aceleași tipuri de măsuri. Fiecare măsura activă menționată beneficiază de 

fluxul ei și de procesul ei de decontare însă în aceste condiții nu se poate realiza o monitorizare eficientă și nu în 

ultimul rând măsurile se canibalizează între ele. Care ar fi motivația unui angajator să integreze în activități de 

ucenicie un absolvent, când acesta primește o subvenție similară, care nu presupune învățare la locul de muncă, 

iar procesul de administrare este mult mai ușor decât în cazul uceniciei? 

8. Implementarea sistemului de vouchere sau global granturi pentru formare continuă. Se observă necesitatea 

implementării unor instrumente dinamice capabile să eficientizeze intervenția în interesul tinerilor. Tinerii sunt un 

grup țintă care așteaptă lucruri concrete, imediate, iar aceste lucruri nu pot fi realizate decât cu o abordare difer-

ită. Implementarea unor instrumente precum voucherele de formare profesională sau un sistem de global 

granturi care să fie suportat de către schema de garanție pentru tineri pot constitui astfel de instrumente 

dinamice de eficientizare.  Principalul avantaj pe care un astfel de sistem îl presupune se referă la finanțarea en-

tităților care nu dispun de o capacitate organizațională consistentă. Mediul de tineret dar și actorii instituționali ai 

pieței muncii se confruntă cu această problemă. 

9. Stabilirea unor indicatori SMART pentru mai multă concretețe. Indicatorii menționați în planul de implementare 

nu sunt de tip SMART. Aceștia nu presupun evaluări intermediare, nu sunt clar delimitați în timp iar evaluările 

premise de acești indicatori sunt mai degrabă cantitative decât calitative. Pe termen lung această situație este 

una periculoasă pentru că poate proceda la vicierea procesului de evaluarea calitativă a intervenției.  

10. Reducerea birocrației. Reducerea birocrației este o recomandare transversală. Având în vedere sursa mixtă 

de finanțare dar și numărul mare de entități care sunt implicate în implementarea schemei de garanție pentru 

tineri se poate aprecia că impactul birocratic va fi unul extrem de mare. Planul de implementare nu a demarat 

efectiv însă integrarea schemei de garanție pentru tineri în POCU,deoarece impune respectarea procedurilor 

specifice FSE care sunt de asemenea birocrate. La toate acestea se adaugă procedurile specifice BAS dar și 

birocrația impusă de fluxul de implementare. Un exemplu simplu este schema de ucenicie unde lunar trebuie 

completat un dosar stufos pentru a beneficia de subvenția din BAS. 

11. Consolidarea instituțiilor care activează pe piața muncii. Acest lucru este imperativ necesar indiferent de ce 

program discutăm. Experiența POSDRU 2007 - 2013 a arătat că instituțiile ce activează pe piața muncii au un rol 

primordial în convertirea surselor de finanțare în măsuri active. Dacă acestea nu au capacitatea de a gestiona 

bugete dar și de a răspunde vârfurilor de cereri din partea actorilor interesați, rata de absorbție va fi mică. Ne 

referim la 2 instituții cu rol primordial și anume la ANC și la ANOFM. Prin lege aceste instituții intervin în fluxul de 

formare sau în fluxul de autorizare, avizare a grupului țintă. Acest proces a fost unul greoi în POSDRU 2007 - 

2013 iar în momentul de față acesta este în continuare la fel sau poate mai greoi.  
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        12. Piața dinamică de formare profesională. Piața de formare profesională este extrem 

        de reglementată și foarte puțin dinamică. În condițiile în care progresul tehnologic,  

        globalizarea impun noi forme de organizare, noi fluxuri de producție  cursurile de for 

        mare trebuie să țină cont de toate acestea, trebuie să formeze pentru viitor. Analizând 

situația fluxurilor ce reglementează piața de formare profesională apreciem că situația este una dificilă deoarece: 

standardele ocupaționale nu au fost actualizate și marea lor majoritate nu sunt  în concordanță cu realitățile pieței 

muncii (apreciem astfel că se formează specialiști care se vor confrunta cu situații și cerințe noi pe piața muncii, 

acestea nefiind cuprinse în activitatea de formare), comitetele sectoriale funcționează extrem de lent și nu 

reușesc să mențină dinamica impusă de piața muncii, monitorizarea calității în formarea profesională continuă 

este deficitară, principiile de învățare aplicate în formarea profesională continuă nu sunt bazate pe learning out-

comes, acest lucru nefiind conform cu recomandările CE și nu în ultimul rând există o serie de monopoluri pe 

piața de formare profesională. Se impune astfel regândirea principiilor de organizare și funcționare a acestei 

piețe.  

13. Utilizarea Fondului Social European pentru implementarea și testarea de măsuri care să prevină intrarea tin-

erilor în situații NEET, în special referitoare la organizarea sistemului educațional și de formare în acord cu po-

tențialul și nevoile de dezvoltare ale fiecărei persoane și tendințele globale și naționale în evoluția economiei și 

tehnologiei și asigurarea de servicii suport adecvate nivelului de educație și formare a beneficiarului. Măsurile pot 

include introducerea de module de formare pilot, implementarea de modele alternative de organizare a învățării, 

vizite de studiu atât în companii cât și în unități de învățământ din ciclul superior, servicii de consiliere adecvate și 

alte măsuri asociate. 

14. O preocupare mai mare a mediului politic dar și a actorilor interesați față de reformele necesare pentru ca-

pacitarea tinerilor de a trăi o viață autonomă. Ne referim aici la reformele necesare în sistemul de educație, for-

mare continuă, stimulare a antreprenoriatului și a ocupării și implicit și pentru schema de garanție pentru tineri.  

Toate aceste aspecte sunt fundamentale pentru viitorul tinerilor acestei națiuni. O piața a muncii incluzivă, ac-

cesul la servicii sociale, acces la servicii de educație de calitate, oportunități egale constituie principii care trebuie 

să constituie o preocupare permanentă în special pentru mediul politic. Prin prezentul material facem un apel 

către acesta în vederea cointeresării lui, asigurându-l în același timp de tot sprijinul pentru buna implementare a 

schemei de garanție pentru tineri. Tinerii au nevoie de o speranță, iar statul trebuie să se preocupe de viitorul și 

de dezvoltarea lor astfel încât aceștia să ofere societății atât de mult așteptatul progres 
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