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PREZENTAREA CONDUCĂTORULUI PROIECTULUI 

 

Proiectul denumit „CareerProgramme – Going beyond borders” realizat prin parteneriatul 

strategic dintre Fundația OTP Fáy András Alapítvány din Ungaria și Fundația „Dreptul la 

Educație” din România, susținut în cadrul Programului Erasmus+, a avut ca element cheie 

efectuarea unui studiu care să ofere informații relevante pentru adaptarea modulelor de 

formare pentru carieră din Ungaria (adresate elevilor din școlile generale și din licee), 

întocmite în cadrul acestui proiect.  

Înaintea efectuării studiului, presupuneam că există anumite diferențe în ceea ce privește 

atitudinea tinerilor din cele două țări față de viitorul și de cariera lor, respectiv față de 

posibilitățile pe care le au, în funcție de o serie de cauze (geografice, culturale, sociale, 

etc.). O parte a acestor diferențe se referă cu siguranță și la elementele de conținut ale 

programului de formare pentru carieră adresată în primul rând tinerilor din Ungaria. 

Aceasta a fost ipoteza noastră de cercetare. În măsura în care această diferență există 

într-adevăr, ea trebuie luată în considerare și inclusă în modulele de formare adresate 

tinerilor din România.  

Procesul cuprinde două părți. În primul rând, o cercetare secundară, care analizează date 

din diferite cercetări efectuate recent privind tema menționată, abordată din punctul de 

vedere al tinerilor, al pieței muncii, sau din punct de vedere social, iar în al doilea rând, o 

cercetare primară, efectuată de colegii partenerului român în cadrul grupului țintă în 2015.  

În cadrul ambelor cercetări ne-am străduit să evidențiem informații relevante, care pot 

crea diferențe la adaptarea ulterioară a modulelor de formare, aflate în curs de conturare. 

Astfel, cercetarea a servit în primul rând la depistarea elementelor de conținut ale 

materialelor de formare în curs de realizare, la depistarea eventualelor diferențe între 

situația română și cea maghiară. Altfel spus, elementele asupra cărora trebuie să ne 

concentrăm la adaptarea programului maghiar în România (diferențele între ideile și 

posibilitățile tinerilor din cele două țări în legătură cu cariera și atitudinea lor). 

În cursul cercetării am putut constata că, într-adevăr există diferențe care influențează 

procesul de adaptare, mai precis care solicită modificarea de conținut a modulelor de 

formare din România.  

Cele mai importante diferențe legate de cariera și orientarea profesională a tinerilor din 

Ungaria și din România, respectiv de ideile și planurile lor în acest sens (alături de 

particularitățile românești cele mai importante, care trebuie luate în calcul în cursul 

adaptării modulelor maghiare de formare în România) sunt următoarele: 

- Un număr mare dintre tinerii din România între 15-29 ani își închipuie viitorul 

carierei profesionale în străinătate, în speranța că, într-o țară cu nivel mai bun al 

economiei, sărăcia, corupția, șomajul sunt prezente într-o măsură mai mică și că 

nivelul de trai este mai bun. 

- În cursul cercetării s-a conturat ideea că în rândul tinerilor, există niște profesii 

preferate, pe care aceștia le-ar alege cu plăcere ca vocație. Este vorba, printre 

altele, de profesia de medic, programator, judecător și economist.  



 

 
 

    

- Între adolescenții cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani, mai ales în rândul tinerilor din 

mediul rural, absenteismul și abandonul școlar re regăsesc într-o proporție mai 

mare. Examinând nivelul de studii superioare, studiile medii sunt cele mai generale 

în mediul rural, ceea ce determină un număr mai mic al angajaților cu studii 

superioare în rândul lucrătorilor activi în România care provin din mediul rural.  

- Cercetările demonstrează că în România există o tendință de scădere a numărului 

absolvenților de facultate, la aceasta contribuind și faptul că tinerii au o motivație 

redusă pentru începerea și terminarea studiilor superioare. 

- Tinerii din România își închipuie viitorul mai mult în rolul de antreprenor, decât în 

rolul de angajat. 

Pe baza concluziilor de mai sus se recomandă să acordăm atenție următoarelor propuneri 

în cursul adaptării: 

- În ceea ce privește adaptarea modulelor de formare în România,  accentuarea, mai 

mult decât în Ungaria, a elementelor de conținut legate de munca în străinătate (în 

UE). Pentru acesta poate fi necesară efectuarea și implementarea unei prezentări 

despre situația și posibilitățile muncii în străinătate.  

- Prezentarea, în modulele de formare pentru carieră din România, în primul rând, a 

profesiilor preferate de elevii din România. Totodată, se recomandă sublinierea 

avantajelor și a dezavantajelor profesiilor preferate în cadrul mai multor exerciții. 

Este recomandată integrarea în program a informațiilor referitoare la studiile și 

calificările necesare pentru o anumită profesie. (Se pot include și materiale video 

sau pagini informative românești, care prezintă detaliat profesia preferată.)  

- Includerea materialelor video cu exemple de cariere de succes sau eșuate, ca 

mijloace de prevenție, în vederea conștientizării în rândul elevilor a consecințelor 

absenteismului și ale rezultatelor negative la învățătură.  

- Descrierea detaliată și transparentă a sistemului de învățământ superior și a 

posibilităților oferite de acesta, precum și a salariilor care pot fi obținute în funcție 

de specializare, pentru a stimula interesul elevilor pentru învățământul superior. Se 

pot menționa și profesiile actuale în care există un deficit, în vederea promovării 

orientării profesionale a elevilor care nu doresc să urmeze studii superioare.  

- Includerea, în cel puțin un exercițiu pentru elevii din învățământul liceal, a descrierii 

și prezentării aptitudinii antreprenoriale și a altor competențe necesare pentru 

administrarea unei firme, iar în modulul aplicat în școlile generale, prezentarea unei 

cariere concrete în afaceri. Astfel, se pot aprofunda și mai mult cunoștințele, 

posibilitățile, experiențele necesare pentru managementul unei afaceri. (Se poate 

folosi și o prezentare comparativă, cu avantajele și dezavantajele carierei 

antreprenoriale, respectiv a celei de angajat).  

 

Pe lângă cele menționate mai sus, recomandăm să fie luate în considerare acele diferențe 

evidente în cursul adaptării, la care nu s-a făcut referire în această cercetare (diferențe 

economico-financiare – forint maghiar versus leu românesc, diferențe dintre salariile medii 

etc., povești de succes sau povești ale unor personalități demne de urmat; claritatea 

ilustrațiilor – diferențe culturale etc.) Totodată, este necesară folosirea unor teste 

psihologice obiective în cursul adaptării, care au fost validate în limba română, deoarece 



 

 
 

    

numai așa ne putem convinge că aceste teste examinează într-adevăr factorii pentru care 

au fost dezvoltate. 

În concluzie, este important să subliniem că programul pentru carieră își propune să 

remedieze unele deficiențe, pentru evitarea situațiilor menționate și de doamna consilier 

Diana Ioaneș, care au consecințe extrem de negative atât pentru individ, cât și pentru 

societate: „…foarte mulți renunță la studiile superioare, gândindu-se că dacă nu sunt 

admiși la facultatea preferată, mai bine aleg orice altceva, ca să nu stea acasă un an, iar 

după un an sau doi la secția la care s-au înscris, descoperă că nu vor să mai studieze acolo, 

pentru că nu pot face față cerințelor.”  

  



 

 
 

    

INTRODUCERE 

Cercetarea a fost efectuată de partenerul român, în cadrul proiectului cu numărul 

2014-2-HU02-KA205-000502, denumit „CareerProgramme – Going beyond 

borders” sprijinit de Programul Erasmus+, realizat prin parteneriatul strategic 

dintre Fundației OTP Fáy András Alapítvány din Ungaria și Fundația „Dreptul la 

Educație” din România.  

Ideea principală (ipoteza) a cercetării a fost că, în pofida distanței geografice mici 

între cele două țări și a aspectelor istorice comune celor două țări, există totuși 

câteva diferențe sociale și culturale mai mici sau mai mari, care pot afecta 

elementele de conținut (proprietate intelectuală) ale modulelor de formare 

pentru carieră din cadrul proiectului. Așadar, cercetarea s-a concentrat asupra 

elementelor de conținut, care probabil vor necesita modificări în cursul adaptării, 

pentru a fi în concordanță cu situația din România.  

Procesul de cercetare a avut două componente: o examinare secundară, care a 

preluat informații relevante privind aspectele susmenționate din cercetările deja 

existente din România (bibliografia pentru această examinare se află la sfârșitul 

acestui material, la capitolul Bibliografie); un sondaj primar, efectuat de colegii 

partenerului român Fundația „Dreptul la Educație”  în cursul anului 2015, în 

rândul tinerilor participanți la cursurile de formare financiară, economică și de 

exploatare agricolă. 

Rezultatele obținute conțin informații de orientare, care ajută la inițierea 

următoarei etape din procesul de muncă, și anume adaptarea, deoarece 

evidențiază elementele de conținut ale cursurilor de formare pentru carieră din 

Ungaria în curs de elaborare, care din diferite motive (relevanță, nevoi sociale, 

etc.) trebuie să fie modificate la organizarea modulelor de formare din România.  

OBIECTIVE DE CERCETARE 

Cercetarea s-a efectuat pe baza următoarelor trei elemente de conținut (aspecte): 

 Cetățenie: atitudinea adolescenților români față de aspectele legate de cetățenie la 

nivel național  

 Carieră: așteptările elevilor din învățământul liceal privind alegerea profesiei și 

posibilitățile de ocupare a unui loc de muncă pe piața muncii din România  

 Spirit antreprenorial: atitudinea elevilor din România privind înființarea unei afaceri 

Capitolele următoare ale studiului sunt bazate pe aceste aspecte. 

 



 

 
 

    

 

 

Capitolul 1  cuprinde analiza atitudinilor tinerilor între 15 și 29 ani din România, privind 

aspectele de mai sus, punându-se accent pe atitudinea adolescenților din România.   

Ipoteza noastră: tinerii din România consideră din ce în ce mai nesigure posibilitățile pe 

piața muncii din România, iar din cauza corupției și a nivelului scăzut de trai, tot mai mulți 

se gândesc să-și înceapă/să-și continue cariera în străinătate.  

Tema cea mai importantă a acestui studiu se referă în primul rând la adolescenți și la ideile 

și așteptările lor, totuși, în spiritul unei abordări holistice, considerăm că este importantă 

înțelegerea atitudinii tinerilor din România față de țara lor și față de posibilitățile de muncă 

disponibile în prezent. Este necesar să înțelegem cum se modifică atitudinea adolescenților 

față de piața muncii și față de instituțiile din România odată cu avansarea în vârstă, pentru 

că, asemeni situației din Ungaria, mulți tineri din România își pun întrebarea „Ar fi mai bine 

să plec sau să rămân?”, (gândindu-se la alternativa muncii în străinătate) această întrebare 

fiind influențată în mare măsură de opinia lor legată de situația din prezent din România și 

de posibilitățile lor. 

În legătură cu această temă, am analizat în primul rând datele și rezultatele studiului 

denumit „Tineri în România: griji, aspirații, atitudini și stil de viață” al fundației Friedrich 

Ebert Stiftung, publicat în anul 2014.  

 

Capitolul 2 tratează problemele esențiale referitoare la alegerea profesiei elevilor din 

învățământul liceal și la integrarea ulterioară a acestora pe piața muncii din România.  

Ipotezele noastre: în rândul tinerilor din România există câteva preferințe pentru anumite 

ocupații sau profesii. Totodată, în privința tinerilor din România, există și pericolul 

absenteismului, care poate atrage exmatricularea din cauza mediei generale scăzute, 

îngreunând astfel planificarea unui viitor și a unei cariere de succes.  
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În acest capitol se vor prezenta două probleme esențiale cu care se confruntă sistemul 

educațional din România în momentul de față. Acestea au un impact imediat asupra 

procesului de integrare a tinerilor pe piața muncii și reies din rezultatele publicate de 

UNICEF în 2014. 

În vederea emiterii concluziilor în acest sens, analiza noastră este bazată în primul rând 

pe rezultatele disponibile public ale studiului realizat la nivel național. Un studiu de acest 

gen este sondajul efectuat în 2014 de D&D Research, eJObs și Samsung Electronics în 

rândul a opt mii de tineri, cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani. 

Acest capitol cuprinde și un rezumat al răspunsurilor oferite la chestionarele 

„CareerProgramme - Going beyond borders”, realizate în cadrul proiectului Erasmus+ și 

completate de elevii din România, privind atitudinea tinerilor față de problemele enumerate 

și elaborate special pentru adolescenții cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani. 

Aceste rezultate sunt foarte importante deoarece arată care sunt domeniile în care tinerii 

din România doresc să profeseze, în care văd posibilitatea unei cariere reușite, sau care 

trebuie să fie menționate pentru că sunt necesare din punct de vedere social în cadrul 

seriilor cursurilor de formare viitoare din România. În plus, aceste rezultate arată atitudinea 

tinerilor din România despre carieră, orientare profesională etc., respectiv gradul de 

conștientizare privind proiectarea acestora.  

 

Capitolul 3 își propune să ofere o imagine cuprinzătoare despre antreprenoriatul din 

România, luând în considerare opinia unor antreprenori cu experiență sau a unor tineri 

interesați de înființarea unei afaceri. La baza acestor constatări este studiul complex 

intitulat „Barometrul Antreprenoriatului Românesc” publicat de EY Romania în 2015.  

Ipoteza noastră: pentru tinerii din România, independența este o calitate din ce în ce mai 

importantă, pe care ei o identifică adesea cu statutul antreprenorial. Astfel, presupunem 

că tinerii sunt interesați foarte mult de inițierea unei afaceri.  

 

Capitolul 4 oferă o sinteză a punctelor și a domeniilor cheie identificate în acest studiu, 

legat de programul Erasmus+: 

 Capitolul 1: cetățenie, ocuparea forței de muncă, spiritul antreprenorial  

 Capitolul 2: alegerea profesiei la elevii din învățământul liceal și integrarea lor pe 

piața muncii 

 Capitolul 3: sinteza antreprenoriatului din România, luând în considerare opinia 

tinerilor din România 

 Capitolul 4: sinteza celor mai importante concluzii 



 

 
 

    

Capitolul 1 

ATITUDINEA TINERILOR DIN ROMÂNIA FAȚĂ DE ASPECTELE SOCIO-

ECONOMICE LA NIVEL NAȚIONAL  

1.1 Percepția tinerilor asupra problemelor cele mai grave socio-economice 

 la nivel național  

Înainte de a analiza așteptările tinerilor din România legate de viitorul lor (alegerea 

domeniului profesional, construirea carierei, așteptări referitoare la venitul lunar), trebuie 

să clarificăm percepția acestora asupra țării lor de origine, asupra posibilităților oferite de 

țara lor, respectiv asupra dezvoltării generale a societății românești.  

În studiul examinat cu deosebită atenție („Tineri în România: griji, aspirații, atitudini și stil 

de viață”, fundația Friedrich Ebert Stiftung, București, 2014), efectuat pe un grup țintă de 

tineri cu vârsta între 15-29 ani, primul factor drastic, care arată percepția tinerilor asupra 

României, este evaluarea destul de dezavantajoasă a țării. Peste un sfert dintre tinerii 

întrebați consideră că România este pe drumul cel bun, iar aproximativ două treimi cred 

că România este pe un drum greșit (9% dintre cei întrebați au refuzat să ofere un răspuns 

în legătură cu această problemă).  

Comparând aceste răspunsuri cu cele ale unui studiu asemănător efectuat în luna august 

a anului 2014, în rândul populației de adulți, putem observa diferențe însemnate legate de 

această percepție. 75,8% dintre adulți au o percepție negativă în ceea ce privește direcția 

de dezvoltare a României, față de cei 64,5% de tineri cu aceeași părere. Numai 20% dintre 

adulți cred că România se află pe drumul cel bun, față de 26,4% dintre tineri cu aceeași 

opinie.  

Pe baza acestor date am ajuns la concluzia că percepția generală a populației tinere față 

de condițiile din România este mai bună decât cea a populației adulte.  

Făcând o analiză mai detaliată în rândul tinerilor din cadrul studiului am constatat că 

percepția adolescenților referitoare la dezvoltarea societății românești este mai 

încrezătoare, însă tinerii peste 25 de ani nu mai împărtășesc aceste percepții optimiste.  

Se constată o diferență esențială și în funcție de regiunile de origine: tinerii din Muntenia 

au poziție mult mai critică față de societate decât tinerii din alte regiuni ale țării. Raportul 

dintre cei care consideră direcția de dezvoltare a țării ca fiind pozitivă respectiv negativă 

este de 3,5:1. 

Din răspunsurile oferite se poate observa că diferențele de percepție ale tinerilor nu depind 

de diferențele economice, ci de aspectele culturale și istorice, care sunt decisive în cazul 

fiecărei regiuni. 

Este interesant că majoritatea respondenților care critică societatea română locuiesc în 

București, capitala României. 

 



 

 
 

    

O posibilă explicație ar fi, că tinerii din București pot accesa mai ușor programele de 

educație și instruire. 

Accesul la informații, respectiv disponibilitatea unor programe de dezvoltare mai 

performante decât cele românești poate fi explicația pentru atitudinea negativă a tinerilor 

în această regiune. Așteptările tinerilor față de viitorul propriu nu este în consens cu 

posibilitățile reale existente în prezent în România.  

Problemele societății românești semnalate de majoritatea tinerilor sunt următoarele: 

 

Tinerii au semnalat și următoarele probleme secundare, cu caracter economic și politic: 

sistemul public de sănătate ineficient, nesiguranța locului de muncă, șomajul și costul 

ridicat al energiei. 

Majoritatea tinerii chestionați au considerat problemele enumerate mai sus ca fiind grave, 

sau extrem de grave. 

Contrar majorității din societățile dezvoltate, tineretul român nu consideră poluarea 

mediului, schimbările climatice sau terorismul ca fiind probleme grave. 

Evaluarea gravității problemelor depinde de originea celor chestionați. De exemplu, sărăcia 

reprezintă o problemă gravă pentru tinerii din Moldova, deoarece dezvoltarea economică 

este la un nivel mai scăzut această regiune față de Muntenia și Transilvania.  

În ceea ce privește corupția, tinerii de până la 20 de ani sunt mai puțin interesați de efectele 

corupției asupra societății decât cei cu vârsta între 20 și 24 de ani, sau cei cu vârsta de 

peste 25 de ani. Acest fapt se poate explica prin relația limitată a adolescenților cu 

instituțiile statului. 

Corupția este privită ca o problemă extrem de gravă, în special în regiunile din Muntenia 

și Moldova, în timp ce în Ardeal, regiune cu tradiții democratice mai adânci, percepția 

publicului privind corupția este mai puțin gravă.  

La întrebarea: „Cât de gravă este problema corupției în societatea românească?“, percepția 

corupției în rândul tinerilor cu vârsta între 15 și 19 ani este: foarte gravă - 56,5%, gravă - 

33,6%, mai puțin gravă - 7,3%, nu foarte gravă - 2.5%. 

 

 

 

 

Probleme • Sărăcia

foarte grave •Corupția



 

 
 

    

O altă problemă îngrijorătoare în rândul tinerilor este sistemul de sănătate. 

La întrebarea: „Cât de grave sunt problemele sistemului public de sănătate în societatea 

românească?“, rezultatele arată, că respondenții din Moldova percep această problemă ca 

fiind mult mai gravă, decât cei din București. 

În același timp, tinerii din Muntenia consideră această problemă ca fiind mai gravă, decât 

cei care locuiesc în Ardeal. Răspunsurile depind de performanțele sistemului de sănătate 

din regiunea respectivă. 

Tinerii cu vârsta între 15 și 19 ani consideră, că situația sistemului de sănătate românesc 

este: foarte gravă - 45,3%, gravă - 44%, mai puțin gravă - 8,9%, nu foarte gravă - 1,8%.  

În ciuda acestui fapt, adolescenții consideră costurile ridicate ale energiei ca fiind o 

problemă mai puțin gravă, față de tinerii cu vârsta între 19 și 29 ani, care sunt mai 

interesați de acest aspect, deoarece le afectează negativ veniturile lunare, în mod direct.  

Volatilitatea de pe piața forței de muncă, respectiv nesiguranța locului de muncă reprezintă 

o altă îngrijorare pentru tinerii din România. 

Problema pieței forței de muncă este îngrijorătoare în primul rând în rândul tinerilor care 

s-au născut sau locuiesc la țară, dată fiind oferta limitată de locuri de muncă în regiunile 

rurale. 

La întrebarea: „Cât de serioasă este lipsa siguranței locului de muncă în societatea 

românească?“, 65,2& din respondenții de la țară au răspuns că este o problemă foarte 

gravă, însă această opinie este împărtășită de doar 58,1% dintre respondenții de la oraș. 

52,5% din respondenții cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani consideră nesiguranța locului 

de muncă o problemă foarte gravă, 36,5% gravă, 9,6% puțin gravă, și doar 1,35% o 

consideră foarte puțin gravă.  

 

1.2 Schimbarea percepției adolescenților față de societatea românească odată 

cu vârsta 

După cum am menționat anterior, percepția adolescenților față de societatea românească 

se schimbă constant odată cu vârsta.  

Există diferențe semnificative, pe de o parte între percepția adolescenților și a tinerilor între 

20 și 24 de ani și cea a tinerilor de peste 25 de ani pe de altă parte, în ceea ce privește 

nivelul de optimism față de societatea românească, față de direcția dezvoltării societății, 

respectiv față de oportunitățile existente.  

Aceste diferențe se pot explica prin relația limitată a adolescenților cu instituțiile statului. 

Tinerii au experimentat doar în mică măsură sau deloc probleme legate de corupție și 

ineficiența sistemului.  



 

 
 

    

Un alt factor semnificativ care influențează percepția este legătura cu piața forței de 

muncă.  

Având în vedere faptul, că cca. 80% a adolescenților români depind financiar de părinți sau 

rude, ori locuiesc împreună cu ei, ei nu au o viziune realistă asupra realităților crude din 

societatea românească, nu percep realist raportul dintre salariul mediu și necesitățile 

financiare primordiale, cum ar fi: chiria, utilitățile, etc.  

Din acest motiv problemele de ordin financiar (nesiguranța pieței forței de muncă, șomajul, 

costurile ridicate ale energiei, etc.) sunt considerate mai grave de către tinerii de peste 19 

ani.  

Răspunsurile date de tineri au fost clasificate în baza problemelor identificate la nivelul 

societății românești: sărăcia, corupția, ineficiența sistemului de sănătate, costurile ridicate 

ale energiei și nesiguranța pieței forței de muncă). Scopul clasificării a fost identificarea 

schimbării percepției privind problemele odată cu vârsta, în funcție de experiențele directe 

și de conștientizarea acestora. 

Compararea răspunsurilor date de tinerii de 15-19, 19-24 și 25-29 de ani. 

1. Centralizarea răspunsurilor date de tinerii între 15 și 19 ani:  

   Percepția 

problemelor de către 

tinerii între 15 și 19 

ani: 

P.P. 

 

Foarte 

gravă 

P.P. 

 

Gravă 

P.P. 

 

Mai puțin 

gravă 

P.P. 

 

Nu foarte 

gravă 

1 Sărăcia 56,50% 36,40% 5,30% 1,80% 

2 Corupția 56,50% 33,60% 7,30% 2,50% 

3 Sistemul public de 

sănătate 

45,30% 44,00% 8,90% 1,80% 

4 Nesiguranța pieței 

forței de muncă 

52,50% 36,50% 9,60% 1,30% 

    (Observație: P.P. = prescurtare „Percepția problemei”) 

 

 

  



 

 
 

    

2. Centralizarea răspunsurilor date de tinerii între 19 și 24 ani:  

 Percepția 

problemelor de către 

tinerii între 19 și 24 

ani: 

P.P. 

 

Foarte 

gravă 

P.P. 

 

Gravă 

P.P. 

 

Mai puțin 

gravă 

P.P. 

 

Nu foarte 

gravă 

1 Sărăcia 65,1% 31,9% 2,8% 0,2% 

2 Corupția 68% 27,7% 3,5% 0,9% 

3 Sistemul public de 

sănătate 

52,7% 39,1% 7,8% 0,4% 

4 Nesiguranța pieței 

forței de muncă 

65% 30,9% 3,5% 0,6% 

    (Observație: P.P. = prescurtare „Percepția problemei”) 

 

3. Centralizarea răspunsurilor date de tinerii între 25 și 29 ani:  

 Percepția 

problemelor de către 

tinerii între 25 și 29 

ani: 

P.P. 

 

Foarte 

gravă 

P.P. 

 

Gravă 

P.P. 

 

Mai puțin 

gravă 

P.P. 

 

Nu foarte 

gravă 

1 Sărăcia 72,2% 24,9% 1,9% 1,1% 

2 Corupția 72,8% 23,7% 2,2% 1,3% 

3 Sistemul public de 

sănătate 

56,4% 36,6% 6,4% 0,55% 

4 Nesiguranța pieței 

forței de muncă 

66,9% 28,2% 4,3% 0,5% 

         (Observație: P.P. = prescurtare „Percepția problemei”) 

Schimbarea percepției adolescenților față de societatea românească odată cu 

vârsta 

Din comparația răspunsurilor reiese, că în ceea ce privește sărăcia, odată cu vârsta crește 

numărul celor care consideră problema foarte gravă. Din respondenții de 15-19 ani 56,55 



 

 
 

    

consideră sărăcia o problemă foarte gravă a societății românești, în timp ce în rândul celor 

de 19-24 ani procentul acestora crește la 65,1%, ceea ce înseamnă o creștere de 8,65 

odată cu vârsta. 

În rândul respondenților cu vârsta peste 25 de ani procentul crește la 72,2%, reprezentând 

o creștere de 7,1%. 

Concluzie: numărul tinerilor care privesc sărăcia ca pe o problemă foarte gravă a societății 

crește odată cu vârsta (56,5% din cei cu vârsta între 15 și 19 ani, față de 72,2% din cei 

cu vârsta peste 25 de ani). 

1.3. Schimbarea percepției adolescenților față de corupție odată cu vârsta 

Prin compararea datelor se poate evalua schimbarea percepției odată cu vârsta. 

56,5% din respondenți de 15-19 ani consideră corupția o problemă foarte gravă, acest 

raport crescând în rândul celor cu vârsta între 19 și 24 ani la 68%, iar în rândul celor cu 

vârsta peste 25 de ani ajunge la 72,8%. 

Se poate observa o creștere a percepției față de corupție și la nivelul societății odată cu 

vârsta, ajungând de la 56,5% la 72,8%, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă de 

16,3%. 

1.4. Schimbarea percepției adolescenților față de sistemul de sănătate odată cu 

vârsta 

În ceea ce privește percepția tinerilor față de sistemul public de sănătate în funcție de 

vârstă, se poate observa și aici o creștere a numărului celor care o consideră o problemă 

gravă, cu toate că această creștere nu este atât de spectaculoasa ca în cazul sărăciei și 

corupției. Procentul adolescenților care consideră problema foarte gravă este de 45,3%, în 

rândul celor de 19-24 de ani acest procent crește la 52,7%, iar în rândul tinerilor de 25-29 

ani la 56,4%.  

În consecință, numărul celor care consideră problema foarte gravă crește semnificativ, cu 

11,1%, și în cazul eficienței sistemului public de sănătate. 

1.5. Schimbarea percepției adolescenților față de piața forței de muncă odată cu 

vârsta 

Găsirea și menținerea unui loc de muncă stabil este unul dintre cele mai importante aspecte 

în viața unu tânăr, și tocmai din acest motiv am acordat o atenție deosebită percepției 

tinerilor față de gravitatea problemelor de pe piața muncii. 

Un aspect interesant în ceea ce privește percepția față de piața muncii este schimbarea 

semnificativă a acesteia în rândul celor de 19-24 ani, perioada când majoritatea tinerilor 

intră în contact pentru prima dată cu piața muncii.  

Prin evaluarea datelor observăm, că 52,5% din respondenții cu vârsta între 15 și 19 ani, 

respectiv 65% din respondenții cu vârsta cuprinsă între 19 și 24 ani consideră nesiguranța 

pieței muncii o problemă foarte gravă, ceea ce înseamnă o creștere de 12,5%. 



 

 
 

    

Interesant este, că percepția celor de peste 25 de ani în acest sens crește nesemnificativ, 

cu doar 1,9%. 

Toate aceste probleme, considerate fie grave, fie foarte grave de către tineri, accentuează 

dorința de a pleca din țară. 

În acest sens, cel mai important obiectiv în rândul populației din România este dezvoltarea 

aptitudinilor lingvistice. Conform unui raport Eurostat publicat în 2013 un procent de 72% 

din populație cunoaște cel puțin o limbă străină. 

Concluzionând: 

 

Presupunere:  

 

Din ce în ce mai mulți tineri din România consideră, că piața muncii este nesigură, iar 

din cauza extinderii corupției și a nivelului de trai scăzut din ce în ce mai mulți tineri se 

gândesc să-și înceapă/continue cariera peste hotare. 

 

Date importante ale studiului:  

 

 În rândul tinerilor de 15-19 ani cel mai drastic factor în ceea ce privește percepția 

față de România este evaluarea extrem de nefavorabilă a țării, și anume: mai 

puțin de o pătrime din tinerii intervievați consideră, că România se îndreaptă într-

o direcție corectă, în timp ce două treimi din respondenți consideră, că România 

se îndreaptă într-o direcție greșită. 

 

 Problemele importante ale societății semnalate de majoritatea tinerilor sunt 

următoarele: sărăcia, corupția, ineficiența sistemului de sănătate, costurile 

ridicate ale energiei și nesiguranța pieței forței de muncă.  

 

 Răspunsurile date de tinerii între 15 și 19 ani: 52,5% consideră nesiguranța 

locului de muncă o problemă foarte gravă, 36,5% gravă, 9,6% puțin gravă, și 

doar 1,35% o consideră foarte puțin gravă. 

 

Concluzie:  

 

Majoritatea tinerilor de 15-19 ani din România doresc să se angajeze mai degrabă în 

străinătate, în speranța, că într-o țară mai dezvoltată din punct de vedere economic 

sărăcia, corupția și șomajul sunt la un nivel mai scăzut, iar nivelul de trai este mai ridicat. 

 

Recomandare: 

 

În baza acestor date recomandăm ca în versiunea adaptată pentru România să se includă 

mai multe elemente legate de angajarea în străinătate (în UE), comparativ cu versiunea 

pentru Ungaria. Pentru a realiza acest obiectiv poate fi nevoie de o prezentare a unei 

situații de angajare a unei oportunități de lucru în străinătate. 

 

 

 



 

 
 

    

CAPITOLUL  2 

ATITUDINEA ADOLESCENȚILOR DIN ROMÂNIA FAȚĂ DE ALEGEREA UNEI 

CARIERE, RESPECTIV FAȚĂ DE INTEGRAREA PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ 

DIN ROMÂNIA 

2.1 Viitorul profesional și financiar 

Obiectivul capitolului 2 al acestui studiu este de a răspunde la câteva întrebări esențiale, cum ar fi de 
exemplu atitudinea adolescenților din România față de viitorul lor financiar și profesional. 

În vederea analizării concluziilor relevante privind acest aspect, în prima parte a acestui 

capitol ne axăm pe rezultatele unui studiu efectuat în 2014 la nivel național de D&D 

research, eJobs și Samsung Electronics România. 

Obiectivul principal al acestui studiu a fost identificarea domeniilor și profesiilor preferate 

de elevii români. Sondajul a fost efectuat pe un eșantion de 8000 de tineri cu vârsta între 

16 și 18 ani. 

Respondenții au provenit din următoarele orașe: Arad, Baia Mare, Bistrița Năsăud, 

Timișoara, Brăila, Buzău, Iași, Piatra Neamț, Roman și Suceava. 

Una din cele mai importante concluzii a fost, că indiferent de domeniul spre care se 

orientează adolescenții români, un lucru este sigur: există diferențe semnificative pe de o 

parte în ceea ce privește profesiile preferate de tineri, pe de altă parte în ceea ce privește 

posibilitățile reale ale pieței forței de muncă din România. 

Totodată, se poate observa o saturație în anumite domenii de specialitate, astfel mulți 

tineri sunt nevoiți să se angajeze în alte domenii decât cele pentru care s-au specializat. 

În ceea ce privește domeniile alese, majoritatea adolescenților din România ar dori să 

lucreze în domeniul IT, 14,2% din cei intervievați alegând profesia de programator, în timp 

ce 10,7% cea de administrator de rețea informatică. 

O altă profesie preferată de elevii din România este cea de avocat, aleasă de 13,7% din 

cei intervievați. 

Arta și cultura este de asemenea un domeniu referat, 10% din respondenți se văd în viitor 

actori profesioniști. 

Antreprenoriatul este un alt domeniu interesant pentru adolescenți, 9,2% din cei 8000 de 

intervievați ar dori să-și pornească propria afacere în viitor. Interesul față de acest domeniu 

poate fi explicat pe de o parte prin potențialul inovativ, care poate dezvolta societatea, iar 

pe de altă parte prin faptul, că noua generație nu este motivată doar de recunoașterea 

materială, ci și de dorința de a contribui la dezvoltarea comunității din care face parte. 

Medicina este un alt domeniu interesant pentru un număr mare de tineri, 8,5% dintre cei 

întrebați dorind să devină chirurg, 5,2% cardiolog și 5,2% dentist. 

Conform sondajului tinerii sunt interesați și de domeniul financiar, 6,2% alegând profesia 

de contabil.  



 

 
 

    

Și nu în ultimul rând, construcțiile și planificarea urbană continuă să fie un domeniu 

interesant pentru tineri, 5,9% exprimându-și dorința de a deveni arhitect. 

Cu toate că adolescenții din România sunt interesați de domeniile amintite mai sus, profilul 

lor psihologic ne arată, că sunt sociabili, cooperează fără probleme cu alții și își fac prieteni 

ușor. Un astfel de profil psihologic ne-ar putea sugera, că o profesie cu caracter uman, din 

domeniul serviciilor de exemplu ar fi mai indicată. 

Unele profesii sunt alese cu predilecție de către tineri sub influența regiunii din care provin: 

cei din partea de est a țării aleg mai mult profesii practice (programator, avocat, manager), 

în timp ce majoritatea celor din vest se orientează spre domenii cu caracter uman. 

Când vine vorba de alegerea uni domeniu profesional sau a unei profesii, se poate observa 

o evidentă diferență între fete și băieți. 

Băieții se orientează cu predilecție spre profesiile de programator, administrator de rețea 

sau manager, în timp ce fetele aleg profesiile de avocat, actor sau chirurg: 

 

(Sursa: Studiul Samsung intitulat „Trends of Tomorrow” (Tendințele viitorului) și studiul efectuat în 2014 de 

D&D Research, eJobs și Samsung Electronics România și intitulat „Tendințele viitorului") 

Datele sondajului ne-au conturat o imagine clară a profilului psihological tinerilordin 

România,  conform căreia a a tinerilor se încadrează în profilul de antreprenor: au aptitudini 

de comunicare și spirit de lider, însă lipsește deseori interesul față de știință, preferând 

mai mult de activitățile de conducere, administrare. 

17,2% din tineri se încadrează în profilul investigativ: dispun de aptitudini matematice și 

lucrează mai degrabă singuri, dorind să descopere ceva nou.          

Cei cu spirit civic (15,2%) sunt atrași de activități și profesii prin care îi pot ajuta pe cei din 

jur.  



 

 
 

    

14,1% din tineri se încadrează în profilul artistic. Aceștia dispun de aptitudini artistice, sunt 

atrași mai mult de ideile creative, nu le plac regulile și rutina.  

Pe ultima treaptă se poziționează cei din categoria convențională (9,6%), respectiv cei 

realiști (8,5%).   

Cei din categoria convențională dispun de aptitudini practice, fără competențe științifice 

sau artistice. Tinerilor din această categorie nu le este greu să urmeze regulile, deoarece 

au nevoie de activități structurate clar, proceduri definite precis. 

Totodată, contrar celor din categoria artiștilor, se acomodează mai ușor cu rutina. 

Și nu în ultimul rând, cei din categoria realiștilor preferă activitățile în aer liber, dar preferă 

să lucreze și cu unelte sau echipamente de lucru. 

 

(Sursa: Studiul Samsung intitulat „Trends of Tomorrow” (Tendințele viitorului) și studiul efectuat în 2014 de 

D&D Research, eJobs și Samsung Electronics România și intitulat „Tendințele viitorului") 

2.2 Cuantificarea răspunsurilor din chestionarele sondajului „CareerProgramme 

- Going beyond Borders“ din cadrul proiectului Eramus+ 

Prezentul subcapitol conține evaluarea primară și rezultatele acesteia. Datele provin de la 

elevi cu vârsta între 14 și 19 ani, intervievați în ultimul trimestru din 2015. 

Chestionarul a inclus 17 întrebări  referitoare la domenii de mare interes privind viitorul tinerilor din 

România, însă în această secțiune a studiului  am evaluat și cuantificat doar răspunsurile la următoarele 

14 întrebări: 

1. „Știi deja cu ce te vei ocupa după terminarea studiilor liceale?“ 



 

 
 

    

2. „Știi concret ce profesie vei alege, sau cu ce ai dori să te ocupi odată ce vei intra pe 

piața muncii?“ 

3. „Te-ai gândit să te angajezi în străinătate după terminarea studiilor?“ 

4. „În ce măsură ești conștient de atuurile tale?“ 

(în cazul alegerii unei cariere viitoare) 

5. „În ce măsură cunoști posibilitățile de alegere a unei cariere pe piața forței de muncă 

din România, specifice generației tale?“ 

6.  „În ce măsură înțelegi denumirile anumitor profesii?“ 

7.  „În baza căror criterii vei decide ce carieră să urmezi?“ 

8. „Faci pași concreți, în mod conștient, pentru a-ți atinge obiectivele în ceea ce 

privește alegerea unei cariere?“ 

9. „Dacă da, te rugăm să detaliezi.“  

10. „Consideri, că ai nevoie de consiliere/informare în ceea ce privește cariera?“ 

11. „Ce tip de consiliere/informare ai alege pentru a te ajuta în carieră?“ 

12. „În calitate de recrut în profesia aleasă, care este venitul lunar dorit, respectiv care 

consideri că va fi venitul/salariul real pe care îl vei primi?“ 

13.  „Care este venitul mediu net în România? 

14. Cum îți vezi viitorul?” 

 

Rezultatele și graficele corespunzătoare acestora sunt incluse în anexa de la finalul 

studiului. 

 

2.3. Problemele întâmpinate de tinerii români în contextul integrării pe piața 

forței de muncă din România 

Există mai mulți factori de care trebuie să ținem cont când vine vorba despre problemele 

tineretului în contextul alegerii unei profesii potrivite, respectiv a integrării cu succes pe 

piața forței de muncă, însă vom acoperi în acest moment doar două probleme, care 

influențează în mod negativ integrarea tinerilor pe piața forței de muncă. 

1. Renunțarea la studii înainte de bacalaureat. 

2. Scăderea nivelului de calificare profesională în comparație cu integrarea pe piața 

forței de muncă.  

 

2.4. Renunțarea la studii înainte de bacalaureat 

Conform unui studiu UNICEF privind educația, publicat în 2014, aproximativ 19% din tinerii 

cu vârsta între 15 și 18 ani nu se duc la școală. 

Conform unor cifre publicate recent de Ministerul Educației acest procent este de 17%,  

conform datelor Comisie Europene de 17,4%, iar conform datelor UE de 12,8%. 

Riscul abandonului școlar este cel mai ridicat în rândul tinerilor din zonele rurale, unde 

acest risc este cu 40% mai ridicat, decât în mediul urban.  

Studiul a evaluat situația adolescenților (15-18 ani) în decursul anilor școlari 2010-2011, 

respectiv 2011-2012. 



 

 
 

    

În anul școlar 2010-2011 numărul adolescenților care nu au frecventat studiile în sistemul 

de educație de stat era de cca. 183 000, iar în anul școlar 2012-2014 cca. 174 000. 

Aceste cifre reprezintă 19% din populația de 15-18 ani a României. 

Conform rezultatelor studiului, riscul excluderii cauzate de abandonul școlar este cel mai 

ridicat în rândul băieților din mediul rural (6% față de 4,7% în rândul băieților din mediul 

urban). 

În anul 2012 cel mai mare procent al celor care nu frecventează școala a fost înregistrat 

în rândul celor de 16 ani (aproape 85%), iar procentul celor cu studii medii a fost de cca. 

85%. Aceste cifre ne semnalează, că un procent semnificativ al populației cu vârsta între 

15 și 18 ani nu frecventează școala, fiind astfel într-o poziție dezavantajoasă în ceea ce 

privește integrarea ulterioară pe piața forței de muncă. 

Totodată, procentul de 20% al adolescenților aparținând etniei rrome din populația de 15-

18 ani care nu frecventează școala reflectă situația dezavantajoasă a acestei clase sociale 

în ceea ce privește educația. 

Cea mai mică rată de școlarizare a fost înregistrată în regiunea de nord-est, o regiune mai 

subdezvoltată economic, iar cea mai mare rată de școlarizare s-a înregistrat în regiunea 

București-Ilfov, regiunea cu cea mai ridicat nivel de dezvoltare economică. 



 

 
 

    

 

Analizând datele privind abandonul școlar provenite de la Eurostat putem concluziona, că 

în 2013 România se afla pe locul 5 în Europa în acest domeniu cu 17,4%, rate mai mari de 

abandon fiind raportate doar de Spania (24,9%), Malta (22,5%), Portugalia (20,8) și 

Islanda (20,1%). 

Trebuie subliniat faptul,  că una din condițiile de bază ale unei integrări cu succes pe piața 

forței de muncă - nu doar în România, ci în orice societate - este absolvirea studiilor 

liceale.</651> 

Lipsa certificatului de absolvire, care dovedește finalizarea studiilor într-o instituție de 

învățământ, chiar și a unor studii profesionale, îngreunează procesul de găsire a unui loc de 

muncă pe termen lung, deoarece cei care pot demonstra absolvirea unor studii sunt în 

avantaj față de cei fără certificat. 

 



 

 
 

    

2.5 Scăderea nivelului de calificare profesională în comparație cu integrarea pe 

piața forței de muncă. 

Cea de a doua problemă la care ne-am referit, este de asemenea de o importanță majoră 

în contextul alegerii unei cariere și a integrării pe piața forței de muncă, respectiv a 

valorificării la maxim a talentului și capacităților individuale: scăderea nivelului de calificare 

comparativ cu integrarea pe piața forței de muncă.  

 

Experții ne avertizează că numărul celor cu diplomă a scăzut aproape la jumătate din 2013 

până în prezent.   

 

Susțin, că lipsa de motivație  cauzată de  viziunile restrânse din  sistemului de învățământ 

românesc, îi obligă pe tineri să renunțe la studiile universitare , din această cauză România 

riscă să devină sursa de forță de muncă ieftină pentru țările membre europene, cu toate 

că Uniunea Europeană a solicitat României ca până în anul 2020 să mărească  numărul 

diplomaților din instituțiile cu învățământ superior. 

În același timp, studenții din sistemul de învățământ român nu beneficiază de consiliere privind 

alegerea carierei, cu toate că ar fi foarte mare nevoie în privința faptului ca tinerii să poată decidă ce 

facultate li se potrivește și ce carieră doresc să își aleagă, în acest fel mulți elevi renunță la studii după 

terminarea liceului. 

Concret, statisticile arată că în anul școlar 2013-2014 numărul diplomaților din 

învățământul superior era 95.000,comparativ cu un număr de 136.000 din anul școlar 

2011-2011-2012.  

Expertul în cazuri din învățământ, Tincuța Apăteanu susține că , ” regresiunea demografică, 

performanța elevilor la bacalaureat, sărăcia, pierderea autenticității studiilor universitare și campaniile 

susținute în public de către anumite persoane formatoare de opinie publica au condus la această 

situație oribilă, în care prăpastia dintre noi și celelalte țări europene se adâncește din ce în ce mai mult. 

Proporția celor cu diplomă, raportat la numărul total al locuitorilor cu profesie este cel mai mic la noi 

(...) din această cauză devine necesar să îndemnăm tinerii la studii superioare. Numai dacă, scopul 

nu este de fapt, ca să devenim pentru țările membre europene sursa de forță de muncă 

ieftină și slab calificată, a țărilor care de altfel investesc sume enorme în educarea 

cetățenilor lor.” 

Pe de altă parte, Cătălin Ghinăraru, expert pe piața forței de muncă, ne atrage atenția 

asupra punctului de vedere demografice al situației și scoate în evidență faptul că proporția 

numărului de tineri calificați a crescut, chiar dacă numărul celor cu diplomă o să scadă în 

viitor. 

„Luând în general, a crescut proporția celor care dețin diplomă universitară, dar noi după 

anul 1990 am pornit de la un nivel foarte scăzut, și chiar dacă am obținut înaintări 

semnificative în ceea ce privește calificarea, tot rămânem la capătul listei țărilor europene. 

Pe de altă parte, forța de muncă bine calificată necesară depinde și de nivelul de dezvoltare, 

și de faptul ca economia câtă forță de muncă este capabilă să accepte. În ceea ce privește 



 

 
 

    

nivelul absolut al numărului celor cu diplomă, putem să ne așteptăm la scăderea generală 

în viitor a acestuia, deoarece sunt din ce în ce mai puțini copii și generațiile viitoare arată 

un raport din ce în ce mai scăzut.”-susține Cătălin Ghinăraru. 

În ceea ce privește lipsa  consilierelor în alegerea carierei, consultanta Diana Ioaneș 

consideră că „foarte mulți renunță la studiile din învățământul superior deoarece cred că 

nu o să reușească să intre unde doresc, totuși se înscriu oriunde , numai să nu rămână 

acasă un an, și după ce frecventează un an, doi specializarea unde s-au înscris, își dau 

seama că de fapt nu vor să învețe acolo sau nu fac față cerințelor. În cabinetele de 

consiliere specializate se doarme foarte mult și sunt vinovați și acei directori, care nu cer 

le cer socoteală consultanților din școli acest lucru, așa ajungând tineretul în jur de 20 ani 

în cabinete private specializate, deoarece nu știe ce dorește să facă cu viața lui.” 

Concluzionând: 

 

Presupunere:  

 

În cercul tineretului din România există preferințe care se referă la meseriile, profesiile 

pe care ar dori mai ales să le practice. ( Aceste preferințe pot fi diferite dintre tinerii din 

Ungaria și România, luând în considerare chiar și dotările geografice și diferite resurse.) 

 

Date importante ale studiului:  

 

 Ne bazăm pe rezultatele studiului făcut pe plan național în 2014, care s-a înființat 

datorită colaborării D&D Research, eJobs și Samsung Electronics România. 

 

 Majoritatea tinerilor din România ar dori să lucreze pe teritoriul tehnologiei 

informatice, 14.2% din cei întrebați optează specializarea de programator, iar 

10.7% preferă specializarea de inginer rețele de calculatoare. 

 

 O alta profesie preferată de către elevii din România, este cea de avocatură, 

13.7% dintre elevi doresc să urmeze această carieră. 

 

 Arta și cultura este de asemenea un domeniu referat, 10% din respondenți se 

văd în viitor actori profesioniști. 

 

 Domeniul științei medicale rămâne în continuare  teritoriul de care tinerii sunt 

interesați în număr ridicat, 8.5% dorește să devină chirurg, 5.2% cardiolog și alți 

5.2% stomatolog. 

 

Concluzie:  

 

Pe durata studiului s-a reliefat faptul că în rândul elevilor sunt anumite profesii, care 

sunt preferați pe care le-ar alege cu drag pentru ei înșiși. Printre altele a apărut profesia 

de medic, programator, judecător și economist. 

 

Recomandare: 

 

Prezentarea în evidență în modulele de carieră a acelor profesii care sunt focusate  pe 

preferințe. Este recomandat de asemenea evidențierea la mai multe practici a 

avantajelor și dezavantajelor profesiilor preferate. Este oportună și includerea în 

programă a informațiilor referitoare la aptitudinile și studiile necesare  obținerii calificării.  



 

 
 

    

(De asemenea pot fi incluse despre profesii și ilustrări video sau pagini informative 

române care prezintă în detaliu meseriile preferate.)   

 

 

Presupunere:  

 

În cadrul elevilor din România există pericolul de a evita școala, și din cauza rezultatelor 

proaste obținute la învățătură sunt exmatriculați, fapt ce împiedică planificarea uni viitor 

și a unei cariere de succes. 

 

Date importante ale studiului:  

 

 Conform unui studiu UNICEF privind educația, publicat în 2014, aproximativ 19% 

din tinerii cu vârsta între 15 și 18 ani nu se duc la școală. 

 

 Conform unor cifre publicate recent de Ministerul Educației acest procent este de 

17%,  conform datelor Comisie Europene de 17,4%, iar conform datelor UE de 

12,8%. 

 

 Riscul abandonului școlar este cel mai ridicat în rândul tinerilor din zonele rurale, 

unde acest risc este cu 40% mai ridicat, decât în mediul urban.  

 

 Studiul a evaluat situația adolescenților (15-18 ani) în decursul anilor școlari 

2010-2011, respectiv 2011-2012. 

 

 În anul școlar 2010-2011 nu au participat în sistemul educațional de stat 

aproximativ 183.000 de tineri, iar în anul școlar 2011-2012  174.000.  

 

 Aceste numere includ 19% din populația României cu vârsta cuprinsă între 15 și 

18 ani. 

 

 Conform rezultatelor studiului, riscul excluderii cauzate de abandonul școlar este 

cel mai ridicat în rândul băieților din mediul rural (6% față de 4,7% în rândul 

băieților din mediul urban). 

 

 În anul 2012 partea cea mai mare a populației din afara sistemului educațional a 

fost în rândul celor de 16 ani (aproape 85% ) și în jur de  85% au obținut calificări 

cu studii medii. Aceste cifre ne semnalează, că un procent semnificativ al 

populației cu vârsta între 15 și 18 ani nu frecventează școala, fiind astfel într-o 

poziție dezavantajoasă în ceea ce privește integrarea ulterioară pe piața forței de 

muncă. 

 

Concluzie: 

 

La  tinerii din România cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani ,  mai ales  la  cei din mediu 

rural , evitarea școlii și abandonul școlar este într-o măsură mai mare. Cercetând studiile 

cele mai superioare, tinerilor li se pot asocia studii medii, ceea ce duce la un nivel mai 

scăzut de calificare superioară în rândul  angajaților activi din România. 

 

Recomandare: 

 

Trebuie atrasă atenția elevilor asupra acestor probleme încă din modului școlii 

generale, este recomandată includerea filmulețelor care prezintă drumuri de succes și 



 

 
 

    

de eșec în viață în vederea conștientizării în elevi a consecințelor abandonului școlar și 

al rezultatelor slabe la învățătură. 

 

Presupunere:  

 

Este din ce în ce mai puțin prezent în tinerii din România motivația de a dispune de 

calificare superioară. Această tendință arată diferențe între România și Ungaria. 

 

Date importante ale studiului:  

 

 Experții ne avertizează că numărul celor cu diplomă a scăzut aproape la jumătate 

din 2013 până în prezent.   

 

 Susțin, că lipsa de motivație  cauzată de  viziunile restrânse din  sistemului de 

învățământ românesc, îi obligă pe tineri să renunțe la studiile universitare , din 

această cauză România riscă să devină sursa de forță de muncă ieftină pentru 

țările membre europene, cu toate că Uniunea Europeană a solicitat României ca 

până în anul 2020 să mărească  numărul diplomaților din instituțiile cu 

învățământ superior. 

 

 Concret, statisticile arată că în anul școlar 2013-2014 numărul diplomaților din 

învățământul superior era 95.000,comparativ cu un număr de 136.000 din anul 

școlar 2011-2011-2012. 

 

Concluzie:  

 

Cercetările dovedesc, că în România se poate observa o tendință de scădere în numărul 

celor cu diplomă, date la care contribuie și faptul că tinerii dispun de motivație scăzută 

privind începerea și terminarea studiilor superioare. 

 

 

Recomandare: 

 

În vederea îndemnării la studierea în învățământul superior, este recomandată o  

prezentare  transparentă despre sistemul educațional din învățământ și cel superior, 

despre opțiunile și salariile după obținerea diplomei.  De asemenea ar fi necesar să se 

refere și la profesiile lipsă, care ar ajuta căutarea unei specializări în rândul elevilor care 

nu se gândesc la învățământul superior. 

 

 

  



 

 
 

    

3.  CAPITOL 

SPIRITUL ÎNTREPRINZĂTOR DIN ROMÂNIA 

3.1 Situația antreprenorială din România în 2015 

Scopul penultimului capitol al studiului este de a prezenta și analiza alte întrebări social-

economice referitoare la viitorul generației române tinere: spiritul întreprinzător.  

 

În consecință, în prima parte a acestui capitol consultăm informarea oficială despre situația 

actuală a spiritului întreprinzător din România, a cărei scop este identificarea problemelor 

și a obstacolelor întâlnite atât de antreprenorii experimentați cât și de cei începători.  

 

Pe 31 martie 2015, 64% din totalul societăților din România sunt societăți cu răspundere 

limitată, srl., care au în general un singur acționar. 

 

Majoritatea acestor srl-uri - în proporție de 91.6% - fac parte din clasa întreprinderilor mici, 

care au în general doi angajați, capitalul social mediu este de 11.000 de euro, ceea ce 

înseamnă o cifră de afaceri medie anuală de peste 47.000 euro. 

 

Cele mai multe societăți cu răspundere limitată au sediul în București și Cluj. Contrar altor 

state membre UE, unde IMM-urile reprezintă 59% din valoarea adăugată brută a 

economiei, în România valoarea adăugată totală a IMM-urilor se situează la 44%, la un 

nivel cu 15% mai scăzut față de indicatorii din alte state membre UE. 

 

Cu toate acestea, 66,2% a angajaților din România lucrează în cadrul IMM-urilor, diferența 

nefiind semnificativă din acest punct de vedere față de alte state membre UE, unde 66,9% 

a angajaților lucrează în cadrul IMM-urilor. 

 

În baza profilului IMM-urile din România se grupează în general în 5 domenii economice: 

producția, comerțul, construcțiile, activitățile profesionale și transporturile. 

 

În ceea ce privește obstacolele, respectiv problemele specifice ale dezvoltării afacerilor din 

România, vom evalua atât răspunsurile agenților economici, cât și a absolvenților de 

facultate. 

 

În opinia antreprenorilor cele mai importante obstacole în calea unei afaceri pornite și 

dezvoltate în România sunt următoarele: 

 

 inconstanța sistemului de taxare și cerințele bugetare excesive, respectiv sistemul 

de reglementare greoi,  

 taxele, accesul greu la finanțare,  

 lipsa culturii și educației de antreprenoriat,  

 lipsa stabilității politice și a viziunii asupra ordinii publice,  

 și nu în ultimul rând, situația economică locală și corupția. 

 

 



 

 
 

    

 

 

Opinia elevilor români este însă diferită privind aceste obstacole. 

 

Părerea elevilor este foarte importantă în contextul studiului nostru, dându-ne posibilitatea 

să identificăm și să analizăm temerile și necesitățile generației tinere, și în același timp ne 

ajută să formulăm și să identificăm soluțiile practice care să ne ajute în dezvoltarea 

educației antreprenoriale. 

 

Listăm mai jos cele mai importante obstacole și probleme enumerate de tinerii români, 

legate de pornirea și dezvoltarea unei afaceri: 

 lipsa capitalului de pornire,  

 teama de eșec,  

 situația economică nesigură,  

 birocrația excesivă,  

 lipsa ideilor de afaceri,  

 lipsa cunoștințelor economice,  

 lipsa sfaturilor sau a informațiilor,  

 lipsa banilor publici sau a subvențiilor de la stat. 

 

  



 

 
 

    

 

 

Analiza comparativă reflectă în cazul ambelor categorii obstacolele și problemele pornirii și 

dezvoltării unei afaceri în România: 

(Sursă: Eurostat, 2013) 

1 Impredictibilitate fiscală, sistem 
greoi de fiscalizare 

 

Lipsa capitalului de 
început 

 

2 Acces dificil la finanțare 

 

Teama de eșec 

 

3 Lipsa educației și a culturii 
antreprenoriale 

 

Situația economică incertă 

 

4 Lipsa de stabilitate politică 

 

Birocrația excesivă 

 

5 Starea economiei locale și 
decalajele de dezvoltare 

 

Lipsa unei idei de afaceri 

 



 

 
 

    

6 Corupția 

 

Lipsa cunoștințelor 
economice 

 

7 - Lipsa de sfaturi/informații 

 

8 - Lipsa de fonduri publice 
sau de sprijin public 

 

 

3.2 Obstacole identificate de către antreprenori și tineri 

Începem analiza comparativă cu găsirea unui numitor comun, concret, cu problemele 

identificate de antreprenorii, respectiv elevii cu experiență. 

 

În acest sens putem observa patru probleme asemănătoare identificate de respondenții 

din ambele categorii:  

 

1. Cerințele bugetare excesive (antreprenori) 

Birocrația excesivă (elevi) 

2. Accesul greu la finanțare (antreprenori) 

Lipsa capitalului de pornire (elevi) 

3. Situația economică locală și dezvoltarea greoaie (antreprenori) 

Situația economică generală (elevi) 

4. Lipsa educației antreprenoriale (antreprenori) 

Lipsa cunoștințelor economice (elevi) 

 

Analizând aceste probleme la nivel individual, observăm diferențe semnificative de 

percepție între cele două categorii. 

 

Cu toate că și antreprenorii, și elevii sunt de părere, că cerințele bugetare și birocrația 

îngreunează dezvoltarea spiritului antreprenorial, antreprenorii cu experiență consideră 

această problemă ca fiind cu mult mai gravă decât elevii, mai exact, 49% o consideră 

gravă, în comparație cu 9% dintre elevii intervievați. 

 

O posibilă explicație în acest context poate fi frecvența relației dintre persoana în cauză și 

instituțiile statului român. 

 

În timp ce elevii nu vin în contact, sau întrețin doar relații limitate cu instituțiile amintite 

mai sus, antreprenorii cu experiență întrețin legături regulate cu acestea, fiind astfel 

evident conștienți de gravitatea problemei. 

 

O altă problemă semnalată de ambele categorii este finanțarea, însă și aici putem observa 

diferențe de percepție, și anume:   



 

 
 

    

 

9% dintre antreprenori consideră accesul greu la finanțare ca un obstacol, în timp ce 38% 

dintre elevi consideră lipsa capitalului de pornire ca fiind cel mai important obstacol în calea 

pornirii unei afaceri. 

Această diferență se poate explica pe de o parte prin experiențele acumulate, pe de altă 

parte prin lipsa experienței în domeniul respectiv. trebuie însă să tragem un semnal de 

alarmă în acest context: atât începătorilor, cât și experților le este foarte greu să găsească 

surse de finanțare viabile, fie dacă este vorba de o investiție inițială, fie dacă este vorba 

de dezvoltarea ulterioară a afacerii. 

Cel de-al treilea numitor comun se referă la situația economică generală. 

Și în acest context putem observa clar diferența de experiență, în sensul că, în timp ce 

antreprenorii semnalează problema diferențelor între situațiile economice regionale (6%), 

elevii consideră nesiguranța economiei ca fiind o problemă (15%) 

Niciuna din categoriile intervievate nu are însă încredere prea mare în situația economică 

din România. 

Și în final, ambele categorii au o părere asemănătoare în ceea ce privește lipsa 

cunoștințelor economice și antreprenoriale. 

Lipsa educației antreprenoriale este semnalată de 14% din antreprenori, în timp ce lipsa 

cunoștințelor economice este semnalată de 6% dintre elevi. 

Nici antreprenorii, nici elevii nu consideră educația economică sau antreprenorială ca fiind 

suficient de dezvoltată, ceea ce constituie o problemă atât în rândul începătorilor, cât și în 

rândul celor cu experiență. 

  



 

 
 

    

3.3 Obstacole identificate de către tineri 

Cu toate că atât antreprenorii, cât și tinerii au identificat anumite probleme comune, care 

îngreunează drumul unui antreprenor român, există diferențe semnificative între 

problemele identificate de cele două categorii de respondenți. În cursul analizării acestor 

diferențe am acordat atenție sporită temerilor și problemelor identificate de către tineri, în 

ceea ce privește pornirea unei afaceri. 

În acest sens, problemele identificate exclusiv de tineri sunt următoarele: 

1. teama de eșec, 

2. lipsa ideilor de afaceri, 

3. lipsa sfaturilor sau a informațiilor, 

4. lipsa subvențiilor de la stat. 

 

Majoritatea respondenților, și anume 16%, consideră teama de eșec ca fiind o problemă 

semnificativă, când vine vorba de pornirea unei afaceri. 

Acest răspuns reflectă, din păcate, în anumită măsură atitudinea tineretului român, și 

anume atitudinea unui tineret care tinde să condamne și să penalizeze greșelile, fără să 

țină cont de natura sau gravitatea acestora. 

Această concepție rigidă privind educația are consecințe devastatoare asupra personalității 

fragile a tinerilor, care în loc să fie educați într-un spirit care sprijină greșelile, îndemnându-

i astfel la experimentare, descoperire și creativitate, sunt educați într-un cadru rigid și 

competitiv, în care greșelile sunt de obicei penalizate. Această abordare ascunde 

nepotrivire, respingere și eșec, iar utilizarea unor astfel de metode pe termen lung, de la 

școala generală până la instituțiile de învățământ superior, are efecte extrem de negative. 

În consecință, teama de eșec este subiectul constant al oricăror activități, fiind o problemă 

cu care tinerii se vor confrunta atât pe plan profesional, cât și pe plan antreprenorial. 

Modul de gândire axat pe eliminarea greșelilor nu avantajează dezvoltarea personală sau 

profesională a individului, nefiind de loc un comportament oportun într-o afacere, unde 

eșecul este inevitabil, iar reabilitarea și transferul sunt condiții de bază pentru 

supraviețuirea afacerii, de fapt pentru dezvoltarea sustenabilă a acesteia. 

Lipsa ideilor de afaceri este considerată de asemenea o piedică importantă de către tineri 

(8%). 

Acest aspect este de înțeles, ținând cont de faptul, că identificarea necesităților comunității, 

respectiv confruntarea cu acestea, reprezintă asumarea unui rol important în comunitate, 

și nu în ultimul rând, generarea unui răspuns constructiv pentru satisfacerea necesităților 

identificate este un proces extrem de greu, care presupune un anumit nivel de maturitate. 

5% din tineri consideră că nu primesc sfaturi, informații oportune în ceea ce privește 

antreprenoriatul, iar 3% se gândesc, că statul nu îi ajută corespunzător. 



 

 
 

    

Cu toate acestea, există ajutor din partea comunității și a statului, în forma unor creiere 

de afaceri, incubatoare și acceleratoare, programe care au ca obiectiv susținerea materială 

a spiritului antreprenorial din România, și nu vorbim numai de scutirea de taxe pentru srl-

urile debutante. (SRL-D). 

Iată reprezentarea vizuală a incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri existente în 

România, o hartă care ajută și la identificarea celor mai creative județe în ceea ce privește 

antreprenoriatul și inovația. 

Contrar problemelor care afectează spiritul antreprenorial din România, semnalate de 

tineri, un studiu din 2012 efectuat de Amway (una din cele mai mari companii de vânzări 

directe din lume) ne prezintă o situație mai favorabilă. 

Numele studiului este ”Antreprenoriatul din România în 2012 și spiritul antreprenorial 

european”, efectuat de institutul de cercetare german FK Nürnberg în cooperare cu Centrul 

antreprenorial al Universității Ludwig Maximilian din München în 16 state europene: 

Austria, Danemarca, Franța, Germania, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, 

Portugalia, România, Rusia, Spania, Elveția, Turcia și Ucraina, la inițiativa Amway Europa. 

În România studiul s-a efectuat pe un eșantion de 1099 de persoane cu vârsta de peste 15 

ani, reprezentativă la nivel național, și distribuită în funcție de sex, vârstă, regiune și 

localități. 

Acest studiu reflectă percepția pozitivă a românilor despre antreprenoriat în contextul 

situației economice din 2012, demonstrând, că atitudinea românilor vizavi de 

antreprenoriat este în armonie cu cea a europenilor.  

În cadrul analizei concluziilor acestui studiu ne-am concentrat din nou asupra populației 

tinere, cu intenția de a descoperi percepția tinerilor în special asupra spiritului 

antreprenorial. 

Concluzia noastră a fost, că 79% a tinerilor români au o atitudine pozitivă față de 

activitatea de antreprenor. 3 tineri din 4 consideră, că antreprenoriatul va deveni mai 

important, sau cel puțin va rămâne la fel de important ca în prezent, mulți dintre ei 

văzându-se propriul șef în viitorul apropiat, sau mai îndepărtat. 

Concluzionând: 

 

Presupunere:  

 

Pentru generația tânără este din ce în ce mai importantă independența pe piața muncii, 

asociată frecvent cu antreprenoriatul. Astfel, presupunem, că tinerii sunt dispuși să-și 

pornească propria afacere. 

 

 

Date importante ale studiului: 

 

 Antreprenoriatul este un domeniu interesant pentru adolescenți, 9,2% din cei 

8000 de intervievați ar dori să-și pornească propria afacere în viitor. Interesul 

față de acest domeniu poate fi explicat pe de o parte prin potențialul inovativ, 



 

 
 

    

care poate dezvolta societatea, iar pe de altă parte prin faptul, că noua generație 

nu este motivată doar de recunoașterea materială, ci și de dorința de a contribui 

la dezvoltarea comunității din care face parte. 

 

 35,4% a tinerilor se încadrează în categoria celor cu spirit de antreprenor: dispun 

de aptitudini de comunicare și de lider, însă lipsește frecvent înclinația spre 

știință.  

 

Concluzie:  

 

Tinerilor din România le place mai puțin să fie angajați, mai degrabă ar dori să devină 

antreprenori. 

 

Recomandare: 

 

Ar fi de recomandat includerea în practica liceală a prezentării și învățării competențelor 

de antreprenor, respectiv a altor competențe asociate, necesare activității de 

antreprenor, precum și includerea în programa pentru școlile generale a prezentării unei 

cariere de antreprenor. Astfel s-ar putea aprofunda cunoștințele și oportunitățile legate 

de antreprenoriat, respectiv experiențele de lider. (Toate acestea pot fi susținute de o 

prezentare comparativă, concentrată pe avantajele și dezavantajele vieții de 

antreprenor). 

 

 

  



 

 
 

    

CAPITOLUL 4 
 

CONCLUZII 

 

Obiectivul ultimului capitol al studiului nostru este rezumarea celor mai importante puncte, 

identificate în cele trei subiecte (capitole) analizate. 

 

Capitolul 1.  

 

Presupunere:  

Din ce în ce mai mulți tineri din România consideră, că piața muncii este nesigură, iar din 

cauza extinderii corupției și a nivelului de trai scăzut din ce în ce mai mulți tineri se gândesc 

să-și înceapă/continue cariera peste hotare. 

 

Date importante ale studiului:  

 În rândul tinerilor de 15-19 ani cel mai drastic factor în ceea ce privește percepția 

față de România este evaluarea extrem de nefavorabilă a țării, și anume: mai puțin 

de o pătrime din tinerii intervievați consideră, că România se îndreaptă într-o 

direcție corectă, în timp ce două treimi din respondenți consideră, că România se 

îndreaptă într-o direcție greșită. 

 

 Problemele importante ale societății semnalate de majoritatea tinerilor sunt 

următoarele: sărăcia, corupția, ineficiența sistemului de sănătate, costurile ridicate 

ale energiei și nesiguranța pieței forței de muncă.  

 

 Răspunsurile date de tinerii între 15 și 19 ani: 52,5% consideră nesiguranța locului 

de muncă o problemă foarte gravă, 36,5% gravă, 9,6% puțin gravă, și doar 1,35% 

o consideră foarte puțin gravă. 

 

Concluzie:  

Majoritatea tinerilor de 15-19 ani din România doresc să se angajeze mai degrabă în 

străinătate, în speranța, că într-o țară mai dezvoltată din punct de vedere economic 

sărăcia, corupția și șomajul sunt la un nivel mai scăzut, iar nivelul de trai este mai ridicat. 

 

Recomandare: 

În baza acestor date recomandăm ca în versiunea adaptată pentru România să se includă 

mai multe elemente legate de angajarea în străinătate (în UE), comparativ cu versiunea 

pentru Ungaria. Pentru a realiza acest obiectiv poate fi nevoie de o prezentare a unei situații 

de angajare a unei oportunități de lucru în străinătate.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

    

Capitolul 2. 

 

Presupunere:  

În rândul tineretului din România există preferințe care se referă la meseriile, profesiile pe 

care ar dori să le practice cu predilecție. ( Aceste preferințe pot fi diferite dintre tinerii din 

Ungaria și România, luând în considerare chiar și dotările geografice și diferite resurse.) 

 

Date importante ale studiului:  

 Ne bazăm pe rezultatele studiului făcut pe plan național în 2014, care s-a înființat 

datorită colaborării D&D Research, eJobs și Samsung Electronics România. 

 

 Majoritatea tinerilor din România ar dori să lucreze pe teritoriul tehnologiei 

informatice, 14.2% din cei întrebați optează specializarea de programator, iar 

10.7% preferă specializarea de inginer rețele de calculatoare. 

 

 O alta profesie preferată de către elevii din România, este cea de avocatură, 13.7% 

dintre elevi doresc să urmeze această carieră. 

 

 Arta și cultura este de asemenea un domeniu referat, 10% din respondenți se văd 

în viitor actori profesioniști. 

 

 Domeniul științei medicale rămâne în continuare  teritoriul de care tinerii sunt 

interesați în număr ridicat, 8.5% dorește să devină chirurg, 5.2% cardiolog și alți 

5.2% stomatolog. 

 

Concluzie:  

Pe durata studiului s-a reliefat faptul că în rândul elevilor sunt anumite profesii, care sunt 

preferați pe care le-ar alege cu drag pentru ei înșiși. Printre altele a apărut profesia de 

medic, programator, judecător și economist. 

 

Recomandare:  

Prezentarea în evidență în modulele de carieră a acelor profesii care sunt focusate  pe 

preferințe. Este recomandat de asemenea evidențierea la mai multe practici a avantajelor 

și dezavantajelor profesiilor preferate. Este oportună și includerea în programă a 

informațiilor referitoare la aptitudinile și studiile necesare  obținerii calificării.  ( De 

asemenea pot fi incluse despre profesii și ilustrări video sau pagini informative române 

care prezintă în detaliu meseriile preferate.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

    

Presupunere:  

În cadrul elevilor din România există pericolul de a evita școala, și din cauza rezultatelor 

proaste obținute la învățătură sunt exmatriculați, fapt ce împiedică planificarea uni viitor 

și a unei cariere de succes. 

 

Date importante ale studiului:  

 Conform unui studiu UNICEF privind educația, publicat în 2014, aproximativ 19% 

din tinerii cu vârsta între 15 și 18 ani nu se duc la școală. 

 

 Conform unor cifre publicate recent de Ministerul Educației acest procent este de 

17%,  conform datelor Comisie Europene de 17,4%, iar conform datelor UE de 

12,8%. 

 

 Riscul abandonului școlar este cel mai ridicat în rândul tinerilor din zonele rurale, 

unde acest risc este cu 40% mai ridicat, decât în mediul urban.  

 

 Studiul a evaluat situația adolescenților (15-18 ani) în decursul anilor școlari 2010-

2011, respectiv 2011-2012. 

 

 În anul școlar 2010-2011 nu au participat în sistemul educațional de stat 

aproximativ 183.000 de tineri, iar în anul școlar 2011-2012  174.000.  

 

 Aceste numere includ 19% din populația României cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 

ani. 

 

 Conform rezultatelor studiului, riscul excluderii cauzate de abandonul școlar este 

cel mai ridicat în rândul băieților din mediul rural (6% față de 4,7% în rândul 

băieților din mediul urban). 

 

 În anul 2012 partea cea mai mare a populației din afara sistemului educațional a 

fost în rândul celor de 16 ani (aproape 85% ) și în jur de  85% au obținut calificări 

cu studii medii. Aceste cifre ne semnalează, că un procent semnificativ al populației 

cu vârsta între 15 și 18 ani nu frecventează școala, fiind astfel într-o poziție 

dezavantajoasă în ceea ce privește integrarea ulterioară pe piața forței de muncă. 

 

Concluzie:  

La  tinerii din România cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani ,  mai ales  la  cei din mediu 

rural , evitarea școlii și abandonul școlar este într-o măsură mai mare. Cercetând studiile 

cele mai superioare, tinerilor li se pot asocia studii medii, ceea ce duce la un nivel mai 

scăzut de calificare superioară în rândul  angajaților activi din România. 

 

Recomandare:  

Trebuie atrasă atenția elevilor asupra acestor probleme încă din modului școlii generale, 

este recomandată includerea filmulețelor care prezintă drumuri de succes și de eșec în 

viață în vederea conștientizării în elevi a consecințelor abandonului școlar și al rezultatelor 

slabe la învățătură. 



 

 
 

    

Presupunere:  

Este din ce în ce mai puțin prezent în tinerii din România motivația de a dispune de calificare 

superioară. Această tendință arată diferențe între România și Ungaria. 

 

Date importante ale studiului:  

 Experții ne avertizează că numărul celor cu diplomă a scăzut aproape la jumătate 

din 2013 până în prezent.   

 Susțin, că lipsa de motivație  cauzată de  viziunile restrânse din  sistemului de 

învățământ românesc, îi obligă pe tineri să renunțe la studiile universitare , din 

această cauză România riscă să devină sursa de forță de muncă ieftină pentru țările 

membre europene, cu toate că Uniunea Europeană a solicitat României ca până în 

anul 2020 să mărească  numărul diplomaților din instituțiile cu învățământ superior. 

 Concret, statisticile arată că în anul școlar 2013-2014 numărul diplomaților din 

învățământul superior era 95.000,comparativ cu un număr de 136.000 din anul 

școlar 2011-2011-2012. 

 

Concluzie:  

Cercetările dovedesc, că în România se poate observa o tendință de scădere în numărul 

celor cu diplomă, date la care contribuie și faptul că tinerii dispun de motivație scăzută 

privind începerea și terminarea studiilor superioare. 

 

Recomandare: 

În vederea îndemnării la studierea în învățământul superior, este recomandată o  

prezentare  transparentă despre sistemul educațional din învățământ și cel superior, 

despre opțiunile și salariile după obținerea diplomei.  De asemenea ar fi necesar să se 

refere și la profesiile lipsă, care ar ajuta căutarea unei specializări în rândul elevilor care 

nu se gândesc la învățământul superior. 

 

 

Capitolul 3. 

 

Presupunere: Pentru generația tânără este din ce în ce mai importantă independența pe 

piața muncii, asociată frecvent cu antreprenoriatul. Astfel, presupunem, că tinerii sunt 

dispuși să-și pornească propria afacere. 

 

Date importante ale studiului: 

 Antreprenoriatul este un domeniu interesant pentru adolescenți, 9,2% din cei 8000 

de intervievați ar dori să-și pornească propria afacere în viitor. Interesul față de 

acest domeniu poate fi explicat pe de o parte prin potențialul inovativ, care poate 

dezvolta societatea, iar pe de altă parte prin faptul, că noua generație nu este 

motivată doar de recunoașterea materială, ci și de dorința de a contribui la 

dezvoltarea comunității din care face parte. 

 

 35,4% a tinerilor se încadrează în categoria celor cu spirit de antreprenor: dispun 

de aptitudini de comunicare și de lider, însă lipsește frecvent înclinația spre știință.  

 



 

 
 

    

Concluzie:  

Tinerilor din România le place mai puțin să fie angajați, mai degrabă ar dori să devină 

antreprenori. 

 

Recomandare: 

Ar fi de recomandat includerea în practica liceală a prezentării și învățării competențelor 

de antreprenor, respectiv a altor competențe asociate, necesare activității de antreprenor, 

precum și includerea în programa pentru școlile generale a prezentării unei cariere de 

antreprenor. Astfel s-ar putea aprofunda cunoștințele și oportunitățile legate de 

antreprenoriat, respectiv experiențele de lider. (Toate acestea pot fi susținute de o 

prezentare comparativă, concentrată pe avantajele și dezavantajele vieții de antreprenor). 
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ANEXĂ 

Rezultatele studiului primar efectuat în cadrul proiectului Erasmus+. 

(Datele provin de la elevi cu vârsta între 14 și 19 ani, intervievați în ultimul trimestru din 

2015.) 

 

Compoziția eșantionului intervievat 

Nu Număr % 
Femei 96 62% 

Bărbați 59 38% 

Total 155 100% 

Clasa de vârstă Număr % 
14-15 ani 50 32% 
16-17 ani 78 50% 

18-19 ani 27 17% 
Total 155 100% 

Localitate Număr % 
București 73 47% 

Alte localități 82 53% 
Total 155 100% 

 

  

Tipul instituției Număr % 
Liceu tehnologic 7 5% 

Liceu profesional 4 3% 

Gimnaziu 44 28% 

Instituție de învățământ superior 9 6% 
Colegiu național 75 48% 

Liceu teoretic 12 8% 

Fără răspuns 4 3% 

Total 155 100% 
 



 

 
 

    

CENTRALIZARE 

VIZIUNE 

 

FAPTE 

 

PLAN  

 

Majoritatea elevilor are în 

general o viziune clară 

asupra viitorului. 

 

81% dorește să-și continue 

studiile. 

 

70% vrea să plece din țară: 

35% definitiv, 19% pe o 

perioadă de 3-5 ani, și 15% 

pentru o perioadă scurtă, în 

vederea acumulării de 

experiență. 

 

60% consideră, că știe clar 

ce vrea să facă. 

 

Doar 20% vrea să lucreze 

ca angajat. majoritatea 

dorește să devină patron, 

antreprenor sau investitor. 

 

Elevi au încredere în forțele 

proprii: 87% declară, că își 

cunoaște propriile valori. 

 

66% știe ce înseamnă 

denumirile profesiilor, însă 

doar 44% cunoaște 

oportunitățile de carieră. 

În ceea ce privește criteriile 

de alegere a unei profesii, 

majoritatea, (76%) vrea să 

se orienteze singur. 

 

29% știe demult ce 

carieră vrea să urmeze. 

 

18% primește îndrumare 

la școală, iar 9% știe că 

este influențat de părinți. 

 

În general, elevii consideră, 

că întreprind pași concreți în 

vederea alegerii unei cariere . 

Majoritatea, însă, (75%) că 

ar oportună 

consilierea/îndrumarea în 

alegerea carierei.. 

Forma de consiliere preferată 

de elevi: instruire în 

grup(55%), consiliere 

individuală (53%) sau 

prezentații (44%). Marea 

majoritate a celor cu 

vârsta între 18 și 19 ani 

(77%) ar prefera 

consilierea individuală. 

După cum ne-am așteptat, 

așteptările legate de venituri 

sunt cu mult mai mari față de 

speranțele reale, dar sunt 

siguri, că vor avea salarii mai 

mari decât salariul mediu pe 

economie din România. 

Această diferență este mai 

semnificativă în București. 

 

 

  



 

 
 

    

VIZIUNEA ASUPRA CARIEREI 

 

5. Știi, ce vei face după terminarea liceului? 
O singură opțiune de răspuns 

 

Majoritatea elevilor declară, că își va continua studiile la o instituție de învățământ superior sau 
facultate. 

Procentul celor care doresc să-și continue studiile este puțin mai mare în București, decât în celelalte 
localități. 

 

  

 Știi, ce vei face după absolvirea 
liceului?

 

 Te-ai gândit să lucrezi în străinătate?
 

 Știi, ce profesie vei alege după 

terminarea studiilor?
 

  Ce dorești să devii în viitor?
 

Da, voi învăța o 
meserie, 2% 

Încă nu 
știu, 13% 

Da, mă voi angaja, 

2% 
Alte opțiuni, 
2% 

Da, îmi voi 
continua 

studiile la o 
instituție de 
învățământ 

superior sau 
facultate, 81% 

Da, însă doar 
pentru o 

perioadă scurtă, 
ca să acumulez 

experiență, 15% 

Da, aș lucra 
în străinătate 

pentru o 
perioadă de 
3-5 ani, 19% 

Încă nu 

știu, 21% 

Da, este 
posibil să mă 

mut în 
străinătate 

definitiv, 35% 

Nu, 10% 

Nu, 

40% Da, 

60% 

investitor, 
8% 

altceva, 
15% 

angajat, 20% 

antrepren
or, 22% patron, 34% 

nu știu, 
7% 

Majoritatea elevilor are în general o viziune 
clară asupra viitorului. 

81% dorește să-și continue studiile. 

70% vrea să plece din țară:  
35% definitiv. 19% pe o perioadă de 3-5 
ani, iar 15% pentru o perioadă scurtă, în 

vederea acumulării de experiență. 

60% consideră, că știe ce va face. 

Doar 2%0 vrea să lucreze ca angajat. 
majoritatea dorește să devină patron, 
antreprenor sau investitor. 

Da, îmi voi continua studiile la o instituție de învățământ 
superior sau facultate. 

Încă nu știu, 13% 
Da, voi învăța o meserie  Da, mă voi angaja. 

Alte opțiuni 

Total Femei Bărbați 14-15 ani 16-17 ani 18-19 ani București Alte localități 

 



 

 
 

    

6. Știi concret, ce vrei să devii, sau cu ce vrei să te ocupi când te vei angaja pe 

piața forței de muncă? 
O singură opțiune de răspuns 

 

În cazul băieților, mulți au o viziune clară privind profesia pe care o vor alege, când se vor angaja pe 
piața forței de muncă. 

Această viziune devine mai clară odată cu înaintarea în vârstă, cei de 18-19 ani au declarat în procent 
mai mare, că știu ce profesie vor avea. 

6. Știi concret, ce vrei să devii, sau cu ce vrei să te ocupi când te vei angaja pe 

piața forței de muncă? 
O singură opțiune de răspuns 
Baza: elevi care au răspuns ”Da”, N=92 
 

 

 

  

Da Nu 

Total Femei Bărbați 14-15 ani 16-17 ani 18-19 ani București Alte localități 

 

Medic  

Programator/IT 

Procuror/judecător  

Economist  

Profesor  

Avocat 

Actor/artist  

Soldat 

Finanțe/contabilitate 

Inginer 

Marketing/PR  

Antreprenor  

Traducător  

Polițist  

Manager  

Farmacist 

Redactor/ziarist  

Bucătar/ospătar  

Arhitect  

Psiholog  

*Alte profesii/meserii  

Nu știu 

*alte profesii/meserii 

Industria de prelucrare a 
lemnului 

Politician 

Organizator de 
evenimente 

Toboșar 

Fizician 

Designer 

Antropolog 

Asistent 

Agricultor 

Achizitor 

număr 

Majoritatea profesiilor dorite de elevi 
presupune continuarea studiilor într-o 

instituție de învățământ superior. 



 

 
 

    

7. Te-ai gândit să lucrezi în străinătate după terminarea studiilor? 
O singură opțiune de răspuns 

 

Procentul celor care planifică plecarea în străinătate este mai mare în rândul elevilor din București, în 
timp ce cei din alte localități sunt mai atașați de locul de naștere. 

Doar 10% nu ar lucra în străinătate după terminarea studiilor, iar 21% nu s-a decis ce va face. 

17. Cum îți închipui viitorul? 
O singură opțiune de răspuns 

 

Segmentul celor de 18-19 ani arată câteva proprietăți specifice: nimeni nu se vede angajat și un 
procent mai mare (33%) ar dori să plece în străinătate pentru o perioadă scurtă, să acumuleze 
experiență, 

Elevii din celelalte localități se văd antreprenori (28%) în procent mai mare decât cei din București 
(16%). 

 

  

Da, este posibil să mă mut în străinătate definitiv  
Încă nu știu 

Da, aș lucra în străinătate pentru o perioadă de 3-5 ani 

Da, însă doar pentru o perioadă scurtă, ca să acumulez 
experiență 

Nu 

Total Femei Bărbați 14-15 ani 16-17 ani 18-19 ani București Alte localități 

 

nu știu 

investitor 

altceva 

angajat 

antreprenor 

patron 

Total Femei Bărbați 14-15 ani 16-17 ani 18-19 ani București Alte localități 

 



 

 
 

    

CARACTERUL EVIDENT AL CARIEREI 

Claritatea carierei (1) 

 

Claritatea carierei (2) 

8. În vederea alegerii carierei corecte trebuie să ne cunoaștem aptitudinile, respectiv punctele forte și 
slăbiciunile. Cât de clare sunt pentru tine atuurile tale? 

9. Cât de bine cunoști oportunitățile de carieră disponibile categoriei tale de vârstă pe piața forței de 
muncă din România? 

10. Cât de clare sunt pentru tine denumirile diferitelor profesii? 

 
 

 
 

 

Cunoașterea atuurilor 

Cunoașterea oportunităților 

Claritatea profesiei 

Mă informez conștient, adun 
informații din mai multe surse, pentru 

a putea decide cât mai bine 

Știu demult ce mă interesează, 
pentru mine nu este o problemă ce 
carieră să-mi aleg 

Am primit ajutor la școală de la 
profesori/consilier, ceea ce mă 

va ajuta să mă decid 

Deocamdată nu știu ce vreau. 

Părinți mă ajută să mă decid, 
probabil voi alege o carieră 

recomandată de ei. 

Altceva 

Elevi au încredere în forțele 
proprii. 87% își cunosc 

atuurile 

66% știe ce înseamnă denumirile 
profesiilor, însă doar 44% cunoaște 
oportunitățile de carieră. 

În ceea ce privește criteriile de 
alegere a carierei majoritatea 

dorește să se orienteze personal. 

29% știe demult ce carieră vrea 
să urmeze. 

 
18% primește îndrumare la 
școală, iar 9% știe că este 

influențat de părinți. 
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Cunoașterea 
atuurilor 

Cunoașterea 

oportunităților 

Cunoașterea 

profesiilor 

Total Femei Bărbați 14-15 ani 16-17 ani 18-19 ani București Alte localități 

 



 

 
 

    

În general cei de18-19 ani, respectiv tinerii din București au o opinie clară privind atuurile proprii și 
oportunitățile existente pe piața forței de muncă din România. 

Claritatea carierei (3) 

8. În vederea alegerii carierei corecte trebuie să ne cunoaștem aptitudinile, respectiv punctele forte și 
slăbiciunile. Cât de clare sunt pentru tine atuurile tale? 

9. Cât de bine cunoști oportunitățile de carieră disponibile categoriei tale de vârstă pe piața forței de 
muncă din România? 

10. Cât de clare sunt pentru tine denumirile diferitelor profesii? 

 

 

Se poate observa, că există cerere pentru informații legate de oportunitățile de carieră de pe piața 
forței de muncă din România, însă 44% din respondenți declară, că nu le cunosc. 

Totodată, se poate constata, că este nevoie de clarificări privind anumite profesii, în special în cazul 
elevilor din alte localități, probabil datorită paletei mai restrânse a profesiilor disponibile pe plan local, 
față de București. 

Claritatea carierei (4) 

11. În baza căror criterii te vei decide ce carieră să urmezi? 
Mai multe opțiuni de răspuns 

 
 

Categoria de vârstă de 18-19 ani utilizează mai multe surse de informare decât categoria mai tânără. 

Totodată, numărul celor indeciși este mai mic în rândul celor de 18-19 ani (4%), comparativ cu 
celelalte categorii de vârstă (10-14%). 

 

Cunoașterea atuurilor Cunoașterea oportunităților Cunoașterea profesiilor 
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Total Femei Bărbați 14-15 ani 16-17 ani 18-19 ani București Alte localități 

 

Altceva 

Părinții mă ajută să mă decid, 
probabil voi alege cariera 
recomandată de ei 

Deocamdată nu știu ce 
voi face 

Am primit ajutor la școală de la 
profesori/consilier, ceea ce mă va 
ajuta să mă decid 

 Știu demult ce mă interesează, 
pentru mine nu este o problemă ce 

carieră să-mi aleg 

Mă informez conștient, adun informații 
din mai multe surse, pentru a putea 
decide cât mai bine Total Femei Bărbați 14-15 ani 16-17 ani 18-19 ani București Alte localități 

 



 

 
 

    

ALEGEREA CARIEREI 

Alegerea carierei (1) 

 

 

Alegerea carierei (2) 

12. Faci pașii necesari, conștient, pentru a-ți atinge obiectivele în alegerea carierei? Dacă da, te rugăm să specifici concret ce anume. 
O singură opțiune de răspuns 

 

Odată cu înaintarea în vârstă, elevii fac din ce în ce mai mulți pași concreți spre atingerea obiectivelor 
(88% dintre cei de 18-19 ani, față de 64% dintre cei de 14-15 ani). 

 

  

Pași concreți în vederea atingerii 
obiectivelor  

în vederea alegerii unei cariere 

Solicitarea de consiliere 

pentru alegerea carierei 

Nu 
27% 

Nu 
25% 

Da 
75% 

În general elevi consideră că fac 
pași concreți în vederea alegerii 

carierei. 

Majoritatea, însă, (75%) că ar 
oportună consilierea/îndrumarea în 

alegerea carierei. 

Metodele de consiliere preferate ale 
elevilor sunt următoarele: instruire în 
grup 55%, consiliere individuală 53%, 
prezentațiile (44%) Marea majoritate a 
celor cu vârsta între 18 și 19 ani (77%) ar 

prefera consilierea individuală. 

Instruire în 

grup 

Consiliere 
individuală 

Prezentații 

Nu aș lua parte la 
astfel de inițiative 

Da 

73% 

Da Nu 

Total Femei Bărbați 14-15 ani 16-17 ani 18-19 ani București Alte localități 

 



 

 
 

    

Alegerea carierei (3) 

12. Faci pașii necesari, conștient, pentru a-ți atinge obiectivele în alegerea carierei? Dacă da, te 
rugăm să specifici concret ce anume. 
Răspuns individual 
Baza: elevii care au răspuns ”da”, N=112 

 

Alegerea carierei (4) 

13. Ai nevoie de consiliere/îndrumare în alegerea carierei? 
O singură opțiune de răspuns 

 

Majoritatea elevilor a declarat, că ar avea nevoie de consiliere/îndrumare în alegerea carierei. Această 
nevoie este mai accentuată în rândul fetelor și a elevilor din alte localități.  

 

  

adun informații 

învăț/învăț mai multe discipline 

voluntariat/activități/practică 

învăț ceea ce mă interesează/în domeniul 
care mă interesează 

mă pregătesc de bacalaureat/admiterea la 
facultate 

particip la concursuri/examene 

particip la cursuri de perfecționare 

citesc mult 

învăț mai multe limbi 

particip în diferite activități 

lucrez vara 

note bune 

cursuri de formare profesională 

fără răspuns 

 

26% din elevi se documentează privind 
domeniile de interes, 18% învață/învață pe 
fiecare domeniu, iar 13% învață mai mult din 
obiectele de predare care le interesează. 

18% dintre elevi sunt interesați  de aspectele 
practice ale profesiei alese 
(voluntariat/activități/practică/participare la 
activități/muncă sezonieră) 

Da Nu 

Total Femei Bărbați 14-15 ani 16-17 ani 18-19 ani București Alte localități 

 



 

 
 

    

Alegerea carierei (5) 

14. Care tip de consiliere/îndrumare ai prefera ca ajutor în alegerea carierei? 
Mai multe opțiuni de răspuns 

 

Elevii de 14-15 ani ar prefera instruirea în grup, probabil din cauza spiritului de turmă care este mai 
accentuat în această categorie de vârstă, decât în cea a celor de 18-19 ani, care ar alege mai 
degrabă consilierea individuală. 

15. Ca debutant în carieră în profesia aleasă de tine, care este venitul lunar pe care l-ai dori, respectiv 
care crezi că este venitul/salariul real pe care speri să-l primești? 

16. În opinia ta, care este venitul mediu net în România? 

 

Băieții se apreciază în mai mare măsură față de fete când vine vorba de salariul dorit, concret cu 1200 
de lei mai mult, iar venitul realistic sperat este de asemenea mai mare cu 500 de lei față de fete. 

Așteptările legate de venit sunt mai realiste în categoria de vârstă de 16-18 ani, față de categoria celor 
de 14-15 ani. 

Așteptările legate de salariu sunt cu mult mai mari în rândul elevilor din București, față de cele ale 
elevilor din alte localități.  

 

 

 

 

Altceva 

Nu aș lua parte la astfel de 
inițiative 

Prezentații 

Consiliere individuală 

Instruire în grup 

Total Femei Bărbați 14-15 ani 16-17 ani 18-19 ani București Alte localități 

 

Venit dorit 

Venit realistic 

Cunoașterea 
venitului mediu 
net din România 

Total Femei Bărbați 14-15 ani 16-17 ani 18-19 ani București Alte localități 

 


