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Sumar executiv
La nivel european, în 2013 s-a lansat un amplu program de reducere a perioadei de tranziție 
dinspre școală sau o perioadă de inactivitate spre piața muncii, precum și a șomajului în 
rândul tinerilor, intitulat Garanția pentru Tineret (GT). Nu mai puțin de 7,5 milioane de tineri se 
aflau în categoria NEET (Not in Education, Employment or Training - care nu au un loc de muncă, nu 
merg la școală și nu sunt angrenați în orice altă formă de pregătire profesională), adică 12,9% dintre 
tinerii europeni cu vârste cuprinse între 15 și 24 ani. 

Ceea ce Garanția pentru Tineret și-a propus a fost să ofere suport acestor tineri în accesarea 
pieței muncii prin programe de training și formare, asistență pentru obținerea de locuri de muncă, 
programe de internship, suport financiar pentru angajare (atât pentru angajați, cât și pentru 
angajatori), sprijin pentru programe de antreprenoriat. 

Anunțat drept „cel mai amplu program de combatere a şomajului în rândul tinerilor din ultimii 25 
ani”, România a configurat după modelul european propriul program GT, care până acum a fost 
implementat în două perioade distincte, fiecare având propriul plan de măsuri: 2014-2015 și 2017-
2020. Prin această schemă, România urmărește să combată șomajul în rândul tinerilor NEETs cu vârsta 
cuprinsă între 15-24 ani. Aproape unul din cinci tineri din România intrau în această categorie 
în 2015.

Programul presupune înregistrarea lor la Serviciile Publice de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM-uri), 
profilare și consiliere, pentru ca apoi, în decurs de patru luni, să li se prezinte o ofertă potrivită de 
educație, formare profesională, loc de muncă, sprijin pentru antreprenoriat, ucenicie sau internship.

În cadrul acestui studiu, am analizat modul în care GT este implementat în România, care 
sunt principalele obiective, grupurile țintă, proiectele și programele naționale destinate 
tinerilor NEETs, dar mai ales, am dorit să vedem în ce măsură acest program a reușit să 
faciliteze și să sprijine integrarea pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială - 
în speță cei de etnie roma. Metodologia de cercetare a vizat dimensiuna cantitativă, dar în special cea 
calitativă a GT. Am colectat și analizat informații publice furnizate de Ministerul Muncii, Serviciul Public 
de Ocupare - ANOFM, dar și de către structurile din teritoriu ale acestuia - AJOFM-uri. 

Din păcate, datele furnizate nu au putut fi utilizate decât parțial în scopul acestui raport, din cauze 
precum gradul ridicat de eterogenitate a informațiilor (ex. raportările confuze vizavi de măsurile 
specifice GT incluse sub umbrela programului GT versus cele derulate independent de către ANOFM 
pentru a combate șomajul în rândul tinerilor), lipsa de concordanță a datelor comunicate la nivel 
județean, național și european. Însă, după cum am menționat mai sus, obiectivul principal de 
documentare a fost mai degrabă înțelegerea filozofiei, mecanismelor și practicilor acestui program și a 
modului în care se vede implementarea lui de la nivelul tinerilor NEETs din grupuri vulnerabile. 
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Astfel, am realizat 90 de interviuri în profunzime în 10 județe cu 27 tineri NEETs de etnie roma și cu 
63 de actori relevanți în domeniul tineretului, ocupării, incluziunii romilor, etc. Am organizat, de 
asemenea, mese rotunde, workshop-uri participative și o conferință națională atât în capitală, orașele 
mari, cât și în urbanul mic și rural, cu peste 200 de actori relevanți pe plan național și local: tineri 
NEETs de etnie roma, autorități – parlamentari, foști miniștri, reprezentanți ai instituțiilor, ONG-uri, 
grupuri de acțiune locală, furnizori de formare profesională, lideri comunitari.

Situația de ansamblu a primilor cinci ani de implementare a GT poate fi definită ca fiind 
cel mult modestă. În rapoartele de țară și cele ale Semestrului European din ultimii ani, Comisia 
Europeană atrage atenția în mod repetat că schema Garanția pentru Tineret este implementată 
deficitar în România.  

În prima perioadă de implementare a programului, 2014-2015, România a raportat crearea a 27 de 
centre pentru tineret (22 în regiunea 
Sud și 5 în Nord) și o bază de date 
cu 67.702 tineri NEETs înregistrați în 
evidența ANOFM. Gândite inițial ca 
măsuri individuale și fără să fie parte 
a programului GT, România a raportat 
în cele din urmă și derularea unui set 
de măsuri de intervenție și activare 
timpurie (ex. A doua șansă, Bursa 
profesională, Bani de liceu), de sprijin 
pentru angajarea tinerilor - prime 
de mobilitate, prime de instalare, 
subvenții pentru angajatori, ca parte 
integrantă a programului european.   

Chiar și așa, la finalul perioadei, rezultatele erau mult sub așteptări: conform evaluării Comisiei 
Europene, programul a ajuns în această perioadă la mai puțin de 1 din 5 tineri NEETs și, chiar dacă 
aceștia au fost înregistrați, 1 din 2 tineri nu au primit în timp util o ofertă de muncă sau formare. Nici în 
cazul celor care au primit aceste oferte nu este clar ce s-a întâmplat ulterior, întrucât în 8 cazuri din 10 
situația lor nu este cunoscută în lipsa oricărui mecanism de follow-up. 

Centrele de tineret și-au oprit si ele funcționarea după acești ani. Mai mult, răspunsurile primite 
de la 11 AJOFM-uri au arătat că 9 dintre acestea nu au știut de existența centrelor înființate în cadrul 
GT. Acest lucru ne face să ne întrebăm despre eficacitatea acestor centre care, conform comunicărilor 
oficiale, sunt operaționale.

Planul de implementare al GT pentru perioada 2017-2020 are o structură mai complexă 
comparativ cu versiunea anterioară: opt ministere, CNDIPT și trei ONG-uri sunt menționate ca 
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actori cheie care sprijină și participă la punerea în aplicare a Planului de Implemantare al GT (PIGT), 
iar ANOFM deține rolul de „catalizator” prin prisma serviciilor directe pe care le furnizează și a 
responsabilităților asumate.

Proiectul INTESPO, implementat de ANOFM în parteneriat cu Agenția Națională de Plăți și Inspecție 
Socială, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și Justiției Sociale și finanțat prin Fondul 
Social European, își propune identificarea până în 2021 a 200 000 de tineri NEETs cu vârsta între 16-
24 ani, înregistrarea în baza de date ANOFM a minim 160 000 dintre aceștia și ulterior furnizarea de 
măsuri specializate de sprijin. Acestea ar urma să fie implementate prin stabilirea și finanțarea unor 
rețele de echipe de sprijin și intervenție la nivel local, formate din instituțiile cu atribuții relevante în 
domeniu, dar și actori ai societății civile.

Noutatea acestei perioade este faptul că întregul proces de identificare, înregistrare, 
profilare și sprijinire a tânărului NEET se bazează pe un design de intervenție personalizată, 
din perspectiva „managementului de caz”, calibrat în funcție de categoria în care tânărul se încadrează 
din perspectiva ocupabilității (de la ușor 
angajabil până la foarte greu angajabil). 

Pentru prima dată se menționează faptul 
că „o atenție deosebită trebuie acordată 
în continuare celor mai vulnerabile 
categorii de tineri (cei aparținând 
minorității roma, tineri cu dizabilități, 
tineri post-instituționalizați) pentru a se 
reduce riscul de excluziune socială”.

Din păcate, și ultimul raport 
de țară al Comisiei Europene, 
publicat în februarie 2019, indică o 
implementare ineficientă a programului GT și „o coordonare ineficace dintre sectorul educației, 
sectorul de ocupare a forței de muncă și sectorul social”. Programul a reușit să ajungă la doar 14% 
dintre tinerii NEETs, deși există și semnale pozitive: ponderea tinerilor NEETs care au beneficiat de o 
ofertă de muncă în limita celor patru luni a crescut semnificativ de la 25.9% în 2016 la 40.2% în 2017. 

În 2015, Romania a primit și o finanțare suplimentară de combatere a șomajului în rândul 
tinerilor NEETs prin intermediul Inițiativei Locuri de muncă pentru Tineri (Youth Employment 
Initiative), care are ca grup țintă tinerii din regiunile cu un șomaj de peste 25%. Finanțarea 
suplimentară prin intermediul YEI, de aproape 330 milioane euro, a fost inclusă de România în 
Programul Operațional Capital Uman (POCU), ceea ce reprezintă o abordare diferită față de multe 
alte state membre care au configurat programe separate pentru aceste fonduri, uneori chiar la nivel 
regional. Din păcate, România a absorbit până în acest moment mai puțin de 3% din suma 
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totală alocată, deși au trecut mai bine de trei ani de la lansarea Inițiativei. 

Concluzionând pe marginea analizei cifrelor, la mai mult de 4 ani de la lansarea acestui 
program în România, banii sunt încă pe masă, dar întârzie în a fi accesați pentru proiecte. Deși 
rata tinerilor NEETs raportată oficial a scăzut în ultimii ani peste trei puncte procentuale (de la 18.1% 
în 2015 la 14.5% în 2018), România rămâne în topul european al țărilor în ceea ce priveşte numărul 
de tineri NEETs, la mare distanţă de media UE (10.5%), fiind depăşiţi doar de Bulgaria (15%) şi Italia 
(19,2%). 

Însă, lăsând la o parte datele macro, acest studiu și-a propus cu precădere să înțeleagă mecanismele 
și implementarea lor la nivel local, vizavi de grupurile dezavantajate și discriminate, în speță tinerii 
NEETs de etnie roma. 

România are o medie de 64% tineri romi în categoria NEETs, o statistică de 4 ori mai mare 
decât cea la nivelul populației majoritare, iar romii sunt unul dintre cele mai dezavantajate 
grupuri pe piața forței de muncă. Numai unul din trei cetățeni romi cu vârsta cuprinsă între 20-64 de 
ani declară că desfășoară o activitate remunerată. 

Chiar dacă PIGT 2017-2020 menționează explicit pentru prima dată țintirea specifică pe care 
programul ar trebui să o aibă către „cele mai vulnerabile categorii de tineri (cei aparținând minorității 
roma, tineri cu dizabilități, tineri post-instituționalizați) pentru a se reduce riscul de excluziune 
socială”, cercetarea de teren efectuată în cadrul acestui proiect arată că deocamdată, „mai e mult 
până departe”.

Până în acest moment, prin GT în România abia s-au făcut pași în direcția înregistrării la SPO 
a tinerilor NEETs la modul general, performanțele generale ale implementării GT în România fiind 
modeste, după cum am arătat mai sus. Merită menționat că plecăm foarte de jos - în 2013 România 
avea cea mai mică proporție de NEETs înregistrați la SPO din UE28 - 8,1%. 

Din înțelegerea desprinsă din interacțiunile din teren, tinerii NEETs din comunitățile marginalizate, 
mediul rural, grupurile vulnerabile – aceia la care se ajunge greu și doar prin eforturi inter-
instituționale – abia încep să intre pe circuitul procedural, să fie înregistrați și apoi să beneficieze 
de măsurile GT, ca urmare a implementării proiectului INTESPO, în primul rând, și apoi a abordării 
„managementului de caz”.

În ceea ce privește tinerii de etnie roma, datele obținute de la AJOFM-uri despre includerea lor ca 
beneficiari în GT sunt neconcludente, dat fiind caracterul opțional de declarare a etniei la înscrierea la 
SPO.

Ceea ce se poate afirma cu certitudine și este validat de experiența acestui studiu este faptul 
că politicile publice în domeniul ocupării tinerilor din ultimii ani din România, inclusiv GT, 
nu au ținut seama de particularitățile acestui grup minoritar, care, într-adevăr, se confruntă cu 
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problemele comune ale populației majoritare (acces limitat la informații, sărăcie, nivelul scăzut de 
şcolarizare datorat în mare parte abandonului şcolar, educației vocaționale și tehnice ne-adaptată 
la nevoile pieței, mobilității scăzute în special în mediul rural, migrația în străinătate etc.), la care se 
adaugă probleme specifice – discriminarea angajatorilor, prejudecățile societății care influențează 
imaginea de sine a tinerilor, anumite cutume culturale etc.

Principalele concluzii și recomandări rezultate în urma cercetării de teren, care vizează 
efectele implementării GT în România asupra tinerilor NEETs din grupuri dezavantajate, în 
special de etnie roma, sunt:

•  Continuarea programului Garanția pentru Tineret în România și după 2020 într-o formă 
îmbunătățită. Este necesară o evaluare a impactului GT, astfel încât să se poată lua în considerare 
lecțiile învățate din primele două perioade de implementare, respectiv o revizuire a Planului de 
Implementare.   

•  Parteneriatele public-private la nivel local pot îmbunătăți considerabil implementarea 
GT. Coordonarea și/sau integrarea între SPO și serviciile de sprijin sociale și educaționale, precum 
și cu autoritățile locale și sectorul 
privat (IMM-uri, sindicate, angajatori, 
ONG-uri etc.) reprezintă principala 
recomandare pentru România, 
recurentă în rapoartele instituțiilor 
europene, și se resimte ca o necesitate 
de bază în interacțiunea direct în 
comunități. În acest sens, exemplul 
colaborării inter-instituționale 
de la Câmpulung Muscel pentru 
derularea caravanelor comunităților 
dezavantajate, documentat în raport, 
este grăitor;

•  Se resimte nevoia creșterii capacității Serviciul Public de Ocupare de a ajunge în primul 
rând fizic și informațional la tinerii cu risc de marginalizare socială, apoi de a implementa 
măsurile complexe și ne-standardizate de acompaniere a lor pe piața muncii, printr-o înțelegere 
profundă a contextului individual și local; 

•  Este necesară preluarea și adaptarea la specificul național de către SPO a bunelor practici 
și resurselor existente la nivel european – girate de progresele semnificative înregistrate în acest 
domeniu de către multe state membre de la lansarea programului – cu privire la implementarea GT, în 
funcție de tipologia de vulnerabilitate a tinerilor NEETs; un astfel de exemplu ar putea fi constituirea 
unei rețele naționale de mediatori pentru tineret – cu focus pe ocupare – pe modelul Bulgariei;
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•  Organizațiile de tineret, ONG-urile sociale locale, organizațiile active în comunități 
defavorizate, ONG-urile roma, eludate până acum, ar trebui să joace un rol mai important 
în arhitectura de politici publice și mai ales de implementare a schemei GT post-2020 în 
România. Acestea au o cunoaștere profundă a comunităților, ceea ce este esențial în ceea ce privește 
luarea în considerare a specificităților socio-culturale în cazul etniei roma, de exemplu; 

•  Organizațiile reprezentative ale agenților economici – patronate, camere de comerț, 
asociații ale oamenilor de afaceri, nu trebuie să lipsească din acest dialog. Ambele categorii 
trebuie implicate în scrierea Planului de Implementare, a „popularizării” schemei printre tineri, dar și 
în procesul de monitorizare și analiză a implementării programului GT post-2020;

•  Este nevoie de multiplicarea campaniilor anti-discriminare în rândul angajatorilor, 
precum și promovarea beneficiilor financiare aferente statutului de angajator de inserție, în 
contextul penuriei de forță de muncă cu care se confruntă România în acest moment; 

•  Politicile publice în domeniul educației, incluziunii romilor, a ocupării tinerilor din 
ultimii ani în România, inclusiv GT, sunt lacunare în cel mai bun caz în formulări, indicatori, 
mecanisme de monitorizare în ceea ce privește susținerea menținerii în sistemul de educație 
și apoi a tranziției pe piața muncii a tinerilor de etnie roma, ceea ce, evident, se repercutează 
în implementarea lor efectivă. Este nevoie de o mai bună corelare a măsurilor dedicate tinerilor 
din grupuri vulnerabile în diversele strategii guvernamentale care îi vizează, ex. Strategia Națională de 
Îmbunătățire a Situației Romilor, realizarea sinergiei cu GT, definirea unor indicatori de monitorizare 
coerenți, precum și alocarea/atragerea de resurse bugetare pentru a-i îndeplini;

• Programele de tipul „A doua șansă” și afterschool au avut un impact important în 
menținerea sau revenirea în sistemul de educație a celor din medii defavorizate – mai 
ales în mediul rural – și trebuie multiplicate și intensificate în cât mai multe comunități. 
De asemenea, este necesară implementarea unui amplu program de echivalare a competențelor 
necesare pentru cei care nu au absolvit 8 clase, astfel încât să poată să acceseze o paletă mai largă de 
cursuri de formare profesională;

• Îmbunătățirea legislației privind ucenicia trebuie urmată și completată cu promovarea 
acestei forme de pregătire profesională la nivel local (în orașele mai mici sau în mediul rural nu 
se cunoaște aproape deloc) – atât în rândul tinerilor, cât și al angajatorilor, care au nevoie de facilitare 
la ambele capete pentru a intra într-un astfel de contract. Mai mult, este necesară corelarea și 
integrarea sub umbrela GT a politicilor publice în domeniu, cu cele actuale de sprijin a învățământului 
profesional și tehnic și dual.
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În cadrul acestui studiu, am împărțit cercetarea în două părți: desk research (analiza datelor și 
statisticilor existente) și cercetarea de teren (interviuri semi-structurate, întâlniri și mese rotunde la 
nivel local și național).

Prin intermediul desk research, am dorit să analizăm modul în care programul GT este implementat în 
România, care sunt principalele obiective, grupurile vizate, proiectele și programele destinate tinerilor 
NEETs, dar mai ales, am dorit să vedem în ce măsură sunt vizați tinerii NEETs de etnie roma în cadrul 
schemelor GT. Am inclus o serie de date referitoare la situația tinerilor de etnie roma din România, atât 
din punct de vedere social, economic, cât și o serie de date cantitative relevante privind incluziunea 
acestora. 

Complementar, cercetarea de teren* a constat în mai multe etape și a urmărit o analiză în profunzime 
a situației tinerilor NEETs din România, cu focus pe cei de etnie roma. După ce vom realiza o scurtă 
descriere a fiecărei etape, urmează să prezentăm rezultatele studiului, așa cum au reieșit din cadrul 
cercetării de teren. 

Într-o primă etapă, am făcut o solicitare de cereri de date de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
din România și la Agențiile Județene de Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM-uri) (conform Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public). Dat fiind că la momentul cercetării 
accesul la resurse și materiale de interes public era limitat, am dorit să aflăm modul în care România 
a pus în aplicare programul GT: regiuni acoperite de program, grupurile țintă, numărul de beneficiari, 
promovare la nivel local, existența unor consultări sau alte forme de implicare care să vizeze tinerii 
romi, funcționarea centrelor de garanții pentru tineret înființate în cadrul programului, tinerii romi 
vizați și diferențierea acestora pe sexe, existența altor categorii vulnerabile participante la program.

A doua etapă a constat în efectuarea a 10 sesiuni de interviuri în 10 județe din România cu 63 de 
actori relevanți în domeniul ocupării, responsabili de proiecte și activități destinate tinerilor NEETs, 
dar și cu 27 tineri NEETs în perioada iunie-octombrie 2018 (a se vedea Anexa 1 privind participanții la 
interviurile desfășurate în perioada iunie-octombrie 2018). 

În această fază, am dorit să înțelegem situația actuală și mecanismele de implementare a măsurilor 
specifice care vizează în mod direct tinerii romi în cadrul GT, de la programe de formare, la mecanisme 
de integrare la locul de muncă, consultări și alte forme de implicare la nivelul comunităților (a se 
vedea Anexa 3 privind ghidurile de interviu cu tineri NEETs, mediatori școlari, reprezentanți ONG-uri 
locale). 

În plus, am organizat o serie de întâlniri și mese rotunde la nivel local (Câmpulung – Argeș, Grădinari 
– Olt, Ploiești – Prahova), precum și o conferință națională în București pentru a dezbate nevoile, 
problemele, cele mai dificile situații, dar și perspective de viitor pentru tinerii NEETs și cu precădere 
cei de etnie roma.

Ultima parte este destinată recomandărilor pentru îmbunătățirea situației grupurilor vulnerabile din 
România, cu focus pe tinerii de etnie roma, în vederea incluziunii sociale și ocupării acestora, precum 
și cele mai relevante concluzii, așa cum reies din această cercetare.

*N.a. Cercetarea de teren a fost realizată de către CRPE împreună cu Oana Țoiu și Mihai Vasile (Roma Entrepreneurship 
Development Initiative)
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1. Garanția pentru Tineret – incluziunea 
tinerilor NEETs la nivel european și național
1.1. De ce este a fost nevoie de Garanția pentru Tineret la nivelul Uniunii 
Europene?

Decalajele economice dintre statele membre UE s-au adâncit în urma crizei economice din 
2008, fapt vizibil mai ales la nivelul gradului de ocupare a forței de muncă. Cei mai afectați de 
recesiunea economică au fost tinerii, iar rata somajului în rândul acestora la nivelul UE a crescut de la 
15.1% în 2007 la un maxim de 23.9% în primul semestru al  anului 2013. Comparativ, rata șomajului la 
nivelul întregii populații a atins un maxim istoric de 11% în 2013, aproape de două ori mai mică decât 
în cazul tinerilor. 

Deși aflată pe un trend descrescător, rata șomajului în rândul tinerilor rămâne ridicată la nivelul UE, 
fiind de 14.1% în Iunie 2019 1. 

Graficul 1: Evoluția ratei șomajului în rândul tinerilor, UE-28, ianuarie 2000 – iunie 2019

Sursa: Eurostat, Statistici privind șomajul în rândul tinerilor, iunie 2019

1   Eurostat, Statistici privind șomajul, iunie 2019, disponibil la: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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La nivelul statelor membre UE se mențin disparități accentuate. Țări precum Germania (5.3%), 
Olanda (6.2%), Cehia (6.6%) au un nivel minim al șomajului în rândul tinerilor, în timp ce altele se 
confruntă cu valori deosebit de ridicate: Grecia (38.8%), Spania (32.7%) și Italia (31.4%) 2. Datele 
recente arată că la nivelul Uniunii Europene există 15,8 milioane bărbați și femei deopotrivă care nu 
lucrează în 2019, dintre care 3,2 milioane sunt tineri cu vârste sub 25 de ani 3.

Cu toate acestea, pentru o mai bună înțelegere a dinamicii pieței muncii, a dificultăților 
pe care tinerii le întâmpină la angajare, este nevoie de o corelare a datelor privind rata 
șomajului în rândul tinerilor cu datele privind tinerii aflați încă în sistemul de educație și/sau 
formare profesională/training. Accesul pe piața muncii a fost îngreunat în perioada care a urmat 
crizei economice din 2008, fapt ce a făcut mult mai dificilă tranziția de la perioada de școlarizare sau 
formare a tinerilor la cea de angajați.

Graficul 2: Rata șomajului în funcție de sex și nivelul de studii (15 și 74 de ani), UE-28, media anuală, 2018 
(milioane de persoane)

Sursă: Eurostat, Statistici privind șomajul, 2018

Astfel, numărul tinerilor cu vârste sub 25 de ani aflați în afara sistemelor de educație, 
ocupare și formare profesională (NEETs) reprezentau 7.5 milioane în anul 2012, urmând 
însă un trend descrescător în ultimii ani. În 2016, numărul acestora a scăzut la aproximativ 6.6 
milioane (aproximativ 12% din totalul tinerilor cu vârste cuprinse între 15-24 ani), iar în 2019 a ajuns 
la aproximativ 3.2 milioane. Dat fiind contextul socio-economic, disparitățile și caracteristicile diferite 
la nivelul statelor membre, în anul 2013 a fost lansată „Garanția pentru tineret” (GT), o strategie la 

2  Statista.com, Ratele de șomaj în statele membre ale Uniunii Europene în ianuarie 2019, disponibil la: https://www.statis-
ta.com/statistics/268830/unemployment-rate-in-eu-countries
3  Eurostat, Statistici privind șomajul, aprilie 2019, disponibil la:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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nivelul statelor membre UE, care vine în sprijinul tinerilor NEETs cu vârste cuprinse între 16 și 24 ani.

Concret, programul GT urmărește să combată șomajul în rândul acestora prin oferirea unor 
oportunități de angajare, de continuare a programelor de educație, ucenicie sau practică, 
într-o perioadă de maximum patru luni de la intrarea în șomaj sau de la părăsirea educației 
formale 4. 

Principalul mecanism pentru finanțarea programului GT la nivelul UE este „Inițiativa privind 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor” (YEI), împreună cu fondurile specifice din 
Fondul Social European (FSE). Lansat în 2014, YEI a urmărit sprijinirea tinerilor NEETs din 20 de state 
membre și a beneficiat de un buget de 8.8 miliarde euro până în 2020 5.

Garanția pentru tineret, prima mare politică europeană specifică de combatere a șomajului în rândul 
tinerilor, a reprezentat și reprezintă în continuare un proiect ambițios de reducere a perioadei de 
tranziție dinspre școală sau o perioadă de inactivitate spre piața muncii, reducerea șomajului în 
rândul tinerilor și, în special, oferirea de sprijin pentru categoriile socio-vulnerabile în accesarea 
pieței muncii prin mecanisme specifice: programe de formare și de training, asistență pentru locuri 
de muncă, programe de practică, sprijin financiar pentru angajare (atât pentru angajați, cât și pentru 
angajatori) sau programe de antreprenoriat.

Un raport al Curții Europene de Auditori din mai 2017 subliniază că aproape două treimi (62%) 6 dintre 
tinerii care s-au înscris în programul GT în 2015 au primit oferte de angajare, educație, stagiu sau 
ucenicie. În plus, rapoartele Comisiei Europene indică faptul că peste două treimi dintre tinerii care 
au beneficiat de GT în 2016 au fost în aceeași situație 7. Mai mult de 14 milioane de tineri s-au înscris 
în program începând cu ianuarie 2014, iar peste 2 milioane au acceptat o ofertă de muncă, școlarizare 
sau ucenicie.

Astfel, la nivel european, indicatorii privind șomajul în rândul tinerilor, precum și gradul de 
ocupare/revenire în programe educaționale sau de formare a tinerilor NEETs au înregistrat o 
serie de rezultate pozitive și datorită implementării programului GT. 

Deși datele trebuie interpretate pe fondul revenirii pe creștere a economiilor europene, șomajul în 
rândul tinerilor la nivelul UE a scăzut, într-o primă etapă a implementării programului, de la vârful 
de 23,7% în 2013 la 18,7% în 2016, iar procentul tinerilor NEETs cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 ani a 
scăzut de la 13,2% în 2012 la 10,5% în 2018 8. 

4  Comisia Europeană, The Youth Employment Initiative (YEI), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro
5  Ibidem.
6  László Andor,  Lukáš Veselý, The EU’s Youth Guarantee: a broadly accepted reform in need of full implementation, OSE 
Opinion Paper, Nr. 19, ianuarie 2018, p. 6, http://www.ose.be/files/publication/OSEPaperSeries/Andor_Vesely_2018_Opin-
ionPaper19.pdf
7  Ibidem
8  Comisia Europeană, The Youth Employment Initiative (YEI).
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1.2. Implementarea programului Garanția pentru Tineret în România

În România, criza economică a influențat semnificativ evoluția indicatorului referitor la 
tinerii NEETs, care s-a situat la un maxim de 18.1% în 2015, reducându-se ulterior până la 
14.5% în 2018, însă într-un ritm inferior celui înregistrat în alte țări europene.  

În timp ce în 2017 România se afla pe locul șase în topul țărilor UE în materie de tineri NEETs (după 
Italia, Spania, Bulgaria, Cipru si Croația) 9, în 2018 a urcat pe locul al treilea, după Bulgaria și Italia.

Graficul 3: Rata tinerilor NEETs la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene în anul 2018

Sursa: Eurostat, Statistici privind șomajul, 2018

În România, programul Garanția pentru Tineret a fost lansat formal în anul 2013. După 
modelul pus la dispoziție la nivelul Uniunii Europene, România a elaborat și pus în aplicare propria 
strategie de implementare a GT, care până acum a fost împărțită în două perioade: 2014-2015 și 2017-
2020. 

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, împreună cu investițiile specifice din 
Fondul Social European reprezintă instrumentele de finanțare ale Garanției pentru Tineret în perioada 
2014-2020. În România, YEI se implementează prin Axa Prioritară 1 din cadrul Programului POCU 2014-
2020, cu o alocare financiară de 230,6 milioane euro, oferind sprijin adresat direct tinerilor NEETs din 
regiuni care se confruntă cu rate ale șomajului de peste 25%. Regiunile eligibile sunt Sud-Est, Sud-

9  Eurostat 2018, Young people neither in employment nor in education and training by sex, disponibil la: https://ec.euro-
pa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tesem150&language=en&toolbox=sort
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Muntenia și Centru, pentru operațiunile derulate în perioada 2014-2016 și Sud-Est, Sud-Muntenia și 
Sud-Vest pentru perioada 2017-2020 10.

La nivel instituțional, de implementarea și monitorizarea programului se ocupă: Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale și Serviciile Publice de Ocupare (SPO), reprezentate de Agenția Națională de Ocupare 
a forței de muncă (ANOFM) și de agențiile județene de ocupare a forței de muncă (AJOFM-uri). 

1.2.1. Perioada 2014-2015

În Decembrie 2013, România a prezentat primul plan de implementare a GT, ca urmare a 
Recomandării Consiliului Uniunii Europene din 22 aprilie 2013. În prima etapă, România și-a propus 
crearea unei baze de date a tinerilor NEETs la nivel național și a 27 de centre de tineri la nivel local 
care să faciliteze înregistrarea și furnizarea de măsuri active de ocupare a acestora.   

Ulterior, pentru a crea un cadru unitar, sub umbrela GT au fost incluse toate măsurile de ocupare 
la nivel național care vizau tinerii: posibilitatea finalizării studiilor prin programe educaționale de 
tip „A doua șansă”, stagii de practică și ucenicie, acordarea de subvenții pentru angajatori pentru 
angajarea tinerilor, stimularea mobilității tinerilor prin acordarea primelor de încadrare sau de 
instalare, stimularea tinerilor pentru a începe o afacere sau a crea IMM-uri, acordarea de consiliere și 
sprijin pentru dezvoltarea competențelor profesionale, formarea profesională și furnizarea de măsuri 
personalizate pentru tinerii expuși riscului marginalizării și excluziunii sociale.

În perioada martie – decembrie 2015, ANOFM a implementat proiectul „CHANCE4NEETs - Registrul 
electronic al tineretului NEET” pentru crearea unei baze de date naționale pentru tinerii NEETs 11. Acest 
registru electronic a fost conceput pentru a facilita identificarea tinerilor NEETs de către serviciile de 
ocupare regionale (AJOFM-uri). Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Secretariatul General al 
Guvernului - Cancelaria Prim-ministrului, Institutul Național de Statistică și compania de IT Systems 
International SRL. Astfel, la nivelul ANOFM a fost creată o bază de date pentru înregistrarea tinerilor, 
reușindu-se înregistrarea a 67.702 tineri NEETs. 

În același timp, au fost derulate două proiecte pilot, finanțate din FSE și implementate în toate 
județele țării și în București: „Garanții pentru TINEri!” și „Investiția în tineri, investiția în viitorul 
nostru!”. Aceste programe au vizat facilitarea incluziunii tinerilor NEETs pe piața muncii prin accesarea 
măsurilor active de ocupare.

10  Pilonul european al drepturilor sociale: reducerea inegalităților și a decalajelor sociale în România. Evoluții ale politi-
cilor și inițiativelor europene din domeniul tineretului, SPOS, 2018, http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/FINAL_
Studiul-4_Spos-2018-1.pdf
11  Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Re-
surselor Umane (AM POSDRU), Raportul de implementare finală.
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Graficul 4: Rezultatele implementării proiectelor „Garanții pentru TINEri!” și „Investiția în tineri, investiția 
în viitorul nostru!” în perioada 2014-2015:

Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, PIGT 2017-2020

În ceea ce privește măsurile pentru tinerii de etnie roma, planul de implementare a GT menționează 
doar faptul că este prevăzută „facilitarea integrării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare 
socială, inclusiv tineri cu dizabilităţi, tineri de etnie roma sau cei care părăsesc sistemul 
instituţionalizat de creştere a copilului” 12.

Prima perioadă de implementare a GT în România avut însă un impact limitat. În ciuda rezultatelor 
obținute prin implementarea programelor desfășurate în această primă etapă, 2014-2015, programul 
„Garanţii pentru TINEri!” nu a reușit să ajungă la cât mai mulți tineri NEETs. Conform Raportului de 
Evaluare a intervențiilor POCU în domeniul ocupării forței de muncă 13, la momentul înregistrării în 
grupul țintă în cadrul programului „Garanții pentru TINEri!”, doar 105 beneficiari din cadrul grupului 
țintă erau persoane inactive (2,78%), marea majoritate a tinerilor înregistrați fiind șomeri, dintr-un 
total de 3774 de tineri.

12  Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017-2020, p. 31, http://www.
mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Legislatie/Munca/Plan_implement_Garantie_pt_tineret_2017-2020.pdf
13  Fonduri-ue.ro, Evaluarea intervențiilor POCU în domeniul ocupării forței de muncă. Evaluarea contribuției POCU la 
creșterea ocupării în rândul tinerilor NEETs. Raport de evaluare 2015, p. 62, http://www.fonduri-ue.ro/images/files/pro-
grame/CU/POCU-2014/14.07/Raport_final_Evaluarea_interven%C8%9Biilor_POCU_%C3%AEn_domeniul_ocup%C4%-
83rii_for%C8%9Bei_de_munc%C4%83._Evaluarea_contribu%C8%9Biei_POCU_la_cre%C8%99terea_ocup%C4%-
83rii_%C3%AEn_r%C3%A2ndul_tinerilor_NEETs._Raport_de_evaluare_2015.pdf
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Același raport subliniază faptul că nevoile grupului țintă nu au suferit schimbări semnificative ca 
urmare a punerii în aplicare a programului GT, dat fiind faptul că problemele care generează situația 
tinerilor NEETs nu și-au găsit încă rezolvarea.

La finalul perioadei de impementare, rezultatele erau mult sub așteptări: conform evaluării 
Comisiei Europene, programul a ajuns în această perioadă la mai puțin de 1 din 5 tineri NEETs și, 
chiar dacă aceștia au fost înregistrați, 1 din 2 tineri nu au primit în timp util o ofertă de muncă sau de 
formare. Nici în cazul celor care au primit aceste oferte, nu este clar ce s-a întâmplat ulterior, întrucât 
în 8 cazuri din 10 situația lor nu este cunoscută în lipsa oricărui mecanism de follow-up. 

Centrele de tineret și-au oprit și ele funcționarea după acești ani.

1.  În privința tinerilor NEETs, Raportul de Țară din 2018 al Comisiei Europene relevă „o 
îmbunătățire vagă, determinată, în principal, de scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii”, iar 
„punerea în aplicare a GT rămâne insuficientă din cauza întârzierilor semnificative”, fără „niciun fel 
de urmărire a situației pentru majoritatea tinerilor NEETs care au primit o ofertă de muncă” (n.a. se 
face referire la implementarea GT în 2015).

2.  Comparativ cu rata medie din UE, unde ⅔ dintre tinerii înregistrați în programul GT primiseară 
o ofertă de angajare, ucenicie sau continuare a studiilor, în România, peste 65% dintre cei 
înregistrați nu primiseră o ofertă de angajare în intervalul stabilit de patru luni, existând 
riscul dezangajării fondurilor.

3.  Sistemul GT din România a ajuns la doar 18,1% din tinerii NEETs cu vârsta sub 25 de ani 
în 2015.

4.  Aproximativ jumătate (47,8%) dintre cei care au părăsit GT în 2015 au găsit o ofertă în termen de 
4 luni de la înregistrare, fiind o îmbunătățire semnificativă față de 2014 (35,4%).

5.  Datele de monitorizare arată că mai puțin de unul din cinci (19,7%) dintre cei care au părăsit GT 
în 2015 aveau statutul de angajați, aflați în sistemul de educație sau de formare 6 luni mai târziu, în 
scădere față de 2014 (24,6%). Cifrele nu trebuie subestimate, dat fiind că situația ulterioară a fost 
necunoscută pentru majoritatea celor care părăsesc acest sistem (79,4% în 2015 și 74,4% în 2014).

Sursa: Raportul de Țară al României din 2018, Comisia Europeană

1.2.2. Perioada 2017-2020 

Garanția pentru Tineret 2017-2020 are o structură mai complexă comparativ cu versiunea anterioară 
și urmărește o serie de obiective care iau în considerare, cu precădere, tinerii aparținând categoriilor 
vulnerabile pentru a fi redus riscul de excluziune socială.
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Astfel, Planul Național de Implementare al Garanției pentru Tineret 2017-2020 14 (PIGT) propune 
următoarele reforme și inițiative cheie pentru integrarea tinerilor pe piața forței de muncă și include 
atât propuneri de modificări legislative, cât și măsuri de oferire a sprijinului pentru anumite categorii 
de tineri, după cum urmează:

Graficul 5: Măsuri prevăzute în Planul de Implementare al Garanției pentru Tineret 2017-2020

Finanțarea măsurilor prevăzute în PIGT 2017-2020 se face prin bugetul asigurărilor pentru șomaj (BAS), 
Instrumente Structurale (IS), în special prin Fondul Social European (FSE), Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) și bugetul de stat 15.

La nivel instituțional, sunt menționate 13 organizații cheie care sprijină și participă la punerea în 

14  Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017-2020
15  Ibidem.
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aplicare a PIGT 2017-2020: ANOFM (inclusiv agențiile teritoriale), Centrul Naţional de Dezvoltare a 
Învăţămantului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), 8 ministere (Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Educației Naționale, 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Tineretului 
și Sportului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice) și 3 ONG-uri 
(Centrul de Resurse pentru Adulți și Tineri; Social DOers - Coordonator Coalitia ONG pentru drepturile 
tinerilor NEET, Coalitia ONG pentru drepturile tinerilor NEET și Federația VOLUM) 16. 

Comparativ cu perioada 2014-2015, noul plan de implementare subliniază nevoia de 
măsuri suplimentare pentru identificarea tinerilor aparținând grupurilor socio-vulnerabile 
și intervenții personalizate. Astfel, este prevăzută acordarea de măsuri de ocupare și măsuri 
de acompaniere personalizate, în funcție de profilarea tinerilor și încadrarea acestora într-una din 
categoriile: ușor ocupabili, mediu ocupabili, greu ocupabili sau foarte greu ocupabili. 

Minoritatea roma este menționată o singură dată, alături de tinerii cu dizabilități și tineri 
post-instituționalizați, cu recomandarea de a li se acorda o atenție deosebită, pentru a se 
reduce riscul de excluziune socială.

În octombrie 2017 a fost demarat proiectul necompetitiv „INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în 
Evidențele Serviciului Public de Ocupare” 17, principalul program aflat sub umbrela GT, în toate 
județele țării și în București/Ilfov. Proiectul se derulează în parteneriat cu Agenția Națională de Plăți 
și Inspecție Socială, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, iar ținta sa 
este identificarea unui număr de 200.000 de tineri NEETs cu vârsta între 16-24 ani, dintre care vor fi 
înregistrați cel puțin 160.000 tineri. Proiectul se implementează timp de 48 de luni (până în 2021) și are 
un buget alocat de 213.636.395,25 RON, din care 33.251.781,02 RON contribuția națională. 

Măsurile prevăzute în cadrul proiectului INTESPO sunt următoarele:

•   Identificarea potențialilor tineri NEETs din Registrul Electronic al tinerilor inactivi NEETs și 
din datele furnizate la nivel local se va realiza prin: chestionare bazei de date „Chance4NEETs – 
Registrul Electronic al tinerilor NEET” și furnizarea de date de la instituțiile implicate; colectarea 
datelor la nivel local, corelând cele două categorii de date – cele din Registru și cele colectate la 
nivel local pentru elaborarea și diseminarea hărții potențialilor NEETs;

•   Organizarea campaniilor de informare și conștientizare;

•   Stabilirea și finanțarea unor rețele cu echipe de sprijin și intervenție, pornind de la nivel local, 
prin înființarea de echipe locale, formarea acestora, informarea și instruirea părților interesate și 

16  Ibidem.
17  Ministerul Muncii și Justiției Sociale, INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare 
POCU/135/2/3/113589, http://www.mmanpis.ro/intespo-inregistrarea-tinerilor-in-evidentele-serviciului-public-de-ocu-
pare-pocu13523113589
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crearea rețelei de sprijin. Proiectul propune crearea a 42 de puncte de sprijin și 180 de E-protocoale 
locale;

•   Înregistrarea, profilarea, informarea și monitorizarea tinerilor prin mai multe activități: 
contactarea și profilarea, înregistrarea la SPO, informarea și consilierea profesională, monitorizarea 
acestora până la 6 luni după ce au părăsit categoria NEETs.

Primele rezultate ale implementării proiectului INTESPO arată că în perioada ianuarie-decembrie 2018 
au fost contactați/identificați 40.647 de tineri NEETs și înregistrați în evidențele SPO 36.650 de tineri 
NEETs. 

Printre măsurile active de ocupare  promovate de GT se află și programele de ucenicie, 
limitate ca frecvență în România, dar care beneficiază, cel puțin teoretic, de condiții 
favorabile începând cu 2017. Astfel, în anul 2017 a fost adoptată Legea uceniciei la locul de 
muncă (Legea nr. 164/2017 de modificare a Legii nr. 279/2005) care prevede că, pentru fiecare ucenic, 
angajatorul poate primi salariul minim net pe economie (1.125 RON/lună), o creștere semnificativă 
față de suma acordată inițial. Anterior, pentru fiecare contract de ucenicie încheiat, angajatorul a 
primit o sumă reprezentând 60% din totalul sumei sociale de referință (500 RON), adică 300 RON. 

Potrivit Codului muncii, ucenicia la locul de muncă reprezintă un tip specific de stagiu, încheiat pe 
baza unui contract de ucenicie – un model particular de contract individual de muncă – care prevede 
că:

•   angajatorul se obligă, pe lângă plata salariului, să furnizeze formarea profesională a ucenicilor în 
domeniul lor de activitate, pentru o perioadă care poate varia de la un an la trei ani;

•   ucenicul (persoana peste 16 ani) se angajează să se dezvolte profesional și să lucreze în 
subordinea angajatorului respectiv.

Această propunere încearcă să stimuleze interesul scăzut al mediului economic în implicarea în stagii 
de ucenicie, deoarece rezultatele promovării uceniciei în anii anteriori au fost extrem de scăzute: 
conform notei de fundamentare aferente Legii nr. 164/2017, în 2016 doar 167 de contracte de ucenicie 
au fost încheiate România. În acest context, sunt necesare eforturi suplimentare în comunicarea noilor 
prevederi ale legii, documentarea obstacolelor care împiedică creșterea absorbției acestor stimulente 
la nivelul agenților economici și îmbunătățirile necesare ale cadrului legislativ existent privind 
ucenicia.

Abordarea vizată în cadrul acestui proiect este una „de sus în jos” și urmărește să integreze parteneri 
sociali, cu care se vor încheia parteneriate care vor pune accentul pe stagii și ucenicie. În acest caz, 
rolul principal va reveni întreprinderilor, asociațiilor oamenilor de afaceri, asociațiilor și ONG-urilor 
care reprezintă interesele tinerilor, inclusiv ale tinerilor antreprenori, think tank-uri și fundații. 



23

Accesul tinerilor NEET din grupurile vulnerabile la măsurile programului 
Garanția pentru Tineret în România. Unde suntem și cum continuăm

sumar executiv

În acest context, proiectul INTESPO poate să constituie o resursă eficientă în creșterea gradului de 
implementare a stagiilor de ucenicie. Din păcate, în perioada 2014-2018, au fost încheiate doar 442 
contracte de ucenicie în România prin programul GT, o cifră extrem de scăzută raportată la media 
europeană.  

Graficul 6: Beneficiarii serviciilor adresate tinerilor NEETs (programe de ucenicie) din programul Garanția 
pentru Tineret în perioada 2014-2015

O altă măsură recentă se referă la decizia Guvernului României (OUG nr. 60/2018 18) de a 
majora subvențiile pentru angajarea tinerilor sau prin oferirea de contracte de ucenicie. 
Astfel, angajatorii vor beneficia de o sumă fixă de 2.250 RON timp de 12 luni în vederea stimulării 
angajării tinerilor NEETs pe o perioadă nedeterminată. În același timp, angajatorii au obligația de a 
menține tinerii în cadrul companiei pe o perioadă adițională celei subvenționate de minim 18 luni.

În cazul contractelor de ucenicie, se oferă aceeași sumă lunar. De asemenea, cu privire la angajatorii 
care încadrează în muncă tineri cu risc de marginalizare socială, care beneficiază de acompaniament 
social personalizat în baza unui contract de solidaritate (angajatori de inserție), aceștia beneficiază de 
o sumă egală cu salariul stabilit la data angajării acestor tineri.

Tot programul GT include și prime de încadrare sau relocare pe piața forței de muncă. În 2018, 298 
tineri NEETs (dintr-un total de 471 de tineri sub 25 ani) au beneficiat de prime, similar cu rezultatele 
celorlalte grupe de vârstă 25-35 ani (519 persoane), 35-45 ani (454 persoane), peste 45 ani (632 
persoane).

Complementar cu INTESPO și celelalte măsuri legislative adoptate, începând cu 2018 sunt 
implementate o serie de proiecte pentru stimularea inserției tinerilor NEETs pe piața forței de 
muncă și susținerea angajatorilor pentru încadrarea acestora prin accesarea de fonduri europene 
nerambursabile în cadrul POCU 2014-2020 19:

18  Ordonanța de Urgență nr. 60/2018 din 5 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
forţei de muncă.
19  ANOFM, Raport de activitate pentru anul 2018.
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Graficul 7: Proiecte pentru stimularea inserției tinerilor NEETs pe piața muncii implementate începând cu 
2018

Cu toate acestea, programul GT rămâne în continuare implementat nesatisfăcător în pofida 
modificărilor recente. Coordonarea instituțională dintre actorii relevanți este ineficientă, iar  numărul 
tinerilor NEETs la care a ajuns programul GT rămâne limitat, cu atât mai mult dacă vorbim de 
grupurile cele mai vulnerabile.  
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1.   Ultimul raport de monitorizare a programului GT în România, publicat în februarie 2019, indică o 
implementare „deficitară” la nivelul anilor 2016-2017. 

2.   „Coordonarea dintre actorii relevanți ai programului rămâne ineficientă, în special dintre sectorul 
educației, sectorul de ocupare a forței de muncă și sectorul social”.

3.   Proporția tinerilor NEETs era de 15,2 % în 2017, în scădere față de 18,1% în 2015 și de 17,4% 
în 2016, dar este în continuare printre cele mai ridicate din UE.

4.   GT a reușit să ajungă în 2017 la doar la 14% tineri NEETs din România cu vârsta cuprinsă 
între 15-24 ani.

5.   Accesul la programele de tipul „A doua șansă” este insuficient, iar modul în care sunt concepute 
acestea nu este adaptat la nevoile cursanților adulți.

6.    Ponderea tinerilor NEETs care au beneficiat de o ofertă de muncă în limita celor 4 luni a crescut 
semnificativ de la 25.9% în 2016 la 40.2% în 2017.

7.   Participarea la piața forței de muncă a persoanelor cu un nivel de instruire scăzut, printre care se 
numără și persoane din comunitatea romă, este scăzută, numai 46% dintre acestea fiind active. 

Sursa: Raportul de Țară al României din 2019, Comisia Europeană 20

20  Comisia Europeană, Raportul de țară din 2019 privind România, februarie 2019, disponibil la https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_ro.pdf
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2. Garanția pentru Tineret în România și 
măsuri pentru tinerii NEETs de etnie roma

La momentul inițierii GT la nivel european, discuțiile din jurul programului au accentuat 
nevoia ca măsurile să vizeze cu precădere tinerii NEETs din comunitățile dezavantajate. 
Deși programul nu specifică în mod exhaustiv acordarea unei atenții sporite comunității roma, a fost 
evident de la început că majoritatea tinerilor roma din comunități defavorizate ar trebui să fie vizați 
prin  programul GT. La nivel european, mai mult de 1 din 2 tineri roma intră în categoria NEETs 
21. 

În România, în contextul în care 64% dintre tinerii romi intră în categoria NEETs 22 (o 
discrepanță accentuată față de statistica care descrie situația populației majoritare, de 
14.5% în 2018), Garanția pentru Tineret a reprezentat și reprezintă un instrument important 
prin care se poate contribui substanțial la incluziunea socio-economică a acestora. Decalajul este 
semnificativ dacă ne referim la tinerii romi cu vârste cuprinse între 16-24 ani diferențiați pe 
sexe: procentul femeilor NEETs de etnie roma este de 72% față de 55% în cazul bărbaților 23.

Conform datelor oficiale, în România 621,6 mii de persoane s-au declarat la ultimul recensământ ca 
fiind de etnie roma, ceea ce reprezintă 3.3% din totalul populației stabile 24, deși, în realitate, procentul 
lor depășește probabil 10%. 

Situația romilor din România este precară în contextul în care sunt unul dintre cele mai 
dezavantajate grupuri sociale în termeni de educație, formare, locuri de muncă. Așa 
cum semnalează și Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 
minorității rome pentru perioada 2014-202025, populația roma are, în general, un nivel mai scăzut de 
pregătire școlară, în comparație cu populația majoritară, ceea ce limitează accesul pe piața muncii, în 
condițiile în care cererea de forță de muncă calificată este în creștere în România. 

Riscul de sărăcie în rândul persoanelor de etnie roma este de aproape trei ori mai mare decât cel al 
restului populației, ceea ce face accesul lor pe piața muncii sau într-o formă de ucenicie mult mai 
dificilă, iar statisticile arată că numai unul din trei cetățeni romi cu vârsta între 20 și 64 de ani declară 

21  Agenția pentru Drepturi Fundamentale, 2014, - Sărăcia și ocuparea forței de muncă: situația comunității roma din 11 
state membre ale UE.
22  Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA), Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS 
II) Roma – Selected findings, noiembrie 2016, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
23  Ibidem.
24  Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și al locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/
wp-content/uploads/2013/07/REZULTATE-DEFINITIVE-RPL_2011.pdf
25  Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-
2020, http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_final_18-11-2014.pdf
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că desfășoară o activitate remunerată, dintre care 17% femei și 49% bărbați 26.

Chiar și după ce România a aliniat legislația anti-discriminare la standardele Uniunii Europene și a 
investit în campanii publice pentru reducerea fenomenului de discriminare și excluziune socială, romii 
continuă să fie discriminați în ceea ce privește accesul la piața muncii, accesul la servicii sociale sau 
imaginea lor publică, aceste atitudini fiind expresie a unor stereotipuri negative și prejudecăți adânc 
înrădăcinate în mentalul colectiv.

Deși situația educațională și de integrare pe piața muncii a tinerilor de etnie roma din România a fost 
abordată – direct sau prin incluziune în categoria generală a persoanelor de etnie roma - în mai multe 
strategii guvernamentale în ultimii ani (Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea 
sărăciei pentru perioada 2015-2020, Strategia educației și formării profesionale din România pentru 
perioada 2016-2020, Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând 
minorității rome pentru perioada 2014-2020), o analiză mai atentă a acestor strategii și mai ales a 
indicatorilor de monitorizare arată că dimensiunea etnică „se pierde” uneori pe drum.

De exemplu, în timp ce Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-
2020 include în text în mod explicit tinerii de etnie roma la categoria grupuri vulnerabile, propunându-
și, de exemplu, măsuri de facilitare a accesului la programe de instruire și formare profesională pentru 
tineri romi, precum alocarea de locuri speciale în învățământul profesional, sprijin pentru transport 
și burse, promovarea egalității de șanse și nediscriminarea pe piața muncii, crearea unui sistem de 
colectare a datelor despre situația grupurilor vulnerabile în domeniile educației, activității economice, 
ocupării forței de muncă și a profesiilor, metodologia de monitorizare și indicatorii din dreptul 
direcției de acțiune „Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de 
învățământ pentru tineri cu accent pe cei din grupuri vulnerabile” nu mai includ nici o referire la etnia 
roma, stabilind o țintă doar pentru elevii cu deficiențe/ dizabilități.

Astfel, ceea ce se poate afirma cu certitudine și este validat de experiența acestui studiu este faptul 
că politicile publice în domeniul educației, incluziunii romilor, a ocupării tinerilor din ultimii ani 
din România, inclusiv GT, sunt lacunare în cel mai bun caz în formulări, indicatori, mecanisme de 
monitorizare în ceea ce privește susținerea rămânerii în sistemul de educație și apoi a tranziției pe 
piața muncii a tinerilor de etnie roma, ceea ce, evident, se repercutează în implementarea lor efectivă. 

Acestea nu au ținut seama de particularitățile acestui grup minoritar, care, într-adevăr, se confruntă 
cu problemele comune populației majoritare (acces limitat la informații, sărăcie, nivelul scăzut de 
şcolarizare datorat în mare parte abandonului şcolar, educație vocațională și tehnică ne-adaptată 
la nevoile pieței, mobilitate scăzută în special în mediul rural, migrația în străinătate etc.), la care se 
adaugă probleme specifice – discriminarea angajatorilor, prejudecățile societății care influențează 
imaginea de sine a tinerilor, anumite cutume culturale, etc).

26  Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA), Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS 
II) Roma – Selected findings, noiembrie 2016.
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Garanția pentru Tineret a reprezentat și reprezintă un prilej pentru România în sensul în care se poate 
contribui substanțial la incluziunea tinerilor NEETs de etnie roma astfel încât să se diminueze cazurile 
de excluziune și discriminare. Din păcate, datele obținute de la AJOFM-uri despre includerea lor ca 
beneficiari în GT sunt neconcludente, dat fiind caracterul opțional de declarare a etniei la înscrierea 
la SPO. În perioada ianuarie 2017-iulie 2018, 39.127 de tineri NEETs au primit o ofertă de muncă/
ucenicie/formare profesională, la patru luni de la înregistrare, dintre care numai 781 au 
declarat că tineri NEET de etnie romă. 

De aceea, dimensiunea calitativă a acestui studiu – ideile și concluziile care reies din cercetarea de 
teren – este, în opinia autorilor, mai relevantă pentru îmbunătățirea pe viitor a politicilor publice în 
domeniu. Acestea sunt după cum urmează:

2.1. Principalele bariere și dificultăți ale tinerilor NEETs de etnie roma în 
continuarea educației și ocupării  –  rezultatele interviurilor 

În perioada iunie-octombrie 2018, CRPE a realizat, împreună cu partenerii, o cercetare calitativă cu 
scopul de a avea o înțelegere aprofundată privind situația tinerilor NEETs de etnie roma din România. 
În această etapă, am urmărit să aflăm care sunt dificultățile cu care se confruntă tinerii NEETs de etnie 
romă, care sunt aspirațiile și înțelegerea lor vizavi de educație, locuri de muncă, formare profesională, 
nivelul de informare cu privire la oportunitățile în aceste domenii și interacțiunea lor cu actorii 
relevanți. Am realizat interviuri atât cu tineri de etnie roma, cât și cu autorități locale, facilitatori 
comunitari, mediatori școlari, ONG-uri din 10 comunități din România: Bistrița, Cluj, Constanța, Ilfov, 
Tulcea, Dolj, Mureș, Bacău, Prahova, Olt (a se vedea Anexa 1).

Am grupat principalele tematici abordate în cadrul interviurilor în mai multe categorii: 

•   Educație și nivelul scăzut de școlarizare, determinat în principal de abandonul școlar ridicat, ceea 
ce creează dificultăți majore în relaționarea cu angajatorii; 

•   Susținere limitată pentru continuarea studiilor sau accesarea pieței muncii – atât din partea 
familiei și a comunității, cât și suport instituțional discontinuu; 

•   Sărăcie și lipsa de resurse financiare pentru continuarea studiilor; 

•   Lipsa interesului de a se angaja (lipsa unei culturi a muncii) și mobilitatea scăzută pentru muncă;

•   Existența unor forme de discriminare;

•   Acces limitat la informații și oportunități de angajare.
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A. Educație și nivel scăzut de școlarizare

Mulți dintre tinerii de etnie roma care au participat la interviuri se confruntă cu o tranziție dificilă 
de la sistemul de învățământ la piața forței de muncă din cauza nivelului scăzut de școlarizare și a 
abandonului școlar frecvent. Majoritatea au abilități practice insuficiente, ceea ce generează dificultăți 
în relaționarea cu potențialii angajatori, atât cu privire la cerințele locului de muncă, dar și vizavi de 
aspecte formale, dar importante (ex. mari carențe în redactarea unui CV sau în pregătirea prezentării 
la un interviu). Un număr limitat dintre tinerii NEETs romi intervievați au reușit să finalizeze mai mult 
de opt clase.  

 „Au dificultăți în a se angaja pentru că spuneam că le lipsește un background. Efectiv angajatorii în 
general nu mai au vreme acum să stea la povești, foarte mulți nici să organizeze interviuri (...) Lipsește 
și comunicarea, comunicarea non-verbală. Primul impact sau primul contact cu angajatorul poate fi 
decisiv. Și este decisiv în sens negativ, adică angajatorul nu îl ia, pentru că nu îi transmite încredere 
candidatul din fața lui... o dată este tânăr, nu știe să vorbească. Apoi îl întreabă „ce ai mai lucrat?” și 
tânărul răspunde “Păi nu am mai lucrat nimic că sunt tânăr”; „școală ai?” „opt sau șase clase”... nu știu 
exact câte clase au. Genul acesta de nesiguranță se transmite”. (Reprezentant Centrul Onisim, Bistrița)

„În primul rând, lipsa abilităților de bază: scriere, vorbire, citire, acestea sunt de bază. Dacă  încerci să 
îi integrezi, nu o să reușești decât în muncile necalificate, care nu presupun abilități foarte avansate”. 
(Reprezentant ONG Bistrita)

„Adevarata problemă pe care o avem în general în România constă în faptul că studiile noastre nu 
corespund necesităților pe care le are în acest moment piața forței de muncă, în sensul că majoritatea 
tinerilor de etnie romă nu și-au terminat școala generală, cele 8-9 clase. Foarte puțini au terminat un 
liceu, studii medii. Extrem de puțini au studii superioare și atunci este clar că avem o problemă în acest 
sens, în condițiile în care fiecare activitate din ziua de astăzi, inclusiv să luăm una elementară precum 
lucrător în comerț, vânzător, necesită 8 clase. Și atunci... pe piața forței de muncă avem o problemă, 
adică studiile noastre sunt insuficiente.” (D-nul Oaie, Președinte Partida Romilor).

„O parte din ei mi-au demonstrat că se poate deoarece au conștientizat rolul educației și au dorit să se 
reintegreze în sistemul educațional și au depășit această barieră deoarece cei mai mulți dintre ei care 
au părăsit timpuriu școala și considerau că „școala este inutilă” și-au dat seama că fără școală toate 
drumurile lor sunt închise”. (Reprezentant ONG Bacău)
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B. Susținere limitată pentru continuarea studiilor sau accesarea pieței muncii

Tinerii romi se confruntă cu lipsa sprijinului din partea familiilor în vederea continuării studiilor 
și identificării oportunităților de angajare, iar exemplele pozitive din comunitate sunt limitate. În 
comunitățile intervievate, avem un număr ridicat de persoane cu cel mult studii gimnaziale, iar gradul 
de ocupabilitate este redus, de obicei fiind vorba de forme de ocupare nefiscalizate. 

La nivel instituțional, este nevoie de suplimentarea resurselor umane și bugetare, pentru a acoperi 
nevoia de specialiști educaționali/ de ocupare, care să susțină tinerii pentru a rămâne în școală/ a 
accesa oportunități pe piața muncii. Aceștia sunt insuficienți în multe județe, după cum reiese din 
interviuri. Mai mult, este nevoie de eforturi pe termen mediu și lung pentru susținerea și acomodarea 
persoanei pe piața forței de muncă, fiind important ca sprijinul acordat tânărului să continue și 
după accesarea unui loc de muncă. Însă, până în acest moment, abia s-au făcut primii pași pentru 
înregistrarea acestor tineri la SPO. Din înțelegerea furnizată prin interacțiunile din teren, tinerii NEETs 
din comunitățile marginalizate – aceia la care se ajunge greu și prin eforturi inter-instituționale – abia 
încep să intre pe circuitul procedural – să fie înregistrați și apoi să beneficieze de măsurile GT – ca 
urmare a arhitecturii proiectului INTESPO, în primul rând, și a abordării „managementului de caz”.  

„Unele activități pentru dezvoltarea acestor comunități marginalizate sunt foarte bune, dar termenul 
de 3 ani, care este maximum unui proiect de genul acesta, este  foarte scurt. Vorbim despre copii care 3 
ani de zile fac afterschool și după 3 ani gata... revin  în familiile lor, acelea metehne, nu-i mai pot ține la 
școală și așa mai departe. Atunci trebuie ceva activități pe care le considerăm bune, să le preia Guvernul 
pentru că proiectele europene nu îți dau mai mult de 3 ani și să le preia Guvernul și să le dezvolte pe 
termen lung... mediu și lung... 6 ani, 10 ani, să-ți ia un ciclu întreg, pe copil să-l ia... și aici vorbim despre 
Ministerul Învățământului, trebuie un parteneriat destul de puternic și mulți bani.” (Reprezentant 
Centrul Onisim, Bistrița)

„Vina e și a familiilor și a liderilor pentru că acestor copii nu li se dă o orientare, nu li se găsesc 
aptitudinile, pentru că un copil urmează o anumită cale după aptitudini, competențe etc. Copiii noștri au 
un singur scop – să termine 8 clase, să aibă acces la școala de șoferi și să obțină un permis auto, dar dacă 
termină cele 8 clase și și-au luat permisul, părinții îi iau în străinătate și le dau altă direcție (...) Căsătoria 
precoce împiedică un copil să se mai formeze”. (Vicepresedinte Partida Romilor)

„Copiii sunt derutați, nu sunt lăsați la școală, copii care cresc alți copii la rândul lor, frați mai mici”. 
(reprezentant ISJ Tulcea)
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„Cea mai mare nevoie în toată aventura aceasta de a umbla după ei și după foi matricole este de 
mediatori școlari. Din păcate, Tulcea stă foarte prost la capitolul acesta. O dată pentru că mai ales școlile 
unde au un număr de elevi romi cu un procent destul de mare, acolo este nevoia cea mai mare, școlile 
nu pot angaja mediatori școlari. La CJRAE sunt foarte puține posturi de mediatori școlari, primăriile nu 
pot angaja, este un cerc vicios în care ne învârtim din 2007 până acum. Dacă în Parlament sau ministerul 
ar da o recomandare, o hârtie în care să spunem unde o populație de peste 50% sau peste 30% romi să 
angajeze mediatori școlari, pentru noi ar fi o gură de aer”. (Reprezentant ISJ Tulcea)

„Noi suntem prea săraci ca să vorbim despre probleme educaționale și sociale. Dacă am avea oamenii 
în primării, consilieri pentru romi, în Prefectură, care să miște lucrurile legate de această strategie”. 
(Inspector școlar, Tulcea)

C. Sărăcie și lipsa de resurse financiare pentru continuare studiilor rămâne poate 
principalul impediment pentru abandonarea studiilor. Lipsa posibilităților financiare, combinată 
de multe ori cu nevoia de „a câștiga bani” pentru a se întreține de pe o zi pe alta, au creat premisele 
abandonării timpurii a sistemului școlar și accesarea unor forme de muncă nefiscalizate.  

„Școala a sărit din opțiuni din moment ce au început să meargă să facă bani, școala nu mai este o 
prioritate. Prioritatea este să supraviețuiești și să îți întreții familia”. (Tânăr NEET, Cluj). 

„Merg cu tata dupa pepcuri și fier, să facem și noi bani de mâncare. Ne descurcăm cum putem, până 
acum ne mai ajutau rudele, așa am reușit să merg la școală cu sprijinul lor”. (Tânăr NEET Bacău)

„Nu am când, eu muncesc foarte mult și nu am timp și de școală să mai intru eu în bancă și etc. Eu mi-am 
asumat riscul acesta, am fost conștient de ceea ce fac și am fost nevoit, am riscat, m-am lăsat cu 11 clase 
la mână. M-a sunat directoarea mereu, vin profesorii la mine acasă și mă caută ca să vin înapoi pentru 
că eu nu am rămas niciodată repetent, corigent sau ceva de genul și am fost la zi. Mi-am dat interesul 
și am terminat 11 clase cu foarte mare greu și mi-au lipsit foarte multe, iar din cauza lipsurilor am fost 
nevoit să muncesc. Și în rest am niște vise pe care vreau să mi le ating și niște scopuri foarte mari în 
viață”. (Romeo, tânăr NEET, Cluj) 
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D. Lipsa interesului de a se angaja (lipsa unei culturi a muncii) și mobilitatea 
scăzută pentru muncă

Exemplul din comunitățile marginalizate se rezumă de multe ori la tipuri de muncă nefiscalizate/
sezoniere ceea ce a creat un apetit scăzut pentru accesarea pieței forței de muncă. Tinerii NEETs romi 
manifestă o mobilitate scăzută pentru muncă - majoritatea locurilor de muncă pe care le-ar putea 
accesa sunt în orașe, nu în mediul rural, ceea ce implică costuri suplimentare, inclusiv de transport. Un 
viitor pachet de măsuri active de ocupare ar trebui să includă subvenționarea transportului tinerilor 
NEETs din mediul rural către oraș, în scop educațional/ profesional.

Tinerii sunt și demotivați de nivelul salariului pe care l-ar putea obține, cel aferent de obicei salariului 
minim pe economie datorită lipsei unei pregătiri anterioare. Astfel, se creează premisele continuării 
lucrului nefiscalizat sau sezonier în străinătate.   

„Părerea mea este că ar trebui intervenit foarte, foarte mult sau gândite niște strategii pe partea aceasta 
de dezvoltare a motivației, și valori care se formează în tinerețe, în adolescență, în copilărie. Cu adulții 
este foarte greu, foarte greu”. (Reprezentant Centrul Onisim, Bistrița)

„Se înscriu atunci când pot beneficia de anumite facilități, de obicei. Adică familii care vin pentru 
acordarea ajutorului social, aceia trebuie să vină la înregistrări la AJOFM. Nu sunt foarte mulți pentru că 
îi trimitem la muncă, au o problemă când aud recomandări pentru un loc de muncă. Trebuie să facem 
treaba aceasta nu pentru noi neapărat, ci pentru ei”. (Reprezentant AJOFM Bistrița)

„Tinerii din ziua de astăzi, în general ei oricât au, nu le ajunge și se gândesc „da, păi decât să mă duc să 
muncesc pe minimum 1000 și ceva” cât era atunci, acum parcă s-a mai mărit puțin (...) „mai bine nu mă 
duc nicăieri și mai bine mă duc și mai culeg un fier, mai bine mă duc în construcții cu ziua, nonformal, și 
tot mai bine ies” Și își dau seama că ies mai bine să muncească la negru”. (Linda, Cluj)

„Întrucât locurile de muncă se găsesc la o distanță mare de domiciliul acestora, salariile sunt mici, 
încercăm să-i motivăm prin conștientizarea importanței dobândirii unei meseri și crearea unei cariere 
profesionale care să le asigure un salariu mai bun și o oarecare stabilitate financiară”. (Reprezentant 
Asociația Europolis Prahova)
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„Deși se vorbește de o cerere mare de forță de muncă, în realitate, locurile de muncă se găsesc în 
principal la orașe, iar distanța relativ mare față de acestea implică costuri pentru tinerii din localitatea 
mea care, coroborat cu faptul că aceștia nu sunt muncitori necalificați și salarizarea este la nivelul 
salariului minim pe economie, nu reprezintă o ofertă care să îi motiveze, acestia preferând să meargă la 
lucru sezonier în străinătate”. (Reprezentant Asociația Europolis Prahova) 

„Au plecat, pleacă în străinătate, lucrează în străinătate, lucrează pe o anumită sumă de bani, strâng de 
acolo. Există acea prosperitate de moment cu care vii cu niște bănuți, dar în majoritatea cazurilor finalul 
nu este foarte fericit din păcate... pentru că și în străinătate te muncesc oamenii de acolo, patronii, și la 
un moment dat nu le asigură nicio garanție de sănătate, de boală, de absolut nimic și în momentul în 
care ei nu mai pot să muncească...”. (Consilier primarie, Ilfov)

„O parte dintre acesti tineri (n.a. NEETs) își găsesc de muncă în afara țării unde consideră că sunt mai 
bine plătiți, iar cei care rămân în țară muncesc cu ziua în agricultură”. (mediator școlar Grădinari, Olt)

D. Existența unor forme de discriminare

Discriminarea unor angajatori și prejudecățile societății influențează imaginea de sine a tinerilor 
roma NEETs, mulți reușind cu greu să se integreze și să depășească aceste bariere. Este nevoie de 
multiplicarea campaniilor anti-discriminare în rândul angajatorilor, precum și promovarea beneficiilor 
financiare aferente statutului de angajator de inserție, în contextul penuriei de forță de muncă cu care 
se confruntă România în acest moment. 

„Au probleme de încredere în sine pentru că din moment ce mergi și te refuză cineva de 2-3 ori, nu mai 
ai curajul să mergi pentru că toată lumea refuză. Zic că sunt țigani, și atunci începe jocul acela al minții 
care te torturează și gândești „sunt țigan, sunt țigan și nu am dreptul la nimic”. (Linda, Cluj)

„Nu mă mai întorc la școală că nu vreau să râdă lumea de mine că sunt prea mare. Am pierdut, gata, 
puteam să nu fiu prost și chiar dacă se luau de mine să rămân. Dar știți cum e, mai sunt și greutăți în 
familie și când nu ai cum au alții e greu. Că nu te bagă în seamă”. (Tânăr NEET, Mureș)
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„Nu mi-am continuat studiile deoarece am ramas însărcinată și mi-a fost rușine să mai merg la școală și 
acum trebuie să am grijă de copil”. (Tânără NEET, Grădinari, Olt)

”Depinde cum îți este norocul. Eu spun sincer, eu sunt mai închisă la culoare, iar la mine se vede din start 
că sunt roma, dar dacă ai norocul, de exemplu (...) să o cunoști pe Mihaela, este blondă și nu se vede că 
este țigancă”. (Linda, Cluj)

„Ei știau că eu sunt țigan și că am nevoie de bani, că lucrez foarte mult și făceam, să zic, pentru 1300 de 
lei făceam o sută de mii de chestii cu care eu nu m-am înțeles la asemenea chestii și le făceam pentru că 
ceilalți nu voiau să le facă, iar pe mine mă punea tot timpul. După aceea, mi-am dat demisia, am lucrat 
acolo 2 ani și de acolo m-a preluat un turc, iar de la acest turc am învățat foarte mult. Turcul acesta îmi 
făcea un salariu de 1000 de euro pe lună, mă plătea foarte bine, dar și munceam foarte mult. Din 31 de 
zile pe lună, eu lucram 30”. (Romeo, tânăr NEET, Cluj)

E. Acces limitat la informații și oportunități de angajare

Comunitătile marginalizate, în special din mediul rural, au un acces extrem de limitat la programele 
tip Garanția pentru Tineret. Este nevoie de eforturi inter-instituționale susținute, intervenții 
personalizate și dialoguri „one-on-one” cu tinerii NEETs pentru a putea „mișca” lucrurile, iar cele care 
au profilul și capacitatea de a realiza aceste lucruri sunt ONG-urile locale Din păcate, de multe ori, în 
lipsa unui interes crescut la nivelul AJOFM-urilor sau a organizațiilor locale, aceste comunități sunt 
ignorate prin prisma gradului ridicat de dificultate în a interacționa cu ele, intervențiile limitându-se la 
simple campanii de informare.  

„Nu am fost niciodată informată despre aceste programe (n.a. pentru tineri cu vârste cuprinse între 16 
și 24 de ani), nu am auzit în viața mea. În ultima perioadă nu a mai venit nimeni la noi cu niciun proiect. 
Chiar am întrebat astă iarnă pe cineva dacă mai sunt proiecte și mi-a zis că momentan nu mai sunt”. 
(tânăr NEET, Prahova)

„ONG-urile ar putea avea un rol important în creșterea inserției pe piața muncii prin atragerea de fonduri 
europene prin care să stimuleze crearea de noi locuri de muncă, acordarea de subvenții către angajatori 
și către antreprenori, dar și pentru stimularea angajaților, mai ales în cazul tinerilor la început de 
carieră”. (Reprezentant Asociația Europolis, Prahova)
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„ONG-urile au un rol foarte important în ceea ce privește inserția tinerilor pe piața muncii, acestea fiind 
interfața dintre comunitate și angajator deoarece au mai multă încredere în ONG-urile care mediază 
procesul de obținere a unui loc de muncă. De cele mai multe ori, tinerii sunt respinși la interviu și 
din punctul meu de vedere un ONG, pe lângă faptul că poate crea locuri de muncă prin intermediul 
proiectelor implementate la nivel de organizație, care totodată contribuie și la dezvoltarea comunității, 
poate recomanda tineri angajatorului în funcție de specificul postului și a pregătirii acestora”. 
(Reprezentant ONG, Bacău)

2.2. Problematica tinerilor NEETs din grupuri vulnerabile, așa cum reiese 
din consultările naționale

În cadrul cercetării de teren, pe lângă interviurile realizate la nivelul celor 10 comunități, am organizat 
trei mese rotunde, un workshop participativ și o conferință națională consultativă atât în capitală, 
orașe mari, cât și în ubanul mic și rural, în județele Prahova, Olt și Argeș. Am discutat cu peste 200 de 
actori relevanți pe plan național și local pentru problematica tinerilor NEETs care provin din grupuri 
vulnerabile, în speță cei de etnie roma, despre modul de implementare a Garanției pentru Tineret 
și a ocupării la modul general. La evenimente au participat tineri NEETs de etnie roma, autorități – 
parlamentari, foști miniștri ai ministerelor de linie relevante, reprezentanți ai instituțiilor, ONG-uri, 
grupuri de acțiune locală, furnizori de formare profesională, lideri comunitari. 

Focusul acestor consultări a fost obținerea unei înțelegeri mai aprofundate a modului în care 
programul Garanția pentru Tineret este aplicat la nivel local, cum se transpun în realitate 
măsurile PIGT de pe hârtie, dar mai ales măsura în care acestea ajung la tinerii care au cea 
mai mare nevoie de ele - ”invizibili” pentru autorități, cei din comunități izolate, rurale, și cei 
discriminați pe criterii etnice, precum tinerii romi.

La Ploiești am povestit, într-o primă fază, cu peste 40 tineri NEETs de etnie roma între 16 și 24 de 
ani din câteva comune din județul Prahova și din orașul Ploiești despre opțiunile lor pentru viitor în 
domeniul ocupării, dar și despre obstacole, nevoi și soluții. Pentru mulți din acești tineri, cursurile 
de formare profesională subvenționate printr-un proiect finanțat din FSE, la care participau în acel 
moment, era o premieră absolută în viața lor - o primă oportunitate de a învăța să facă ceva practic, 
să înceapă o meserie. Câteva dintre fete lucraseră după 16 ani la o firmă de textile într-o comună din 
județ către care făceau naveta, unde erau ținute peste program, tratate mizerabil, prost plătite etc. 

Printre nevoile menționate de către tinerii NEETs, în direcția incluziunii lor pe piața muncii 
se numărau decontarea navetei, necesitatea organizării de burse de locuri de muncă și evenimente 
de informare inclusiv în mediul rural și în proximitatea unor comunități dezavantajate, cum erau unele 
din cele în care ei locuiau, comunicarea mai eficientă de către autorități a oportunităților pentru tineri 
pe canalele frecventate de către aceștia (pe rețele de socializare, site-uri populare etc), o mai bună 
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orientare în carieră în licee, necesitatea celor care au terminat doar 8 clase de a absolvi liceul în cadrul 
unor programe speciale care să le permită și să lucreze, dar și stimularea angajatorilor să se implice în 
stagii de ucenicie și practică, precum și în învățământul dual. Puțini dintre acești tineri își puneau 
problema începerii unei afaceri, iar cei care aveau astfel de obiective nu știau unde să caute 
informația potrivită.

Workshop-ul cu tinerii a fost completat de o masă rotundă la care au participat reprezentanți ai 
Cancelariei Prim-ministrului, AJOFM Prahova, Biroul Județean pentru Romi și al ONG-urilor locale 
de tineret. Temele de dezbatere au vizat implementarea proiectului INTESPO la nivel județean – care 
începuse de puțin timp, la acel moment, atitudinea angajatorilor vizavi de tineri, dar și Strategia 
Națională de Incluziune a Romilor, care urma să fie completată. Propunerea noastră a fost de a o 
corela pe partea de ocupare a tinerilor romi cu GT și cu elemente ce privesc tinerii NEETs.

Următoarele mese rotunde au avut loc în comuna Grădinari ( județul Olt) și în orașul Câmpulung 
Muscel (județul Argeș) cu actorii relevanți pe plan local: autorități, ONG-uri, GAL-uri, furnizori de 
formare profesională, lideri comunitari, dar și cu tineri NEETs.

Printre temele abordate în cadrul dezbaterilor se numără:

• Abandonul școlar și repercusiunile acestuia asupra posibilităților profesionale – subiectul a fost 
în mod special discutat la Grădinari, întrucât în mediul rural foarte multe persoane din medii 
dezavantajate nu reușesc să termine 8 clase. Pentru că nu au finalizat învățământul obligatoriu, 
acestea nu au acces la majoritatea cursurilor de calificare disponibile pe piață. S-a subliniat 
necesitatea derulării unui amplu program național de echivalare a competențelor necesare pentru 
cei care nu au absolvit 8 clase astfel încât să poată să urmeze cursuri de formare profesională.

• Necesitatea suplimentării programelor tip „A doua șansă” și afterschool, care au avut un impact 
masiv în menținerea sau revenirea în sistemul de educație a celor din medii defavorizate – mai 
ales în rural. Primarul din Grădinari afirma fără echivoc că aceste programe sunt esențiale pentru 
„deșteptarea” părinților care ei înșiși au întrerupt școala la o vârstă fragedă, care conștientizează 
astfel faptul că trebuie să își țină copiii în educație la momentul oportun. 

• Importanța exemplelor pozitive în comunitate - Tinerii sunt influențați de exemplele vehiculate 
de media, a unor persoane care ajung la bunăstare/ notorietate prin mijloace neortodoxe, ceea ce 
influențează negativ modul în care aceștia se raportează la piața muncii. Exemplele pozitive din 
comunitate sunt cele care pot contracara acest fenomen. La Câmpulung s-au evocat, în acest sens, 
cazurile femeilor de etnie roma care s-au angajat cu succes în zona în domeniul cablajelor auto, o 
meserie considerată a fi de bărbați.

• Problema operaționalizării uceniciei – atât la Grădinari, cât și la Câmpulung, participanții au 
subliniat dificultatea încheierii unor astfel de contracte la nivel local, în ciuda recentelor schimbări 
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legislative, care oferă avantaje angajatorilor, prin creșterea subvenției. Concluzia la care s-a ajuns 
în urma întâlnirilor a fost că este nevoie de facilitare intensă la nivel local pentru ca acest tip de 
formare profesională, larg răspândită în Vestul Europei, să se dezvolte. O cauză a blocajului o 
reprezintă și faptul că, de multe ori, angajatorilor le este frică că nu vor obține subvenția de la 
stat, pentru că în multe județe s-au lovit de lipsa bugetului pentru ucenicie atunci când au depus 
dosarul.

Însă, cel mai relevant aspect pe care am avut ocazia să-l documentăm în cadrul acestor două 
evenimente, îl reprezintă exemplul de bună practică privind colaborarea inter-instituțională și 
cu societatea civilă la nivel local de la Câmpulung – unde am găsit un nucleu de instituții care 
colaborează și lucrează integrat, de peste 15 ani, în comunitățile roma, pe problematica tinerilor – 
acces la educație, integrare pe piața muncii. „Caravana comunităților dezavantajate” de la Câmpulung 
este formată din Biroul Județean pentru Romi, primării, AJOFM, ONG-uri locale, mediatori școlari, 
mediatori sanitari – instituții care merg o dată pe lună în câte o comunitate și abordează integrat 
problemele persoanelor din grupurile dezavantajate, încă de dinainte de derularea programului 
INTESPO. 

Tema necesității colaborării înter-instituționale și a parteneriatelor locale, public-private, pentru a 
implementa GT mai eficient pentru tinerii din grupurile vulnerabile a fost unul din principalele puncte 
de dezbatere și în cadrul conferinței naționale organizate la București, care a reunit reprezentanți 
ai instituțiilor relevante din domeniul ocupării tinerilor, parlamentari, foști miniștri, ONG-uri de 
tineret, ONG-uri roma, ambasade etc. Discuțiile din cadrul panelului au vizat paradigma din care 
programul GT ar trebui analizat – cea privată, iar aici au fost aduse în discuție centrele de tineret care 
au funcționat doar în prima perioadă de implementare a programului în România, versus cea de stat 
– rolul SPO și cum ar putea acesta să aibă performanțe mai bune, adaptându-se nevoilor reale ale 
tinerilor NEET, și mai ales ale NEETs din grupuri vulnerabile. 

Reprezentantul Ministerului Muncii și Justiției Sociale a vorbit despre experiența sa în munca de teren 
cu tinerii NEETs, inclusiv cu cei de etnie roma, dar și despre problemele întâmpinate în înregistrarea 
acestora la SPO – mai ales aspecte birocratice care trebuie revizuite. De exemplu, la momentul 
înregistrării tinerilor le este cerută o adeverință medicală și pentru obținerea acesteia este nevoie ca 
tinerii să plătească suma de 30 lei. Pentru tinerii care provin din medii defavorizate, această procedură 
poate deveni o piedică de cele mai multe ori.
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3. Concluzii și recomandări

Principalele concluzii și recomandări rezultate în urma cercetării de teren, care vizează efectele 
implementării GT în România asupra tinerilor NEETs din grupuri dezavantajate, în special de etnie 
roma, sunt:

• Programul Garanția pentru Tineret trebuie să continue în România și după 2020. Este necesară o 
evaluare a impactului GT, astfel încât să se poată lua în considerare lecțiile învățate din primele două 
perioade de implementare;

• Parteneriatele public-private la nivel local pot îmbunătăți considerabil implementarea GT la nivel 
local. Coordonarea și/sau integrarea între SPO și serviciile de sprijin sociale și educaționale, precum 
și cu autoritățile locale și sectorul privat (IMM-uri, sindicate, angajatori, ONG-uri etc) reprezintă 
principala recomandare pentru România, recurentă în rapoartele instituțiilor europene, și se resimte 
ca o necesitate de bază în interacțiunea direct în comunități. În acest sens, exemplul colaborării inter-
instituționale de la Câmpulung Muscel pentru derularea caravanelor comunităților dezavantajate, 
documentat în raport, este grăitor;

• Se resimte nevoia creșterii capacității SPO de a ajunge în primul rând fizic și informațional la tinerii în 
risc de marginalizare, apoi de a implementa măsurile complexe și ne-standardizate de acompaniere a 
lor pe piața muncii, printr-o înțelegere profundă a contextului individual și local; 

• Este necesară preluarea și adaptarea la specificul național de către SPO a bunelor practici și 
resurselor existente la nivel european – girate de progresele semnificative înregistrate în acest 
domeniu de către multe state membre de la lansarea programului – cu privire la implementarea GT, în 
funcție de tipologia de vulnerabilitate a NEETs; un astfel de exemplu ar putea fi constituirea unei rețele 
naționale de mediatori pentru tineret – cu focus pe ocupare – pe modelul Bulgariei;

• Organizațiile de tineret, ONG-urile sociale locale, organizațiile active în comunități defavorizate, 
ONG-urile roma, eludate până acum, ar trebui să joace un rol mai important în arhitectura de 
politici publice, și mai ales de implementare a schemei GT post-2020 în România. Acestea au o 
cunoaștere profundă a comunităților, ceea ce este esențial în ceea ce privește luarea în considerare a 
specificităților socio-culturale în cazul etniei rome, de exemplu; 

• Organizațiile reprezentative ale agenților economici – patronate, camere de comerț, asociații ale 
oamenilor de afaceri, nu trebuie să lipsească din acest dialog. Ambele categorii trebuie implicate 
în scrierea Planului de Implementare, a „popularizării” schemei printre tineri, dar și în procesul de 
monitorizare și analiză a implementării programului GT post-2020;
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• Mai mult, este nevoie de multiplicarea campaniilor anti-discriminare în rândul angajatorilor, precum 
și promovarea beneficiilor financiare aferente statutului de angajator de inserție, în contextul penuriei 
de forță de muncă cu care se confruntă România în acest moment;

• Politicile publice în domeniul educației, incluziunii romilor, a ocupării tinerilor din ultimii ani 
din România, inclusiv GT, sunt lacunare în cel mai bun caz în formulări, indicatori, mecanisme de 
monitorizare în ceea ce privește susținerea menținerii în sistemul de educație și apoi a tranziției pe 
piața muncii a tinerilor de etnie romă, ceea ce, evident, se repercutează în implementarea lor efectivă. 
Este nevoie de o mai bună corelare a măsurilor dedicate tinerilor din grupuri vulnerabile în diversele 
strategii guvernamentale care îi vizează, ex. Strategia Națională de Îmbunătățire a Situației Romilor, 
realizarea sinergiei cu GT, definirea unor indicatori de monitorizare coerenți, precum și alocarea/
atragerea de resurse bugetare pentru a-i îndeplini;

• Programele tip „A doua șansă” și afterschool au avut un impact important în menținerea sau 
revenirea în sistemul de educație a celor din medii defavorizate – mai ales în mediul rural – și trebuie 
multiplicate și intensificate în cât mai multe comunități. De asemenea, este necesară implementarea 
unui amplu program de echivalare a competențelor necesare pentru cei care nu au absolvit 8 clase, 
astfel încât să poată să acceseze o paletă mai largă de cursuri de formare profesională;

• Îmbunătățirea legislației privind ucenicia trebuie urmată și completată cu promovarea acestei forme 
de pregătire profesională  la nivel local (în orașele mai mici sau în mediul rural nu se cunoaște aproape 
deloc) – atât în rândul tinerilor, cât și a angajatorilor, care au nevoie de facilitare la ambele capete 
pentru a intra într-un astfel de contract. Mai mult, este necesară corelarea și integrarea sub umbrela 
GT a politicilor publice în domeniu, cu cele actuale de sprijin a învățământului profesional și tehnic și 
dual.
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Anexe 

Anexa 1: Participanții la interviurile desfășurate în perioada iunie-octombrie 2018
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Anexa 2: Procedură de selecție a județelor participante la interviuri

Pe durata studiului, am folosit atât indicatori cantitativi, cât și calitativi pentru selecția celor 10 județe 
în care am efectuat cercetarea de teren (interviurile semi-structurate și întâlnirile cu reprezentanții 
locali).

Pentru selectarea celor mai relevante județe pentru acest studiu, am folosit următorii indicatori:

1.   Numărul oficial al persoanelor de etnie romă în baza recensământului național pe anul 2011;

2.   Numărul persoanelor de etnie romă estimat de autoritățile la nivel județean (statistici oficiale în 
perioada 2015-2018);

3.   Numărul persoanelor de etnie romă care beneficiază de venit minim garantat/procentul 
beneficiarilor de etnie romă (populația generală); 

4.   Rata de angajare și rata de ocupare a tinerilor în fiecare județ (date statistice din martie 2018);

5.   Numărul de tineri NEETs în fiecare județ (date statistice din martie 2018).

În descrierea localităților selectate pentru desfășurarea cercetării de teren la nivelul fiecărui județ am 
ținut seama de următoarele criterii:

1.   Localități în care populația romă depășește 10% din totalul populației, inclusiv zone cu 
minorități de romi-turci (regiunea Dobrogea);

2.   Relevanța zonelor marginalizate în care populația de etnie roma depășește 20% din populația 
totală, dar și zone marginalizate în care acest indicator este mai scăzut în rândul populației de etnie 
romă;

3.   Localități cu nivel scăzut al șomajului în rândul populației generale și rata ridicată a șomajului 
în rândul populației roma (Cluj-Napoca, Bistrița-Năsăud), dar și cu niveluri ale șomajului dintre cele 
mai ridicate (Bacău, Dolj, Olt);

4.   Gradul de ocupare în raport cu mediul rural sau urban;

5.   Reprezentanți locali de etnie roma relevanți pentru GT - comunități cu profesori romi, mediatori 
sanitari romi și experți romi din administrația publică (angajați pe baza unei formule care ia în 
considerare populația roma oficială raportată la recensământul național din 2011);

6.   Indicatori calitativi – bune practici existente la nivel național și în urma discuțiilor cu 
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reprezentanții birourilor SPO, ONG-urilor de nivel județean și liderii comunităților locale de romi.

Având la bază aceste criterii de analiză, am selectat 10 județe din regiuni diferite ale României pentru 
cercetarea de teren, după cum urmează: 

Județul Bacău are o rată moderată a șomajului în rândul populației generale, dar o rată crescută 
în rândul tinerilor NEETs și chiar mai ridicată în rândul tinerilor NEETs de etnie roma. Bacău are, de 
asemenea, o populație numeroasă de romi în zonele rurale, cu sate în care populația roma depășește 
50% și se confruntă cu situații de marginalizare socială.

Bistrița-Năsăud înregistra, în 2017, o rată a șomajului în creștere (3.7%) față de anii precedenți, dar și 
o rată crescută a beneficiarilor de indemnizații de șomaj (1894 beneficiari dintr-un total de 4043). Din 
numărul total de șomeri, 95.69% au doar studii primare sau medii și provin, cu precădere, din mediul 
rural. Populația de etnie roma în acest județ este relativ scăzută, iar procentul celor care se află în 
zone marginalizate este sub 20%.

Cluj este județul cu una dintre cele mai mici rate privind șomajul (aproximativ 2% la sfârșitul anului 
2018) și, totodată, cu un grad mare de ocupare în rândul tinerilor (doar 27,29% din totalul şomerilor 
cu vârsta sub 25 de ani înregistrați în șomaj de peste 6 luni), dat fiind că este centru universitar și 
atrage mulți absolvenți. În Cluj, procentul tinerilor cu nivel de educație primar sau mediu este cea mai 
crescută (32,3%). Totodată, Clujul este unul dintre judeţele cu cele mai multe locuri de muncă vacante 
la nivel naţional. Din totalul populației, 2.22% sunt înregistrați ca fiind de etnie roma, dintre care mai 
puțin de 20% trăiesc în zonele marginalizate. 

În Constanța există cea mai numeroasă comunitate de etnici romi-turci (20.8 mii persoane 
înregistrate), din România, urmată de etnici tătari. Rata șomajului la nivelul populației generale este în 
scădere în Constanța (aproximativ 3% în 2018). Totodată, există disparități în privința ratei de ocupare 
rural-urban, rata șomerilor în mediul rural fiind cu mult mai crescută. Dintr-un total de 4.828 de 
beneficiari de îndemnizații de șomaj în 2018, doar 124 erau tineri sub 25 ani.

Dolj este județul care se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului din România 
(7,56%) și cu rata șomajului în rândul tinerilor care depășește 20%. Procentul este ridicat în rândul 
populației roma care primește venituri minime garantate (97% din populația de etnie roma declarată 
oficial), cu comunități numeroase atât în zonele urbane, cât și în zonele rurale. În Dolj există o rată 
crescută a tinerilor NEETs înregistrați în cadrul birourilor SPO, dar nu există date separate privind 
tinerii NEETs de etnie roma.

Ilfov este singurul județ din România în care s-a înregistrat o creştere semnificativă a populaţiei 
stabile (conform recensământului din 2011), unde populația din mediul urban a crescut foarte mult 
comparativ cu mediul rural, mai ales pe fondul ocupării din București. Totodată, în regiunea București-
Ilfov, marginalizarea rurală este puternic asociată cu comunitățile mai mari de romi (care au 20% sau 
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mai mulți locuitori care se autoidentifică drept romi).

În Mureș se află cea mai mare populație de romi din România (15%), cu un număr estimat de 85.000 de 
persoane (datele oficiale arară că sunt 47.000) și cu un grad crescut de marginalizare socială. Nivelul 
tinerilor NEETs și romilor NEETs înregistrați în cadrul birourilor SPO este însă scăzut.

În județul Olt am desfășurat cercetarea în localitatea Grădinari, unde puțin sub 50% din totalul 
populației este de etnie romă (1100 romi din totalul de 2370 locuitori), deși în conformitate cu cifrele 
oficiale, 564 persoane s-au autoidentificat ca aparținând etniei roma. În această localitate, 80% 
dintre elevii din ciclul gimnazial sunt romi. Totodată, comunitatea romilor din Grădinari beneficiază 
de un expert pe problemele romilor și de un lider local al romilor, precum și o bună colaborare cu 
reprezentanții locali și județeni.

Județul Prahova are o populație de romi de trei ori mai mare decât arată cifrele oficiale și care 
depășește 50.000 de persoane, dar cu un număr redus de romi care primesc venituri minime garantate 
(34% pe baza datelor oficiale) și rate scăzute ale șomajului. Gradul de marginalizare socială este 
scăzut în rândul populației generale, dar ridicate în rândul populației roma.

Tulcea are o populație de etnie roma semnificativă, care include romii turci „athinganoi”. Comunitățile 
de romi sunt concentrate atât în zonele rurale, cât și în cele urbane, cu două treimi care primesc 
venituri minime garantate (pe baza cifrelor oficiale), dar cu rate scăzute privind tinerii NEETs 
înregistrate de birourile SPO.

Anexa 3: Ghiduri de interviu (tineri NEETs, mediatori școlari, reprezentanți ONG-uri 
locale)

3.1. Ghid de interviu pentru tinerii NEETs

1.   Câte persoane locuiesc în gospodăria dvs?

2.   Care este venitul total în familie?

3.   Cu ce se ocupă ceilalți membri ai familiei?

4.   Care este motivul pentru care ați părăsit/nu ați continuat școala? Care este ultima clasă absolvită?

5.   Ați fost angajat / implicat într-un stagiu de practică / ucenicie?

6.   Dacă da, în ce domeniu? Cât a durat? V-ați gândit să continuați acea activitate? Dacă nu, de ce?

7.   Cu ce vă ocupați în prezent? Cum vă procurați banii traiului zilnic? Cine vă sprijină?
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8.   V-ați înregistrat vreodată la AJOFM?

9.   Dacă da, în ce a constat interacțiunea cu AJOFM? Cum ați fost tratat de către angajații AJOFM? Ați 
primit informații / consiliere din partea acestora?

10.   Ați auzit de programe pentru tineri cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani? A venit cineva la 
dvs în localitate să discute despre oferte de consiliere, formare profesională, angajare, ucenicie sau 
antreprenoriat? Dacă da, ce v-a propus? Cum a decurs întalnirea? Sunteți interesat să urmați un curs 
de formare?

11.    Ați primit o ofertă de cursuri de formare / ucenicie / stagiu / angajare  prin AJOFM? Cât de 
mulțumit sunteți de oferta primită și după cât timp de de la înregistrarea la AJOFM ați primit această 
ofertă?  

12.   Dacă ați primit o ofertă, ce s-a întâmplat apoi? Ați reușit să mențineți locul de muncă/ucenicie? Ați 
mai avut contact cu AJOFM după ce ați primit această ofertă? 

13.   Există oportunități de muncă pentru romi în localitatea dvs?

14.   Vă căutați de lucru? Dacă da, cum procedați? Cui cereți sprijinul? Ce v-ar ajuta să cunoașteți ca să 
vă găsiți de lucru mai repede?

15.   Ce tip de loc de muncă căutați? Cum ați dori să fie locul de muncă ideal? V-ați simțit vreodată 
discriminat la școală / locul de muncă? În ce mod s-a manifestat această discriminare?

16.   Cum vă vedeți parcursul în viață – muncă, familie? Ce este cel mai important pentru dvs. în acest 
moment?

3.2. Ghid de interviu pentru ONG-uri

1.   Misiunea și profilul organziației.

2.   Care este poziția dvs în organizație? 

3.   Care sunt activitățile pe care organizația dvs le desfașoară pentru creșterea accesului tinerilor 
NEEts la piața muncii? 

4.   Cum motivați tinerii pentru a se întoarce în sistemul de educție sau a-și găsi un loc de muncă?

5.   Cum descrieți situația tinerilor romi NEETs din localitatea dvs?
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6.   Ce știți despre programul „Garanția pentru tineri” (GT)? 

7.   Care sunt obstacolele majore în calea implementării eficiente a schemei GT?

8.   Cum pot fi abordați mai bine tinerii romi?

9.   Colaborați cu instituțiile locale pentru implementarea proiectelor care vizează tinerii romi?

10.   Colaborați cu reprezentanți ai romilor pentru identificarea de tineri romi NEETs?

11.   Puteți descrie rolul pe care considerați că îl are sectorul ONG în creșterea inserției pe piața muncii 
a tinerilor NEETs?

3.3. Ghid de interviu pentru mediatori școlari

1.   Va rog să descrieți specificul muncii dumneavoastră.

2.   Ce tip de sprijin acordați familiilor? Primiți vreun sprijin din partea autorității locale sau ONG-uri?

3.   V-ați implicat vreodată în activități de susținere a tinerilor romi, în vederea angajării? 

4.   În cazul în care ați avut în comunitate tineri care au abandonat școala, v-ați implicat în a-i 
direcționa către piața muncii?

5.   Din perspectiva dvs, care sunt sunt problemele sociale cu care se confruntă tinerii NEETs din 
comunitate? 

6.   Care credeți că ar fi acțiunile/măsurile potrivite pentru ca acești tineri să iasă din situația de NEET 
(să se întoarcă la școală, să facă un curs de calificare sau să se angajeze)

7.   Aveți vreo experiență din cariera dvs prin care ați contribuit la întoarcerea unui tânăr în sistemul de 
educație sau l-ați sprijinit să se angajeze? Ne puteți povesti?

Acest raport face parte din proiectul „Mind the gap! – Facilitarea accesului la măsurile din Garanția pentru 
Tineret pentru tinerii romi din Bulgaria, Ungaria și România”, finanțat de Open Society Institute, desfășurat 
de către CRPE în parteneriat cu Roma Entrepreneurship Development Initiative (REDI), Center for the Study of 
Democracy (CSD), Budapest Institute (BI) și World Without Borders (WWB).
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