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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. 

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 
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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 
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.
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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 
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 
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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 
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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 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 
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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;

•  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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