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Abstract 

 Inserția tinerilor pe piața muncii reprezintă o reală provocare pentru țările în care șomajul 

persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani îl depășește cu mult pe cel al adulților, fapt pentru 

care educarea și formarea profesională a tinerilor trebuie să aibă în vedere cerințele actuale și 

viitoare ale pieței muncii. Articolul subliniază importanța educării și formării profesionale a tinerilor 

(elevi și studenți) pentru o viață activă pe piața muncii, reducerea ratei abandonului școlar pe fondul 

neîncrederii populației în sistemul de învățământ, dar și a neajunsurilor economice și sociale. În acest 

sens, ilustrăm situația actuală a tinerilor fără loc de muncă și identificarea nevoilor acestora pe piața 

muncii, cu accent pe programe de formare profesională, adaptate cerințelor angajatorilor. Corelarea 

educației cu cerințele predominante ale pieței muncii, în scopul diminuării ratei șomajului tinerilor, 

implică necesitatea dezvoltării unor parteneriate între firme și instituții de învățământ, consilierea și 

orientarea profesională a elevilor și studenților, punerea accentului pe aplicabilitatea cunoștințelor 

în cadrul programelor de practică. 

Cuvinte Cheie: educare, formare profesională, inserția tinerilor, piața muncii, populație activă, rata 

NEET 

JEL Classification: E24, I23, I25, J01, P46  

 

Introducere 

Sistemul de învățământ joacă unul dintre cele mai importante roluri în cadrul unei 

societăți, generațiile de absolvenți contribuind la creșterea economică a țării. Corelaţia dintre 

educaţie şi creşterea economică a fost intens studiată în literatura de specialitate, 

demonstrându-se conexiunea directă dintre acestea. Aşa cum precizează Hanushek şi 

Woessmann (2010, p. 251), creşterea economică este puternic afectată de aptitudinile 

lucrătorilor şi de calitatea educaţiei. Educația și formarea profesională a tinerilor au constituit 

subiectul multor cercetări în ultimul deceniu, având scopul de a trage un semnal de alarmă în 

rândul reprezentanților statului și al cetățenilor, răspunzători în mod direct și indirect de 

discrepanțele existente între cerințele pieței muncii și sistemul de educație actual.  

Educarea și formarea profesională a tinerilor sunt influențate de o diversitate de factori, 

precum: problemele sociale, starea de sănătate, situația materială, nivelul de pregătire al 

cadrelor didactice, strategia didactică a acestora, influențele familiei, dorința tinerilor de a 

învăța, motivația tinerilor de a urma anumite cursuri/școli în vederea inserției rapide pe piața 

muncii, bugetul alocat de stat pentru educarea fiecărui tânăr, permisivitatea accesului la 

instruire, etc. Menționarea acestor factori este necesară pentru a evidenția faptul că în procesul 

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
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instructiv-educativ sunt implicate mai multe părți, de a căror motivație personală și de grup 

depinde viitorul educațional și profesional al tinerilor.  

Cu toate că, în România, învățământul obligatoriu este de 10 clase, nu toți elevii înscriși 

la școală finalizează ciclul obligatoriu, abandonul școlar fiind un fenomen întâlnit frecvent, 

mai ales în rândul elevilor care aparțin etniei rome, al emigranților, dar și al copiilor cu nevoi 

speciale (Călineci, 2015, p. 7). Se dorește însă, ca, până la finele anului 2020, învățământul 

obligatoriu să fie de 12 clase. Rămâne însă de văzut dacă această schimbare va fi privită cu 

optimism de populație, mai ales acum, când tinerii sunt tot mai sceptici în ceea ce privește 

utilitatea anilor de studiu, ca urmare a numărului apreciabil de tineri fără un loc de muncă.  

În cel de-al doilea trimestru al anului 2017, rata șomajului în România ajunsese 4,8%, 

cu 2,8% mai mică decât cea aferentă Uniunii Europene: 7,6% (Eurostat, 2017). Rata ridicată 

a șomajului în rândul tinerilor din România și din majoritatea țărilor membre ale Uniunii 

Europene i-a determinat pe economiști și pe reprezentanții sistemului de învățământ să se 

gândească la o mai bună corelare a sistemului de învățământ cu nevoile pieței muncii, astfel 

încât să crească numărul absolvenților care își găsesc, imediat după finalizarea studiilor, un 

loc de muncă în domeniul formării de care a beneficiat. Această preocupare este vizibilă 

inclusiv în rândul angajatorilor. Astfel, sistemul de învățământ ar trebui să reprezinte, în orice 

societate, elementul central economic și social, întrucât prin școlarizare se creează valori, care 

potențează abilitățile și competențele educabililor, ajutându-i pe elevi și studenți să își 

îndeplinească propriile idealuri privind cariera profesională.  

În România, pentru facilitarea accesului absolvenților pe piața muncii, una dintre cele 

mai concrete soluții o poate reprezenta reînființarea școlilor de profil și promovarea necesității 

acestora, deoarece tinerii care învață o meserie își găsesc mult mai ușor de lucru decât cei care 

acumulează informații teoretice pe care nu au posibilitatea să le pună în practică. Campaniile 

de promovare privind rolul școlii pentru o inserție imediată pe piața muncii sunt mai mult 

decât binevenite, mai ales în contextul în care numărul tinerilor care aleg să abandoneze școala 

este destul de ridicat. 

 

Stadiul cunoașterii 

În România, copiii sunt înscriși în învățământul preșcolar încă de la vârsta de 3 ani. 

Înainte de a împlini 3 ani, copiii pot fi înscriși la creșe, acestea fiind o alternativă eficientă 

pentru părinții care nu au cu cine să își lase copiii acasă cât timp sunt la serviciu. Învățământul 

preșcolar este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani. După finalizarea grădiniței, 

copiii sunt înscriși în clasa 0, la vârsta de 6 ani, urmând astfel învățământul primar, care 

durează până la finalizarea clasei a IV-a. Învățământul secundar începe în clasa a V-a și se 

finalizează cu absolvirea clasei a XII-lea. Până în clasa a X-a, inclusiv, vorbim de învățământ 

secundar inferior, iar clasele XI-XII/XIII sunt incluse în învățământul secundar superior. După 

aceea, se iau în calcul alte două forme de învățământ: învățământ postliceal și învățământ 

superior. Până la finele clasei a X-a, învățământul este obligatoriu (edu.ro, 2017). Cu toate că 

învățământul obligatoriu românesc prevede doar 10 clase, majoritatea elevilor români aleg să 

termine 12 clase. Una dintre principalele deficiențe ale sistemului de învățământ românesc 

actual o constituie numărul redus și în unele situații, chiar inexistent de ore de practică, ceea 

ce face ca elevii să nu aibă posibilitatea de a pune în aplicare informațiile teoretice acumulate 

la orele de curs, întărindu-se  impresia că școala nu le oferă nimic concret (Cuciureanu, 2014, 

p. 101). Aplicabilitatea teoriei îi face pe elevi mai atenți, mai interesați de ceea ce se învață la 
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ore și, în plus, îi face să se simtă utili. De asemenea, aplicarea cu succes a exercițiilor practice 

determină și creșterea stimei de sine.  

Potrivit Strategiei Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru 

perioada 2014-2020, „problema ocupării tinerilor constituie, în prezent, o prioritate absolută, 

discutată și analizată în toate statele Uniunii Europene și la toate nivelurile” (Strategia Agenției 

Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, p. 9).  

Adulții sunt adepţii convingerilor potrivit cărora educația sporește șansele de reușită 

pe plan profesional. Tinerii tind să îi contrazică, argumentul lor fiind numărul relativ mare de 

absolvenți de studii superioare care nu și-au găsit un loc de muncă mult timp după finalizarea 

studiilor. Indiferent cât de sceptici sunt tinerii, pentru participarea lor activă la viața socială, 

este nevoie de o educație și o formare profesională corelate cu nevoile pieței muncii, gradul 

de educație fiind utilizat „ca o măsură a capitalului uman, structura educației putând fi o 

informație utilă pentru a estima abilitățile disponibile la o populație” (Șerban, 2012, p. 128). 

Mediul influențează educația și formarea profesională a tinerilor, dar și 

comportamentul acestora pe piața muncii. Tinerii sunt responsabili de statutul pe care îl vor 

căpăta pe piața muncii, deoarece „corelația dintre educație și forța de muncă nu este nici 

independentă de condițiile de pe piața muncii, nici limitată numai la nivelul de educație al 

persoanelor” (Șerban, 2012, p. 128). Sunt o serie de factori care influențează inactivitatea 

tinerilor pe piața muncii, însă educația și formarea profesională pot deține rolul principal.  

 

Metodologie  

 

Obiectivul cercetării constă în prezentarea situației actuale privind educarea și 

formarea profesională a tinerilor din România pentru o viață activă pe piața muncii. Studiul 

este de tip cantitativ, bazându-se pe prelucrarea și interpretarea datelor statistice publicate de 

Institutul Național de Statistică. Sunt analizați indicatorii privind: evoluția elevilor din 

România înscriși în învățământul profesional, postliceal și de maiștri, în funcție de profilul de 

pregătire (fiind selectate câteva dintre profilurile de pregătire cele mai relevante ca număr de 

elevi), pentru anii 1990, 2005 și 2015; numărul studenților și cursanților din România, înscriși 

în învățământul superior în anul 2015; evoluția ratei Not in Education, Employment or 

Training (NEET) în perioada 2008-2015; populația activă pe grupe de vârstă și sexe pentru 

perioada 1996-2016. 

 

Rezultate și discuții 

Pentru reducerea numărului de șomeri, readucerea în prim plan a învățământului 

profesional, postliceal și de maiștri este considerată a fi o soluție eficientă și de durată. În urmă 

cu două decenii, aceste forme de învățământ erau urmate de un număr relativ mare de tineri, 

însă, mentalitatea s-a schimbat, iar elevii preferă să urmeze cursurile unei facultăți.  

Analizând evoluția numărului de persoane înscrise la una dintre aceste forme de 

învățământ în perioada 1995-2015 (Tabelul 1), constatăm că tinerii au renunțat să urmeze o 

asemenea formă de învățământ într-unul dintre profilurile specifice. Pentru multe dintre 

profiluri, nu se cunoaște numărul tinerilor înscriși, ceea ce înseamnă o slabă transparenţă sau 

o lipsă de interes din partea autorităților avizate.  
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Tabelul 1. Evoluția elevilor din România înscriși în învățământul profesional, postliceal și de maiștri, pe profilul de pregătire,  

anii 1990, 2005, 2015  
 U.M.: nr. persoane  

Sursa: date statistice preluate de pe site-ul www.insse.ro, din baza de date Tempo-Online, și prelucrate de autor 

Notă: au fost selectate doar câteva dintre profilurile de pregătire, reprezentative după număr

Profilul de 

pregătire 

Școli profesionale- secundar ciclul 

2 

Școli profesionale speciale – 

secundar ciclul 2 

Școli postliceale Școli de maiștri Școli postliceale speciale 

Anul  1995 2005 2015 1995 2005 2015 1995 2005 2015 1995 2005 2015 1995 2005 2015 

Total 197.834 274.041 65.221 14.919 10.371 3.461 41.160 40.578 92.412 13.366 2.821 6.707 116 218 357 

Construcții de 

mașini 

29.121 66.068 9.243 2.030 1.277 194 1.493 309 1741 4066 542 1762    

Electrotehnică și 

electronică 

9.388 30.650 3.246 96 40  1.750 78 1.080 1.318 260 1.004    

Energetic  5.559 1.744 345    444 54 550 1.383 477 673    

Chimie industrială 4.495 2.957 315    881  931 700 101 125    

Construcții-montaj 16.266 19.039 3.592 2.825 2.123 637 1.824 301 1.859 606 348 1.390    

Exploatarea și 

industrializarea 

lemnului 

11.742 15.383 2.526 2.394 1.050 347 377 200 475 579 135 80   11 

Transporturi 40.059 15.299 15.532 309 263 201 78 619 3.957 907 654 1054    

Industrie ușoară 15.173 34.738 5.298 4.759 3.300 764 1.212 227 767 367 29 162    

Agricultură 12.288 25.083 5.253 578 359 138 2.012 41 845 497  161    

Comerț  4.274 10.600 2.740 43 59  1.106 1.913 1.905       

Finanțe, 

contabilitate, 

administrativ 

      7.441 2.969 824       

Turism  1.773 368   10 1.018 633 2.794       

Servicii       966 1.328 1.655     22 65 

Informatică       1.321 1.616 3.777       

Metrologie       73         

Sanitar       13.570 26.677 63.912    116 167 239 

Cultură       186 127 185     19  

Învățământ       728 228 92     10 27 

Asistență socială        487 15       

http://www.insse.ro/
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Construcțiile de mașini, Electrotehnica și electronica, Chimia industrială, Construcții-

montaj, Exploatarea și industrializarea lemnului, Transporturile, Industria ușoară și Agricultura 

sunt domenii din ce în ce mai slab reprezentate, însă numărul acestora în anul 2015 diminuându-

se drastic (Construcții de mașini – 12.940 persoane, Electrotehnică și electronică – 5.330 

persoane, Chimie industrială – 1.371 persoane, Construcții-montaj – 7.478 persoane, 

Exploatare și industrializare lemn – 3.428  persoane, Transporturi – 20.744 persoane, Industrie 

ușoară – 6.991 persoane și Agricultură – 6.397 persoane), comparativ cu numărul lor înregistrat 

în anul 1995 (Construcții de mașini – 36.710 persoane, Electrotehnică și electronică – 12.552 

persoane, Chimie industrială – 6.076 persoane, Construcții-montaj – 21.521 persoane, 

Exploatare și industrializare lemn – 15.092 persoane, Transporturi – 41.353 persoane, Industrie 

ușoară -  21.511 persoane și Agricultură – 15.375 persoane).  

 La nivelul anului 2015, cei mai mulți cursanți din cadrul învățământului profesional, 

postliceal și de maiștri au fost înscriși în școlile postliceale (92.412), iar cei mai puțini în școlile 

postliceale speciale (357). Dacă numărul tinerilor înscriși în anul 2015 în cadrul școlilor 

profesionale – secundar ciclul 2 – este de 3 ori mai mic decât cel al înscrișilor la aceeași formă 

de învățământ în anul 1995 (Graficul 1), numărul înscrișilor la școlile postliceale speciale, la 

școlile de maiștri și la școlile postliceale a cunoscut o ușoară creștere în anul 2015 comparativ 

cu cel înregistrat în anul 2005. 

 
Graficul 1. Situaţia elevilor din România înscriși în învățământul profesional, postliceal 

și de maiștri, pe profilul de pregătire, anii 1995, 2005 şi 2015 
 

 
Sursa: date statistice preluate de pe site-ul www.insse.ro, din baza de date Tempo-

Online, și prelucrate de autor 
În anul 2015, au fost înscriși în învăţământul superior, ciclul de licență, un număr de 

410.697 studenţi. La ciclul II de master și în învățământul postuniversitar au fost înscrise 

107.269 persoane, aproximativ un sfert din numărul celor înmatriculați la ciclul de licență, iar 

la programele doctorale și postdoctorale au fost înscriși 17.252 de doctoranzi și post-doctoranzi. 

Numărul redus de doctoranzi și postdoctoranzi este asociat cu strictețea care se impune în 

realizarea cercetărilor care stau la baza finalizării acestor studii, dar şi cu înclinaţia spre 

cercetare a unui număr mai redus de persoane (Tabelul 2).  
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Tabelul 2. Numărul studenților și cursanților din România, înscriși în învățământul superior în 

anul 2015  
U.M.: nr. persoane  

Nivel de 

instruire 

Studenți înscriși 

licență 

Cursanți înscriși la 

master și în 

învățământul 

postuniversitar 

Cursanți înscriși la 

programele doctorale 

și postdoctorale 

Total studenți și 

cursanți înscriși în 

învățământul superior 

Forma de 

proprietate 

Proprietate 

publică 

Proprietate 

privată 

Proprietate 

publică 

Proprietate 

privată 

Proprietate 

publică 

Proprietate 

privată 

Proprietate 

publică 

Proprietate 

privată 

Număr 

persoane 

351.450 59.247 96.495 10.774 17.067 185 465.012 70.206 

Total  410.697 107.269 17.252 535.218 

Sursa: date statistice preluate de pe site-ul www.insse.ro, din baza de date Tempo-Online, și 

prelucrate de autor 

Cu toate că sunt multe universități de stat și private, cu numeroase specializări, educația 

și sistemul de formare profesională pot fi caracterizate drept „ineficiente, neatractive și 

neajustate la structura și la evoluția pieței de muncă actuale” (Vasile și Anghel, 2014, p. 67). 

Învățământul din România trebuie să adopte schimbări în concordanță cu piața muncii care să 

determine creșterea ratei de ocupare a tinerilor și reducerea ratei șomajului în rândul acestora. 

În prezent, numărul ridicat de specializări universitare, raportat la cerințele pieței muncii actuale 

nu le oferă tinerilor posibilitatea de a lucra în funcție de abilitățile și cunoștințele pe care le au, 

aceștia fiind nevoiți să se angajeze involuntar în domenii care nu le aduc satisfacție (Rîmbu et 

al, 2016, p. 246). 

 Un indicator raportat în statistica internaţională cu privire la neimplicarea tinerilor în 

activitatea de educaţie, de muncă sau de formare este indicatorul NEET (Not in Education, 

Employment or Training), care, în anul 2015, în România avea valoarea 18,10%, cu 7,20% mai 

mare decât cea înregistrată în anul 2008 și cu 6,10% peste media UE (Graficul 2). Din perioada 

analizată, 2008-2015, se observă că, pentru anul 2015, valoarea acestui indicator este cea mai 

ridicată, ceea ce atrage un semnal de alarmă pentru motivarea tinerilor pentru educaţie sau 

implicarea în câmpul muncii, dar şi pentru suportul familiei în orientarea lor către activităţi 

benefice dezvoltării personale. Acest indicator este calculat în funcție de totalul tinerilor apți de 

muncă (cu vârsta între 15-24 ani), care nu sunt înscriși la o formă de învățământ și care nu sunt 

angajați, aceștia consumând fără să producă și influențând negativ economia și valorile 

societății.  
Graficul 2. Evoluția ratei NEET (Not in Education, Employment or Training), perioada 2008-

2015 

 

Sursa: date statistice preluate de pe site-ul 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do și prelucrate de autor 
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În ceea ce priveşte rata de ocupare pe piaţa forţei de muncă, cu accent pe rata de ocupare 

a tinerilor cu vârsta între 15-24 ani, în România (perioada 1996-2015), se poate observa o 

diminuare semnificativă a numărului de tineri care sunt implicați activ pe piața muncii (Tabelul 

3). Din totalul de 9.159.296 persoane active existente la sfârșitul anului 2015, 139.797 persoane 

fac parte din categoria 15-19 ani, iar 544.490 persoane se încadrează în grupa de vârstă 20-24 

ani (7,47% din numărul total al persoanelor active). Dintre aceștia, în același an de referință 

(2015), 98.655 persoane din grupa de vârstă 15-19 ani și 437.411 persoane din grupa de vârstă 

20-24 ani erau persoane ocupate. Diferența dintre numărul tinerilor activi și numărul tinerilor 

ocupați este apreciabilă (148.221 persoane, ceea ce reprezintă 21,66% din totalul tinerilor 

activi), ceea ce sugerează nevoia găsirii și adoptării de măsuri și soluții imediate. Datele 

raportate de Institutul Național de Statistică din România pentru primul trimestru din anul 2016 

arată o contracție a numărului populației active (8.833.949 persoane active) și, implicit o 

scădere a numărului tinerilor activi pe piața muncii (569.488 tineri activi cu vârsta între15-24 

ani).   

Problemele de la nivelul sistemului de învățământ din România care au efecte directe 

asupra pieței forței de muncă sunt numeroase, motiv pentru care este nevoie de manageri 

instituționali și de autorități naționale, regionale și locale capabile să gestioneze corect 

dificultățile sociale și economice generate de necorelarea sistemului educațional cu nevoile 

pieței muncii. Mentalitatea este unul dintre factorii care trebuie schimbați imediat, „căci, dacă 

până acum câțiva ani, în poziția de manager erau promovați cei cu ani mulți de experiență, acum 

vor prima inteligența emoțională și potențialul de lider” (Dănciulescu, 2016). 

O direcţie de acţiune pentru instituţiile de învăţământ superior o reprezintă oferirea 

studenţilor de cunoştinţe în domeniul antreprenoriatului, indiferent de specializare (tehnică, 

filologică, juridică, ş.a.) pentru formarea de deprinderi pentru iniţierea şi derularea unei afaceri. 

Tinerii au nevoie de cunoştinţe de management financiar, în baza cărora să efectueze analize 

economico-financiare (Buşe et al, 2007), ale principalilor indicatori de rezultat (Cîrciumaru el 

al., 2010), modele de analiză pentru evitarea riscului de faliment (Siminică et al., 2009; Marcu 

şi Sitnikov, 2009) sau corelaţii ale principalilor indicatori de rezultat cu indicatori 

macroeconomici în vederea gestionării riscului sistemic, deloc de neglijat într-o afacere (Marcu 

et al., 2016). Cunoaşterea mediului economic per ansamblu și a impactului acestuia asupra 

afacerilor este deosebit de utilă pentru oricine gestionează o afacere, mai ales în condiţii de 

criză economico-financiară (Cristea et al., 2010). De asemenea, cunoştinţele de la nivel 

macroeconomic din domeniul finanţelor publice, precum implicaţiile datoriei publice asupra 

întregii societăţi (Marcu şi Meghişan, 2011), sau ale investiţiilor eficiente pe piaţa de capital 

(Acatrinei et al., 2013) sunt deosebit de utile. 
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Tabelul 3. Date anuale privind populația activă pe grupe de vârstă și sexe, anii 

1996-2016 (trimestrul I)  

 U.M.: nr. persoane 

Sursa: date statistice preluate de pe site-ul www.insse.ro, din baza de date Tempo-Online, și 

prelucrate de autor

Anul Total 15-19 ani 20-24 ani 

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin 

1996 11.421.092 6.209.018 5.212.074 550.370 323.512 226.858 1.200.926 684.534 516.392 

1997 11.471.511 6.215.834 5.255.677 502.724 286.241 216.483 1.170.244 676.448 493.796 

1998 11.284.094 6.130.926 5.153.168 458.572 272.194 186.378 1.125.458 647.383 478.075 

1999 11.279.935 6.104.549 5.175.386 419.295 255.153 164.142 1.100.544 644.614 455.930 

2000 11.283.126 6.089.473 5.193.652 405.319 245.572 159.748 1.071.859 623.272 448.587 

2001 11.151.080 5.995.013 5.156.067 376.318 218.968 157.350 1.046.620 600.669 445.951 

2002 10.079.450 5.525.610 4.553.840 343.156 209.620 133.536 985.029 562.773 422.256 

2003 9.914.263 5.464.742 4.449.522 275.367 175.060 100.306 885.936 519.071 366.865 

2004 9.958.257 5.501.826 4.456.431 307.883 196.944 110.938 981.959 565.595 416.365 

2005 9.839.811 5.478.296 4.361.514 243.815 152.891 90.924 890.060 525.564 364.497 

2006 10.039.953 5.598.525 4.441.427 227.034 145.464 81.571 836.848 494.097 342.751 

2007 9.986.795 5.597.647 4.389.149 203.157 134.114 69.044 816.791 490.658 326.133 

2008 9.808.372 5.561.342 4.247.031 175.691 117.974 57.716 757.378 461.778 295.600 

2009 9.576.391 5.428.423 4.147.968 159.805 101.488 58.318 688.528 414.822 273.706 

2010 9.364.524 5.279.967 4.084.557 130.131 80.959 49.173 652.371 390.909 261.462 

2011 9.187.574 5.131.638 4.055.936 126.013 74.330 51.684 634.221 375.890 258.331 

2012 9.232.261 5.181.335 4.050.926 123.406 74.623 48.783 618.959 367.305 251.654 

2013 9.202.116 5.190.963 4.011.153 121.443 73.243 48.200 583.159 351.231 231.928 

2014 9.242.420 5.227.881 4.014.539 120.510 73.463 47.047 548.389 332.999 215.391 

2015 9.159.296 5.243.245 3.916.051 139.797 85.409 54.387 544.490 332.099 212.391 

2016 

(trim. I) 

8.833.949 5.043.766 3.790.183 103.631 61.853 41.778 465.857 294.487 171.371 

http://www.insse.ro/
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Concluzii  

Educaţia şi impactul acesteia asupra economiei şi, implicit, asupra pieţei forţei de 

muncă, este demonstrată atât cantitativ, prin corelaţia directă care există între educaţie şi 

Produsul Intern Brut, dar şi calitativ, prin aptitudinile indivizilor, de care trebuie să se ţină 

cont. În ceea ce priveşte învăţământul universitar, în urmă cu aproximativ 10 ani, numărul 

tinerilor înscriși în învățământul superior a fost apreciabil, fiind impulsionat de apariția 

universităților private și opțiunea selectării unui loc „cu taxă”.  

Introducerea sistemului de învățământ de tip Bologna a determinat creșterea 

înscrișilor la masterat, însă, în prezent, din cauza numărului limitat de locuri alocate la 

buget, mulți tineri au renunțat să urmeze masteratul din considerente financiare. Alți tineri 

fac în continuare eforturi pentru a plăti un loc la masterat în speranța unui viitor 

profesional pe măsura așteptărilor.  

 Formarea profesională a tinerilor implică pregătirea acestora pentru o viață activă 

pe piața muncii și depinde într-o mare măsură de dăruirea și pasiunea cadrelor didactice. 

De asemenea,  motivația din partea tinerilor constituie cel mai important aspect care 

influențează rata de absorbție pe piața muncii după finalizarea studiilor. Totodată, 

formarea profesională a tinerilor implică un grad mare de preocupare din partea 

angajatorilor, care, prin contracte de colaborare cu universitățile, pot avea tineri 

absolvenți pregătiți în funcție de profilul căutat de aceștia, orele de practică fiind o 

modalitate eficientă de testare și îndrumare.  
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