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Grupul Consultativ de Lucru – întâlnire după prima 
anchetă de teren privind studiul inserției profesionale 

RAPORT FINAL DUPA PRIMA INVESTIGAȚIE ÎN TEREN 

 La un an de la debutul implementării și după  finalizarea 

rapoartelor socio-profesionale privind rezultatul primei 

anchete de teren care a investigat inserția profesională a 

absolvenților de nivel I și nivel II din județele GALAȚI și 

GORJ, a avut loc întâlnirea de lucru a echipei de 

management, cu partenerii și Grupul Consultativ de Lucru 

în vederea  prezentării de către Partenerul 2 - Institutul 

Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi 

Protecţiei Sociale a rapoartelor și concluziilor de lucru în  

urma  prelucrării statistice a datelor culese din teren de 

operatorii angajati în cadrul proiectului. 

 

 

„Evaluarea relevanței  în oferta de formare pentru piața muncii  a învățământului 

profesional, prin analiza inserției socio-profesionale a absolvenților”.   

 

 

 
[Date] 

 

DUPA UN AN DE LA DEBUTUL IMPLEMENTARII 

DECEMBRIE  2011 

 

 La cumpăna dintre ani și la un an de la debutul 

proiectului echipa de management  vă urează  să aveţi 

prosperitate şi succes în tot ce întreprindeţi! 

 

 

 

 

 
Proiect în parteneriat cu:  

 
  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi 

 Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi 

Protecţiei Sociale 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj 

 Centrul Judeţean de Resurse si Asistenţă Educaţională Gorj 

.   

  

 
 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
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Întâlnire de lucru – echipa de management 
 

 

 

Dorinţa de a fi salariat în perspectiva următorului an 

înregistrează diferenţe semnificative statistic după variabila 

sex, aproximativ 53,5% dintre absolvenţii de sex masculin 

sperând la această poziţie în perspectiva următorului an, spre 

deosebire de doar 41,6% dintre absolvente. Absolventele, în 

mult mai mare măsură decât absolvenţii de sex masculin, îşi 

doresc să fie peste 1 an fie eleve (14,9% dintre absolvente, 

spre deosebire de 6,0% dintre absolvenţi), fie casnice (7,1% 

dintre absolvente, spre deosebire de 0,5% dintre absolvenţi). 

Incertitudinea cu privire la poziția pe care o vor ocupa pe 

piața muncii peste 1 an este ușor mai ridicată în rândul 

absolventelor decât în rândul absolvenților.  

Absolvenţii domiciliaţi în mediul urban se văd într-un 

procent ceva mai ridicat faţă de cei din mediul urban în 

postura de salariat peste 1 an. Absolvenţii din mediul rural au 

un grad de incertitudine mai ridicat faţă de cei din mediul 

urban cu privire la statutul lor ocupaţional în perspectiva 

următorului an. Cu excepţia statutului de lucrător familial 

neremunerat, unde cu precădere absolvenţii din mediul rural 

se văd peste 1 an, în rest nu există diferenţe semnificative 

între aspiraţiile/aşteptările absolvenţilor din mediul rural şi 

urban.  

Distribuţia pe mediu de rezidenţă a intenţiilor de viitor (%) 

- Ce credeţi că veţi face peste 1 an? – 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. PERCEPŢIA ASUPRA PERSPECTIVELOR DE PE PIAŢA MUNCII 

      În perspectiva următorului an, absolvenţii de SAM şi AC 

erau optimişti cu privire la îmbunătăţirea statutului lor 

ocupaţional. Comparativ cu momentul realizării anchetei la 12 

luni de la absolvire, aproximativ de 2,8 ori mai mulţi tineri 

absolvenţi se văd salariaţi în perspectiva următorului an. Cu 

toate acestea dificultățile întâmpinate în a-și găsi un loc de 

muncă în ultimele 12 luni fac ca ponderea celor care declară 

că nu știu ce poziție vor avea peste 12 luni să fie de 31,1%. 

Absolvenţii îşi conştientizează poziţia vulnerabilă şi 

dezavantajată pe care o au în prezent pe piaţa muncii, 

sperând ca la orizontul următoarelor 12 luni să părăsească 

pozițiile de șomeri neindemnizați, lucrători familiali 

neremunerați și casnice.  

 2. Profilul şi motivaţiile celor care îşi ontinuă/intenţionează 
să-şi continue studiile 

9,6% dintre absolvenţii promoţiei 2010 de SAM/AC au 

declarat că în perspectiva următorului an se văd ca având 

statutul ocupaţional de elev. Dacă la ancheta realizată în urmă 

cu 6 luni, cca. sfert dintre absolvenți intenționau să-și 

continue studiile, doar 5,5% dintre aceștia au făcut-o și alți 

4,4% intenționează încă să o mai facă la orizontul 

următoarelor 12 luni.  

3. STATUTUL OCUPATIONAL ȘI EXPERIENȚA ÎN MUNCĂ 

Oportunităţile de ocupare la nivel local (judeţul Galaţi, 
cel la nivelul căruia se realizează investigaţia) au o importanţă 
covârşitoare în asigurarea succesului tranziţiei de la şcoală la 
muncă. Într-o economie românească aflată în recesiune, cu 
rate ale şomajului în creştere1, economie afectată de multiple 
schimbări ale cadrului legal care o guvernează, dar şi de 
restructurarea/redefinirea pieţelor şi mai ales de scăderea 
puternică a puterii de cumpărare a populaţiei, este de 
aşteptat ca ratele de inserţie, dar şi viteza de inserţie a 
tinerilor absolvenţi să fie mai redusă. 

Statutul ocupaţional prezent vs. statutul ocupaţional 

aşteptat în perspectiva următorului an (%) 
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Gradul de adrecvare al ocupației pe care absolvenții cred că o 
vor practica peste 5 ani la calificarea deținută în present, după 

domeniul de calificare al absolvenților (%) 

 
 

4. PROFILUL ŞI MOTIVAŢIILE CELOR CARE ÎŞI CONTINUĂ/INTENŢIONEAZĂ SĂ-ŞI 

CONTINUE STUDIILE 

Absolvenţii de SAM/AC ai promoţiei 2010 din judeţul 

Galaţi care nu şi-au continuat studiile în anul şcolar 

2010/2011 au răspuns afirmativ în procent de 7,1%. E mai 

probabil, cel puţin aşa cum arată intenţiile absolvenţilor, ca 

femeile să caute să-şi continue studiile în cursului anului 

2011/2012. Similar, persoanele cu domiciliul în mediul rural 

intenţionau într-un procent ușor mai ridicat să-şi continue 

studiile în anul şcolar următor.  

 Comportamentul de căutare al unui loc de muncă 

Doar 25,8% dintre absolvenţii de SAM/AC promoţia 2010 

din judeţul Galaţi investigaţi au declarat că, în cursul lunii 

precedente anchetei la 12 luni de la absolvire, au întreprins 

acţiuni de căutare a unui loc de muncă. Şomerii, atât indemnizaţi, 

cât și neindemnizaţi, precum și persoanele casnice manifestă cel 

mai accentuat comportament de căutare a unui loc de muncă. 

Doar 9,8% dintre absolvenţii de SAM/AC cu statut de salariat la 

momentul anchetei se aflau în căutarea altui  loc de muncă.  

Distribuţia absolvenţilor după statutul ocupaţional actual şi 

comportamentul de căutare a unui/altui loc de muncă, (%) 

 
 

 

 

Distribuţia absolvenţilor după statutul ocupaţional actual şi 

sex pune în evidenţă o serie de diferenţe de gen. Atât 

tinerele au pe piața muncii o poziție mai bună decât 

absolvenții de sex masculin, la 12 luni de la absolvire. Tinerii 

sunt mai bine reprezentaţi, dacă putem spune așa, în 

categoria şomerilor și a lucrătorilor familiali neremunerați, 

pe când tinerele e mai probabil să le regăsim în categoria 

casnicelor. Tinerele sunt mai bine reprezentate în categoria 

salariaţilor, dar băieţii domină, la cote însă mult mai scăzute 

categoria lucrătorilor pe cont propriu. În ceea ce priveşte 

statutul de elev, înclinaţia de continuare a studiilor ca şi 

statut ocupaţional principal este mai ridicată în rândul 

absolvenţilor de sex feminin, comparativ cu cei de sex 

masculin.  

 

Distribuţia absolvenţilor după domeniul de calificare şi 

statutul ocupaţional actual, (%) 
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INSERȚIE DE SUCCES 

Definim rata inserţiei de succes ca fiind raportul dintre 

numărul absolvenţilor care se află în poziţie de salariat 

sau lucrător pe cont propriu, practicând o ocupaţie în 

acord cu specificul calificării deţinute, ca % în numărul 

total de absolvenţi investigaţi.   

Per total, doar 7,9% dintre absolvenţii investigaţi au 

reuşit o inserţie de succes. Deși este încă la un nivel 

redus, trebuie menționat faptul că rata inserției de succes 

a crescut comparativ cu ancheta la 6 luni, când înregistra 

valoarea de 5,4%. 

Ca și în cazul anchetei la 6 luni, rata inserţiei de succes 

înregistrează valori mai mari în rândul absolvenţilor de 

sex feminin, precum şi a celor cu domiciliul în mediul 

rural (ceea ce transformă aceste date într-un pattern 

ocupațional al județului). Astfel, absolvenţii de sex 

feminin prezintă o rată de 10,0 %, comparativ cu doar 

6,3% pentru cei de sex masculin, iar absolvenţii din 

mediul rural au o rată de 8,6% comparativ cu doar 5,3% 

pentru cei din urban.  

De asemenea, rata inserţiei de succes este uşor mai 

ridicată în rândul absolvenţilor de an de completare, 

comparativ cu cea a absolvenţilor de şcoală de arte şi 

meserii, fapt aflat în concordanţă cu tendinţa de creştere 

a importanţei educaţiei pentru participarea pe piaţa 

muncii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfacţia faţă de locul de muncă 

Din totalul absolvenţilor care au devenit salariaţi şi 

lucrători pe cont propriu, marea majoritate a 

acestora (62,3%) se declară mulţumiţi de actualul 

loc de muncă, iar 10,1% chiar foarte mulţumiţi. 

Această stare aproape generalizată de mulţumire la 

nivelul celor care au un loc de muncă ne conduce la 

concluzia că, având în vedere oportunităţile reduse 

de ocupare din unele zone, tinerii absolvenţi sunt 

mulţumiţi să aibă un loc de muncă.   

Distribuţia abs. după satisfacţia faţă de actualul loc 

de muncă (%) (N: 69) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


