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Cunoaşterea caracteristicilor procesului de 

inserţie pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi, 

precum şi a determinanţilor acestui proces sunt 

elemente deosebit de importante de care trebuie 

să se ţină cont atât în formularea politicilor de 

ocupare, cât şi a celor educaţionale. Prin studierea 

procesului de tranziţie de la şcoală la muncă a 

absolvenţilor de liceu tehnologic obţinem 

informaţii legate de dimensiunea si calitatea 

inserţiei lor profesionale, a modului de continuare 

a studiilor prin învăţământul superior şi postliceal, 

precum şi a duratei procesului de tranziţie şi a 

factorilor ce favorizează acest proces. Aceste 

elemente caracterizează atât piaţa muncii, cât şi 

sistemul educaţional, aducând informaţii legate de 

gradul de concordanţă dintre cererea şi oferta de 

muncă de la un anumit moment, precum şi legate 

de eficacitatea actului educaţional.  

Studiul urmăreşte să identifice, pe de o 

parte, gradul în care absolvenţii de liceu tehnologic 

urmează studiile universitare şi postliceale, iar pe 

de altă parte, în ce măsură cei care se integrează 

pe piaţa muncii au o inserţie de succes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

„Evaluarea relevanţei  în oferta de formare pentru piaţa muncii  a învăţământului 

profesional, prin analiza inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor”.   
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INSERŢIA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR DE 

NIVEL 3 (LICEU TEHNOLOGIC – RUTĂ 

PROGRESIVĂ)  

-PROMOŢIA 2011 LA 6 LUNI DE LA ABSOLVIRE- 
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Intenţia cu privire la continuarea 

studiilor, (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuţia absolvenţilor de liceu tehnologic – rută 

progresivă în funcţie de profilul liceului absolvit, % 

 

După cum era de aşteptat, absolvenţii de sex 
masculin provin în marea lor majoritate din licee cu profil 
”tehnic”, și anume 79,1% dintre băieţi, respectiv 23,4% 
dintre fete au absolvit acest profil. Fetele au absolvit în 
proporţie de 35,0% profilul ”resurse naturale şi protecţia 
mediului”, iar profilul ”servicii” într-un procent mult mai 
ridicat, şi anume 41,6%. Absolvenţii din mediul urban au 
ales în ușor mai mare măsură profilul servicii decât 
absolvenţii din mediul rural, deși distribuția absolvenților 
pe medii de rezidență este relativ similară. 

 
 

Performanțe școlare 
 

Dintre absolvenţii de liceu tehnologic prin rută 
progresivă investigaţi la 6 luni de la absolvire în judeţul 
Galați, 93,1% declară că au obţinut certificatul de 
competenţe profesionale la terminarea liceului.  

Examenul de bacalaureat a fost promovat de doar 
5,7% dintre absolvenţii de liceu tehnologic prin rută 
progresivă promoţia 2011 în judeţul Galați, procentul fiind 
foarte redus și extrem de îngrijorător. Astfel, 96,0% dintre 
bărbaţi faţă de 91,4% dintre femei, nu au promovat 
bacalaureatul. În mediul urban a existat o pondere ușor 
mai mare a absolvenților care au promovat examenul de 
bacalaureat (7,2%) față de mediul rural (4,1%).  

Absolvenţii de liceu tehnologic prin rută progresivă 
decid în mică măsură să îşi continue studiile după 
absolvirea liceului, respectiv 8,6% dintre absolvenţii 
investigaţi depunând dosarul pentru admitere la facultate, 
colegiu sau şcoală postliceală.  

 

Studiind răspunsurile la întrebarea „După 

terminarea liceului, v-aţi înscris/depus dosarul de 

admitere în vederea continuării studiilor?”după 

caracteristici ca mediu de rezidenţă și sex observăm 

existenţa unor diferenţe semnificative. Astfel, după 

cum se poate vedea şi în graficul de mai jos, 

opţiunea pentru continuarea studiilor imediat după 

absolvirea liceului este mai probabilă în cazul 

absolventelor: 15,2% dintre acestea declarând că şi-

au depus dosarul în vederea admiterii la o instituţie 

de învăţământ pentru continuarea studiilor, 

comparativ cu doar 4,6% dintre absolvenți. De 

asemenea există o diferență în tendința de 

continuare a studiilor pe medii de rezidență, 

absolvenții din mediul urban depunându-și dosarul 

în proporție de 13,3%, iar cei din rural doar în 

proporție de 3,3%. 

Se poate observa că doar 8,6% din totalul 

absolvenţilor de LT-RP investigaţi în judeţul Galați 

declară că şi-au depus dosarul pentru admitere la 

facultate, colegiu sau şcoală postliceală imediat 

după terminarea liceului tehnologic. 
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                                   Cine sunt cei care nu îşi 

continuă studiile? Dar cei care îşi continuă studiile? 

 

8,6% din totalul absolvenţilor de LT-RP 

investigaţi în judeţul Galați declară că şi-au depus 

dosarul pentru admitere la facultate, colegiu sau şcoală 

postliceală imediat după terminarea liceului tehnologic. 

Studiind răspunsurile la întrebarea „După 

terminarea liceului, v-aţi înscris/depus dosarul de 

admitere în vederea continuării studiilor?”după 

caracteristici ca mediu de rezidenţă și sex observăm 

existenţa unor diferenţe semnificative.  Opţiunea 

pentru continuarea studiilor imediat după absolvirea 

liceului este mai probabilă în cazul absolventelor: 15,2% 

dintre acestea declarând că şi-au depus dosarul în 

vederea admiterii la o instituţie de învăţământ pentru 

continuarea studiilor, comparativ cu doar 4,6% dintre 

absolvenți. De asemenea există o diferență în tendința 

de continuare a studiilor pe medii de rezidență, 

absolvenții din mediul urban depunându-și dosarul în 

proporție de 13,3%, iar cei din rural doar în proporție de 

3,3%. 

 

 

 

 

 

Distribuţia absolvenţilor în funcţie de decizia 
de continuare a studiilor, după profilul absolvit, % 

 
In ceea ce priveşte intenţia de continuare a 

studiilor imediat după terminarea liceului în funcţie 

de profilul liceului absolvit, se remarcă existenţa 

unor diferenţe semnificative între profiluri referitor 

la ponderea în total absolvenţi a celor care şi-au 

depus dosarul pentru admiterea la o instituţie de 

învăţământ. Astfel, în cazul profilului „tehnic” doar 

3,0% dintre absolvenţii investigaţi şi-au depus 

dosarul pentru continuarea studiilor – cea mai 

redusă pondere de altfel, în vreme ce în cazul 

celorlalte profiluri ponderile acestora sunt mai 

importante, respectiv 15,5% în cazul profilului 

„resurse naturale şi protecţia mediului” și 17,2% în 

cazul profilului „servicii”. 
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Forma de continuare a studiilor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolvenţii de LT-RP promoţia 2011 

investigaţi în judeţul Galați, care s-au înscris în 

vederea admiterii pentru continuarea studiilor, au 

optat în cea mai mare măsură pentru postliceală, 

deși într-o pondere foarte redusă (5,5% dintre 

absolvenți) și doar o minoritate pentru facultate 

(3,1% dintre absolvenți). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut ocupaţional actual şi experienţa de muncă  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 6 luni de la absolvire, doar 16,6% dintre 
absolvenţii investigaţi şi-au „câştigat” statutul de 
salariat, 0,8%  pe cel de lucrător pe cont propriu și 
doar 0,3% pe cel de patron cu angajați. Mai mult de 
jumătate dintre absolvenți se declară șomeri, dintre 
care, cca, 26,2% se declară șomeri neindemnizați, iar 
29,5% șomeri indemnizați. 4,2% dintre absolvenții 
investigați declară că la 6 luni de la absolvire sunt 
lucrători familiali neremunerați. Ponderea 
persoanelor casnice din eșantion la 6 luni de la 
absolvire este de 13,5%, o pondere pe care o putem 
considera chiar redusă.  

Mediul de rezidenţă în care domiciliază 
absolvenţii joacă un rol important în privinţa 
integrării pe piaţa muncii. 18,4% dintre absolvenții 
domiciliați în mediul urban și doar 14,7% dintre cei 
domiciliați în rural au devenit salariați la 6 luni de la 
absolvire. Cele mai pronunţate diferenţe între cele 
două medii se găsesc în cazul șomerilor 
neindemnizați, cu ponderi mai ridicate în urban 
decât în mediul rural, și a persoanelor casnice, cu 
ponderi mai ridicate în rural decât în mediul urban. 
De asemenea, absolvenții din urban au o tendință 
mai ridicată de continuare a studiilor la nivelele 
superioare. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


