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Metodologia cercetării Tranziţia de la şcoală la muncă 

Cercetarea statistică „Tranziţia de la şcoală la muncă (TSM)” este un modul complementar, ataşat 

Anchetei Forţei de Muncă (AFM) care s-a realizat în luna martie 2013. Cercetarea a fost organizată 

şi desfăşurată graţie asistenţei tehnice din partea Proiectului “Work4Youth”
1
 (W4Y – muncă pentru 

tineri) în cadrul Proiectului „Programul Biroului Internaţional al Muncii (BIM) Ocuparea 

Tinerilor”, finanţat de Fondul MasterCard. (Fondul  MasterCard ajută persoanele, care trăiesc în 

sărăcie, oferindu-le posibilităţi de dezvoltare şi învăţare/ instruire). 

Proiectul internaţional “Work4Youth” a demarat în luna iunie 2011 şi va dura până în luna mai 

2016. Scopul acestuia este de a ajuta ţările în elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor 

de asigurare a ocupării persoanelor tinere, bazate pe evidenţe. În aceste scopuri BIM prevede 

realizarea a 56 de cercetări naţionale privind tranziţia de la şcoală la muncă în 28 de ţări ale lumii. 

Context. Este recunoscut faptul că ocuparea în rândul tinerilor este o precondiţie pentru eradicarea 

sărăciei şi dezvoltarea durabilă. În toate regiunile lumii datele statistice confirmă faptul, că rata 

şomajului în rândul tinerilor este mult mai înaltă iar calitatea locurilor de muncă este mai proastă, în 

comparaţie cu alte grupe de vârstă. Identificarea naturii şi amploarea problemelor legate de 

ocuparea tinerilor la nivel naţional este extrem de necesară pentru formularea politicilor integrate şi 

a programelor de intervenţii.  Având informaţii detaliate despre problemele existente, care 

împiedică crearea numărului necesar de locuri de muncă, care ar contribui la absorbirea tinerilor, 

care intră pe piaţa muncii. Guvernele ţărilor vor fi pregătite mai bine pentru elaborarea măsurilor 

eficiente pentru a face faţă provocărilor. Contribuirea la îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la 

muncă (sau de la muncă la şcoală pentru tinerii, care anterior au făcut obiectul “muncii copiilor”) 

este o precondiţie pentru a ajuta tinerii să depăşească dificultăţile în găsirea şi păstrarea unui loc de 

muncă decent. 

Metodologia Cercetării tranziţiei de la şcoală la muncă a fost elaborată de BIM. Cadrul analitic al 

TSM permite utilizatorilor să evalueze, în primul rând, caracteristicile tinerilor, care se află încă în 

şcoală, care sunt ocupaţi (inclusiv pe cont propriu), care sunt şomeri sau se află în afara forţei de 

muncă din alte motive, decât instruirea / învăţătura  în cadrul sistemului de educaţie.    

Rezultatele cercetării sunt utilizate pentru a estima: 1) numărul persoanelor tinere, care au finisat 

tranziţia spre ocupare/loc de muncă stabil sau satisfăcător; 2) numărul persoanelor tinere, care încă 

se află în tranziţie; 3) numărul persoanelor, care nu se află încă în tranziţie deoarece se află în 

„şcoală” (continuă studiile), sau sunt în afara pieţei muncii şi nu planifică să lucreze pe viitor. 

Conform BIM, TSM are următoarele obiective: 

1) În primul rând, cercetarea identifică caracteristicile individuale ale persoanelor tinere, care 

definesc dezavantajele pieţei muncii; 

2) În rândul doi, cercetarea identifică particularităţile cererii forţei de muncă tinere, care vor 

contribui la definirea necorespunderilor, care pot fi înlăturate cu ajutorul măsurilor politice 

respective; 

3) În al treilea rând în ţările, unde sistemul informaţional al pieţei muncii nu este bine 

dezvoltat, cercetarea va servi drept instrument pentru producerea datelor fiabile pentru 

elaborarea politicilor şi pentru monitorizarea progreselor în atingerea ODM1
2
. Cercetarea 

reflectă acele domenii, care în mod obişnuit nu sunt cuprinse de cercetările asupra 

                                                 
1
 http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/lang--en/index.htm 

2
 Obiective de Dezvoltare ale Mileniului: 

http://www.ilo.org/global/topics/millennium-development-goals/lang--en/index.htm  

http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/millennium-development-goals/lang--en/index.htm
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gospodăriilor populaţiei, cum ar fi condiţiile de muncă ale tinerilor, câştigurile salariale, 

accesul la serviciile financiare şi problemele, cu care se confruntă tinerii în propriile afaceri; 

4) În cele din urmă, cercetarea oferă informaţii Guvernelor, partenerilor sociali şi societăţii 

donatorilor despre acele domenii de ocupare a tinerilor, care necesită o atenţie urgentă. 

Concepte şi definiţii BIM. Majoritatea studiilor definesc tranziţia de la şcoală la muncă drept 

interval de timp dintre părăsirea sistemului de învăţământ/educaţie (atât după absolvirea, cât şi fără 

absolvirea acestuia) şi prima intrare într-o ocupare stabilă pe piaţa muncii. Ce se subînţelege prin 

„ocupare stabilă”? Definiţia noţiunii/termenului şi măsurarea ulterioară a tranziţiei variază de la o 

cercetare la alta şi de la o ţară la alta. Unele studii consideră drept punct final (al tranziţiei) prima 

ocupare/încadrare în orice fel de muncă (loc de muncă), în timp ce alte studii utilizează elemente 

calitative, cum ar fi primul loc de muncă stabil (măsurat prin tipul contractului). 

TSM, elaborată de BIM, utilizează noţiunea, care de obicei se întâlneşte în literatură -  “ocupare 

stabilă”, Pornind de la premisa, că omul nu termină etapa de „tranziţie” până nu se „stabileşte” la un 

loc de muncă, care ar răspunde criteriilor „valorilor” de bază, şi anume: permanenţa, care ar asigura 

lucrătorului siguranţă (de exemplu: contract permanent), sau un lucru, care aduce lucrătorului 

satisfacţie, BIM a introdus elementul calitativ în definiţia standard a tranziţiei de la şcoală la muncă. 

Obiectivele TSM în Moldova. În cadrul Proiectului „ILO-MasterCard Foundation “Work4Youth”, 

Biroul Naţional de Statistică (BNS), de rând cu alte ţări, a realizat TSM şi în Republica Moldova. 

Au fost colectate şi analizate informaţii referitoare la diverse probleme, care au impact asupra 

tinerilor, în perioada când ei realizează „tranziţia” la viaţa „profesională (de muncă)”. O atenţie 

aparte a fost acordată disparităţilor de gen ale acestui proces. 

În raport cu situaţia persoanelor în cadrul procesului de tranziţie de la şcoală la muncă distingem 

următoarele 3 categorii de tineri: 

1) tineri care au finisat procesul de tranziţie: tineri care au deja un loc de muncă stabil sau 

satisfăcător; 

2) tineri care se află în proces de tranziţie: această categorie cuprinde persoanele care sunt în 

căutarea unui loc de muncă, la fel şi persoanele care au un loc de muncă, de care nu sunt 

satisfăcute, sau persoanele care la moment nici nu lucrează, nici nu învaţă, dar intenţionează 

să caute de lucru;   

3) tineri care încă nu au intrat în procesul de tranziţie: persoanele care la moment urmează o 

formă de instruire/continuă studiile, la fel şi persoanele inactive care nu învaţă şi nici nu 

intenţionează să caute de lucru. 

Sfera de cuprindere /Populaţia ţintă. TSM a cuprins toţi membrii gospodăriilor din locuinţele 

selectate pentru Ancheta forţei de muncă, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 29 ani inclusiv, care la 

momentul interviului erau prezenţi în gospodărie, grupaţi în trei categorii în funcţie de situaţia lor 

economică: 

a) Tineri ocupaţi: persoane care lucrează; 

b) Tineri şomeri: persoane care nu lucrează, dar sunt în căutarea unui loc de muncă şi sunt 

disponibile de a începe lucrul; 

c) Tineri economic inactivi: persoane care nu lucrează, nu caută şi nu sunt disponibile de a 

începe lucrul. 



 5 

Chestionarele anchetei. Au fost utilizate trei chestionare: TSM-A, TSM-B şi TSM-C, respectiv câte 

un chestionar pentru fiecare din cele trei categorii indicate în punctele a), b) şi c) de mai sus. 

Chestionarul TSM-A s-a completat pentru persoanele din prima categorie (tineri ocupaţi), adică 

pentru persoanele, care pe parcursul săptămânii de referinţă au lucrat. 

Chestionarul TSM-B s-a completat pentru persoanele din categoria a doua (tineri şomeri), adică 

pentru persoanele, care pe parcursul săptămânii de referinţă nu au lucrat, dar doreau să lucreze şi 

erau în căutarea unui loc de muncă. 

Chestionarul TSM-C s-a completat pentru persoanele din categoria a treia (tineri economic inactivi), 

adică pentru persoanele, care pe parcursul săptămânii de referinţă nu au lucrat, nu doreau şi nu erau 

gata să lucreze. 

Toate chestionarele au 4 secţiuni. Primele trei secţiuni includ aceleaşi întrebări pentru toate 

categoriile de respondenţi: 

A. Date personale, informaţii despre familie şi gospodărie; 

B. Educaţia / formarea profesională, experienţa în muncă (în timpul studiilor), aspiraţiile; 

C. Experienţa de muncă / de viaţă. 

Secţiunea a patra (“D”), este diferită pentru toate chestionarele: ea include întrebări specifice, 

corespunzătoare fiecărei categorii de respondenţi anchetaţi (persoane ocupate, şomeri sau persoane 

economic inactive). 

Astfel, în TSM-A, secţiunea D: “Tinerii care lucrează (ocupaţi)”. 

În TSM-B, secţiunea D: “Tinerii care nu lucrează / şomerii”. 

În TSM-C, secţiunea D: “Tinerii economic inactivi (care nu fac parte din forţa de muncă)”. 

Volumul eşantionului. Pentru cercetare au fost selectate 4000 de gospodarii casnice. În 877 

gospodării au fost găsite 1158 persoane cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani, care au participat la 

cercetare. Rezultatele au fost extinse la întreaga populaţie de vârstă respectiva.  

Perioada de referinţă. Săptămâna (de luni până duminică) premergătoare interviului. 

Metoda de colectare. Datele sunt colectate prin metoda interviului „faţă-în-faţă”. Înregistrarea 

informaţiilor în chestionarele modulului complementar se realizează prin intervievarea persoanelor 

de 15-29 ani inclusiv, la domiciliul gospodăriilor din locuinţele cercetate. 

Înregistrarea datelor în chestionarele anchetei s-a făcut în luna martie 2013. 
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Rezultatele cercetării 
 

Sumar 

 

Conform rezultatelor TSM, numărul total de tineri cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani a fost de 

706,4 mii persoane. Potrivit datelor AFM, tr. I 2013, această grupă de vârstă a constituit un sfert 

(26,0%) din populaţia totală a ţării şi aproape o treime (31,0%) din populaţia de 15 ani şi peste.  

În rândul tinerilor predomină femeile (55,2% femei faţă de 44,8% bărbaţi) şi persoanele din mediul 

rural (54,9% rural faţă de 45,1% urban). După categorii de vârstă tinerii se distribuie după cum 

urmează: 30,6% sunt de 15-19 ani,  32,8% - de 20-24 ani şi 36,6% - în vârstă de 25-29 ani. Analiza 

datelor în funcţie de sexe şi grupe de vârstă relevă faptul, că 2 din 5 femei (41,5%) au vârsta 

cuprinsă între 25-29 ani, o treime (32,7%) au 20-24 ani şi 1 din 4 femei (25,8%) este în  vârstă de 

15-19 ani. Bărbaţii tineri se repartizează mai uniform după grupe de vârstă (15-19 ani, 20-24 ani şi 

25-29 ani), valorile situându-se între 30-36%. Distribuţia după sexe şi medii de reşedinţă scoate în 

evidenţă faptul, că în mediul urban predomină (43,3%) tinerii de 25-29 ani, urmaţi de cei de 20-24 

ani (35,3%) şi 15-19 ani (21,4%). În mediul rural într-o proporţie mai mare sunt reprezentaţi tinerii 

de 15-19 ani (38,2%), grupele 20-24 ani şi 25-29 ani având valori apropiate (respectiv 30,6 şi 

31,2%) (Diagrama 1). 

 

Diagrama 1. Repartizarea tinerilor de 15-29 ani pe grupe de vârstă, sexe şi medii, % 
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În raport cu statutul activităţii curente
3
 tinerii se distribuie după cum urmează: fiecare al treilea 

tânăr (31,7%) era ocupat, adică avea un loc de muncă, 5,2% - erau şomeri şi restul, 63,1%, erau 

economic inactivi. În rândul persoanelor economic inactive predominau elevii şi studenţii încadraţi 

în sistemul naţional de învăţământ (SNÎ) sau participanţii la procesul de instruire în afara SNÎ 

(39,5% din totalul tinerilor de 15-29 ani) urmate de persoanele ocupate cu lucrul casnic în propria 

gospodărie (14,6%). (Diagrama 2). 

Printre persoanele ocupate, 4 din 5 (80,1%) aveau un loc de muncă plătit (erau salariaţi), restul 

(19,9%) aveau o afacere proprie sau erau încadraţi în afacerea familiei (erau non-salariaţi). 1 din 10 

(11,9%) tineri, concomitent cu activitatea de muncă mai urmau şi o instruire (formală) în cadrul 

SNÎ. Printre şomeri, 2 din 3 erau bărbaţi, 7 din 10 din mediul rural şi 4 din 5 aveau vârsta cuprinsă 

între 20-29 ani. 

 

                                                 
3
 Statutul activităţii curente se referă la raportul în care persoana se află faţă de activitatea economică şi socială, precum 

şi la modul în care aceasta îşi asigură sursa de existenţă necesară traiului. Prioritate se dă ocupării faţă de şomaj şi 

şomajului faţă de inactivitate economică. 
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Diagrama 2. Repartizarea tinerilor de 15-29 ani după situaţia economică curentă, % 

31,7%

5,2%

14,6%
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Elev, student

Pensionar*
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        * pensie: de invaliditate, pierderea întreţinătorului. 

Date personale, informaţii despre familie 

Distribuţia tinerelor  în funcţie de stare civilă scoate în evidenţă unele diferenţe în aspect gender. 

Ponderea tinerilor necăsătoriţi este mai mare în rândul bărbaţilor, 8 din 10 persoane (82,0%), în 

comparaţie cu cea a femeilor - 6 din 10 (59,4%). (Diagrama 3). 

Diagrama 3. Repartizarea tinerilor de 15-29 ani după starea civilă şi sexe,  % 

 

 

Bărbaţii se căsătoresc, în medie, la vârsta de 24 ani iar femeile la 21 ani. Tinerii cu vârsta cuprinsă 

între 15-29 ani în medie au câte 1-2 copii. Printre „soţiile” respondenţilor-bărbaţi, 58,6% se ocupă 

de treburile casnice/îngrijirea copiilor, urmate de „soţiile” care lucrează în calitate de salariat -

17,1%. Pe de altă parte, majoritatea (84,6%) „soţilor” respondenţilor-femei lucrează, fie ca salariat, 

fie în afacerea proprie, iar 10 la sută - nu lucrează şi caută activ de lucru.  

În repartizarea după nivelul de instruire a tinerilor cota principală o deţin persoanele cu studii 

gimnaziale, (35,4%), urmate de persoanele cu studii liceale/medii generale şi cele cu studii 

superioare (respectiv, 21,3% şi 19,0%). Disparităţi pe sexe se înregistrează la tinerii cu studii 

superioare, 22,3% la femei faţă de 15,0% la bărbaţi. (Diagrama 4). 
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Diagrama 4. Repartizarea tinerilor de 15-29 ani după nivelul de instruire şi sexe,  % 

 

În raport cu situaţia material/financiară a gospodăriilor din care fac parte, 2 din 3 tineri au declarat 

că aceasta este de un nivel mediu, 1 din 10 - au apreciat-o ca fiind bună, 5,7% - destul de bună, în 

timp ce 1 din 6 (15,7%) a declarat că situaţia financiară a gospodăriei lui este nesatisfăcătoare sau 

chiar rea. 

Pentru soluţionarea problemelor de ordin financiar, 7 din 10  tineri (70,0%) se folosesc personal de 

serviciile financiare prestate/existente pe piaţă. Astfel, marea lor majoritate (80,0%) au declarat că 

primesc transferuri băneşti iar fiecare al doilea tânăr recurge, în caz de necesitate, la împrumuturi. 

Serviciile financiare respective sunt prestate tinerilor în principal de bănci, sau de către 

părinţi/rude/prieteni (câte 72,0% fiecare). Cheltuielile neprevăzute tinerii le achită din economii 

(43,3%), împrumuturi (29,5%) sau reducând cheltuielile curente pentru hrană, locuinţă, tratament 

sau educaţie (16,4%). 

Marea majoritate a tinerilor (peste 95 la sută) au menţionat că nu au probleme de sănătate. Totuşi, 

4,9% din tineri au declarat că au problemele cu vederea, 2,8% - probleme de memorie sau de 

concentrare, 1,9% - de deplasare şi 1,5% - au dificultăţi în comunicarea cu alte persoane    

(Tabelul 1). 

 

Tabelul 1. Repartizarea tinerilor de 15-29 ani după starea sănătăţii, % 

 

Proble

me cu 

vederea 

Proble

me cu 

auzul 

Probleme 

de 

deplasare, 

inclusiv 

urcatul 

scărilor 

Probleme 

cu 

memoria 

sau 

concentrar

ea 

Problem

e cu 

îngrijirea 

personal

ă 

Dificultăţi 

în 

comunicar

ea cu alte 

persoane 

Total 100 100 100 100 100 100 

Nu au probleme 95,1 99,2 98,1 97,2 99,0 98,5 

Au unele probleme 4,7 0,6 1,3 2,2 0,4 1,1 

Au probleme mari 0,2 0,1 0,5 0,4 0,4 0,2 

Nu pot să se mişte / nu ţin 

minte şi nu se pot 

concentra / nu se pot 

îngriji  / nu pot comunica 

deloc 

- - 0,1 0,2 0,2 0,2 
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Nivelul de instruire şi ocupaţiile avute de părinţii tinerilor de 15-29 ani diferă mult în funcţie de 

gen. Astfel, în rândul „taţilor” predomină persoanele cu studii secundar profesionale (36,0%) şi  

muncitorii calificaţi (42,6%) şi necalificaţi (30,2%) din diferite ramuri ale economiei naţionale. 

Printre „mame” ponderi mai mari deţin cele cu studii medii generale şi liceale (23,4%) şi cele care 

lucrează în calitate de muncitori necalificaţi (34,0%). Cota parte a „mamelor” cu studii superioare 

şi medii de specialitate este de 38,0% faţă de 25,0% la „taţi”. La fel, în rândul „mamelor” este mai 

mare ponderea specialiştilor cu nivel superior sau mediu de calificare (respectiv, 25,0% la mame şi 

13,3% la taţi). În funcţii de conducători de toate nivelurile lucrează 5,8% din taţi şi 4,4% din mame. 

 

Educaţia formală, experienţa în muncă în timpul studiilor, aspiraţiile 

La momentul realizării cercetării, peste 300 mii de tineri cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani (42,9% 

din total) urmau o formă de instruire formală. În funcţie de instituţia/nivelul de educaţie tinerii se 

distribuie după cum urmează: 43,5% frecventau gimnaziul sau liceul, 38,6% la sută îşi făceau 

studiile universitare de licenţă sau de masterat, 12,8% urmau un colegiu şi 5,1% - o şcoală 

profesională. Repartizarea după domeniile de educaţie
4
 urmate de tineri după absolvirea 

gimnaziului sau liceului relevă faptul, că cele mai solicitate sunt (domeniile) afaceri şi administrare 

(13,4%), urmate de pedagogie şi ştiinţa educaţiei (6,5%), inginerie şi inginerie comercială (6,0%), 

ştiinţe sociale şi de comportament (4,9%), drept (4,4%), sănătate (3,5%). (Tabelul 2). 
 

Tabelul 2. Repartizarea tinerilor de 15-29 ani după domeniile de educaţie şi forma de instruire 

formală urmată, % 

Grupe 

generale 

Domenii de educaţie  Total 

Forma de instruire (studii): 

Secundar 

profesionale 

Medii de 

specialitate 

Superioare, 

ciclul I 

Superioare, 

ciclul II 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Programe 

generale 

Programe generale/de bază (în 

gimnazii sau licee) 44,0 - - - - 

Educaţie Pedagogie şi ştiinţa educaţiei 6,5 2,0 14,6 14,6 - 

Ştiinţe 

umaniste şi 

arte 

Artă 0,7 2,3 - 1,6 - 

Ştiinţe umaniste 
2,0 - - 3,3 15,4 

Ştiinţe 

sociale, 

afaceri şi 

drept 

Ştiinţe sociale şi de comportament 4,9 - 2,7 10,2 20,0 

Jurnalism şi informaţii 0,9 - 1,1 2,3 - 

Afaceri şi administrare 13,4 - 10,4 28,9 44,6 

Drept 4,4 - 2,7 10,8 8,0 

Ştiinţă Ştiinţa fizicii 0,8 - 5,9 - - 

Matematică şi statistică 0,1 - - 0,4 - 

Ştiinţa computerelor 

(calculatoarelor) 2,9 2,0 13,5 2,2 12,0 

Inginerie, 

prelucrare 

şi 

construcţii 

Inginerie şi inginerie comercială 6,0 28,0 13,1 8,9 - 

Fabricare şi prelucrare 2,4 26,0 2,3 2,3 - 

Arhitectură şi construcţii 
3,3 16,0 3,1 6,1 - 

Agricultură Agricultură, silvicultură şi 

piscicultură 0,4 - - 1,1 - 

Medicină veterinară 0,4 - 2,1 0,5 - 

Sănătate şi 

asistenţă 

socială 

Sănătate 3,5 - 10,8 6,4 - 

Asistenţă socială 
0,2 - 1,8 - - 

Servicii Servicii personale 1,5 7,2 9,0 - - 

Servicii de transport 1,3 16,5 3,4 - - 

Protecţia mediului 0,2 - 1,9 - - 

Servicii de protecţie/securitate 0,3 - 1,5 0,4 - 

                                                 
4
 Domenii de educaţie în conformitate cu Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED), 1997. 
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După terminarea programului actual de studii majoritatea tinerilor (54,67%) planifică să continue pe 

viitor instruirea formală sau non-formală, 1 din 3 (35,8%) - va căuta de lucru, 5,4% - vor continua 

să lucreze la acelaşi loc de muncă, pe care îl au în prezent, iar 4,0% din tineri doresc să iniţieze o 

afacere proprie. 

Totodată, 3,4% din totalul tinerilor de 15-19 ani au întrerupt studiile, fără a le absolvi/termina.  

Motivele principale invocate de aceştia sunt: dorinţa de a lucra (26,7%), lipsa/pierderea interesului 

faţă de studii (17,5%), dificultăţi legate de finanţarea studiilor (16,6%), dificultăţi în însuşirea 

obiectelor (10,4%) şi responsabilităţile familiale (9,3%). 

Unicul motiv pentru care o parte din tineri nu au frecventat vre-o dată şcoala (0,5% din totalul 

tinerilor de  15-29 ani) a fost boala / invaliditatea din copilărie. 

2 din 5 tineri (39,1%) au lucrat în timp ce îşi făceau studiile. Majoritatea acestora au lucrat fie doar 

în timpul vacanţelor (51,4%), fie în timpul vacanţelor şi în timpul anului şcolar (46,1%). Motivele 

aduse de tineri sunt diferite: 1 din 4 (23,1%) a lucrat pentru a câştiga bani proprii, 1 din 5 (18,2%) - 

pentru a ajuta familia şi numai 1 din 10 (8,9%) pentru a obţine experienţă de muncă sau de a stabili 

contacte utile pentru angajare în muncă pe viitor. În afară de aceasta, 43,0% din tineri au urmat 

măcar o singură dată stagiatura/practica de producţie la un angajator ca parte a procesului de studii. 

Fiecare al doilea tânăr (51,6%) consideră că scopul principal în viaţă este de a forma o familie 

fericită, 1 din 4 – a face carieră profesională şi 1 din 5 - a câştiga mulţi bani. La acest indicator au 

fost înregistrate disparităţi în funcţie de gen. Astfel, pentru femei faţă de bărbaţi este mult mai 

important de a forma o familie fericită (65,7% din totalul femeilor şi 34,2% din totalul bărbaţilor). 

Pe de altă parte, bărbaţii, într-o proporţie mai mare decât femeile, văd scopul vieţii în a câştiga bani 

mulţi (34,8% din totalul bărbaţilor şi 7,9% din totalul femeilor). (Diagrama 5). 
 

Diagrama 5. Repartizarea tinerilor de 15-29 ani după scopul principal în viaţă şi sexe,  % 

 

 

Indiferent de statutul economic pe care îl aveau la momentul interviului (tineri ocupaţi, şomeri sau 

inactivi), 2 din 5 planificau să continue instruirea formală pe viitor. Printre aceştia, 45,3% 

intenţionează să obţină studii medii de specialitate, 38,5% - studii superioare, 9% - studii 

liceale/gimnaziale şi 7,2 – secundar-profesionale. Cele mai solicitate domenii de educaţie dorite 

pentru viitor sunt: ştiinţe sociale, afaceri şi drept (1 din 3 sau 33,5%), urmate de inginerie, 

prelucrare şi construcţii (16,3%), sănătate şi asistenţă socială (10,2%) şi educaţie (9,9%).  

(Tabelul 3). 
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Tabelul 3. Repartizarea tinerilor de 15-29 ani după domenii de educaţie dorite de a fi urmate pe 

viitor, % 

Total 100,0 

Programe generale 0,3 

Educaţie 9,9 

Ştiinţe umaniste şi arte 7,8 

Ştiinţe sociale, afaceri şi drept  33,5 

Ştiinţă 5,8 

Inginerie, prelucrare şi construcţii 16,3 

Agricultura 0,8 

Sănătate şi asistenţă socială 10,2 

Servicii 7,0 

Nu ştie 8,6 

 

Tinerii care lucrează / ocupare 

 

Conform rezultatelor TSM, 223,9 mii sau 31,7% din totalul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 

ani desfăşurau o activitate economică aducătoare de venit, adică erau persoane ocupate în 

economie. Distribuţia acestora după tipul unităţilor de producţie în care activau/lucrau a fost 

următoarea: 4 din 5 (82,6%) erau ocupaţi în sectorul formal, 12,9% - în sectorul informal, restul 

(4,5%) – în sectorul gospodării casnice. 7 din 10 tineri (71,5%) aveau ocupaţii formale şi, 

respectiv, 3 din 10 (28,5%) - ocupaţii informale. 

În repartizarea după activitatea economică
5
 s-a constatat, că 3 din 10 tineri erau ocupaţi în comerţ 

cu ridicata şi cu amănuntul, hoteluri şi restaurante, 2 din 10 - în administraţie publică, învăţământ, 

sănătate şi asistenţă socială,  13,8% - în sectorul agricol, 11,1% - în industrie, 7,0% - în 

transporturi şi comunicaţii şi 6,9% în construcţii. (Diagrama 6). 

Diagrama 6. Repartizarea tinerilor de 15-29 ani care lucrează după activităţi economice, % 

13,8%

11,1%

6,9%

30,7%

7,0%

19,5%

11,0%
Agricultura, economia vănatului şi

piscicultura

Inducrtie

Construcţii

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul,

hoteluri şi restaurante

Transporturi şi comunicaţii

Administraţie publică, învăţămînt,

sănătate şi asistenţă socială

Alte activităţi

 

 

În distribuţia după ocupaţia
6
 avută (funcţia deţinută sau profesia exercitată) la locul actual de muncă 

predomină grupa lucrători din servicii, comerţ şi asimilaţi (23,6%), urmată de grupa specialiştilor 

cu nivel superior de calificare (21,7%) şi cea a muncitorilor necalificaţi (19,7%). Disparităţi 

                                                 
5
 Activităţi economice în conformitate cu Clasificatorul Activităţilor Economice din Moldova (CAEM). 

6
 Grupe majore de ocupaţii în conformitate cu Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM) 
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importante se înregistrează în segregarea ocupaţională în funcţie de sexe şi medii. La bărbaţi cea 

mai înaltă pondere a fost înregistrată în grupa muncitorilor necalificaţi (1 din 4 sau 24,4%), urmată 

de: specialiştii cu nivel superior de calificare, specialiştii cu nivel mediu de calificare, lucrătorii din 

servicii, comerţ şi asimilaţi şi grupa muncitori calificaţi în industrie, construcţii, transporturi, 

telecomunicaţii (ponderile acestor grupe de ocupaţii variază între 13,2%-15,5%). La femei se 

evidenţiază grupa lucrătorilor din servicii, comerţ şi asimilaţi (3 din 10, sau 32,3%), la fel şi grupa 

specialiştilor cu nivelul superior de calificare (27,9%). În mediul urban cea mai înaltă pondere s-a 

înregistrat la grupa specialiştilor cu nivel superior de calificare (28,0%) pe când în mediul rural - la 

grupa muncitorilor necalificaţi (36,3%). În rândul celor din urmă, 3/4 activează în agricultură. 

(Tabelul 4). 
 

Tabelul 4.  Repartizarea tinerilor de 15-29 ani care lucrează după ocupaţii, sexe, medii, % 

Grupe majore de ocupaţii conform CORM Total Bărbaţi Femei Urban  Rural 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Conducători şi funcţionari superiori 5,3 6,2 4,4 7,8 1,7 

Specialişti cu nivel superior de calificare 21,7 15,5 27,9 28,0 12,9 

Specialişti cu nivel mediu de calificare 11,6 13,2 9,9 15,1 6,7 

Funcţionari administrativi 1,7 0,5 3,0 2,1 1,3 

Lucrători în servicii, gospodăria de locuinţe şi 

deservire comunală, comerţ şi asimilaţi 23,6 15,0 32,3 26,0 20,2 

Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, 

vânătorie, piscicultură şi pescuit 0,6 1,1 - - 1,4 

Muncitori calificaţi în întreprinderi industriale mari şi 

mici, în meserii de tip artizanal, în construcţii, 

transporturi, telecomunicaţii, geologie şi prospectarea 

geologică 10,5 14,3 6,6 6,9 15,6 

Muncitori necalificaţi  19,7 24,4 14,9 7,8 36,3 

Alte ocupaţii 5,4 9,8 1,0 6,4 4,0 

 

Conform statutului profesional, 4 din 5 tineri (80,1%) lucrează în calitate de salariaţi, 18,0% - 

lucrători pe cont propriu şi 1,9% sunt lucrători familiali neremuneraţi. Tinerii-salariaţi 

preponderent (86,9%) au fost angajaţi în baza unui contract individual de muncă. În acelaşi timp, 

fiecare al optulea tânăr a lucrat doar în baza unei înţelegeri verbale, fără a avea un contract 

individual de muncă, munca nedeclarată constituind astfel 13,1%. În dependenţă de durata 

contractului de muncă/înţelegerii verbale, majoritatea salariaţilor (9 din 10 sau 89,0%) au fost 

angajaţi pe o durată nedeterminată iar fiecare al zecelea (11,0%) - pe o perioadă determinată de 

timp. Motivele principale pentru care tinerii au fost angajaţi pe o durată determinată au fost 

înlocuirea lucrătorilor temporar absenţi (18,1%) şi stabilirea perioadei de probă la angajare 

(17,6%). 

În rândul salariaţilor, 4 din 5 sunt satisfăcuţi de condiţiile contractului individual de muncă sau a 

înţelegerii verbale avute cu angajatorul. Astfel, 2/3 (67,5%) din rândul acestora declară că 

contractul de muncă/înţelegerea verbală oferă garanţii în raport cu ocuparea/locul de muncă, fiecare 

al şaptelea este mulţumit fie de flexibilitatea în activitate (14,1%) fie de posibilităţile de dezvoltare 

personală/profesională (13,7%). Din punctul de vedere al protecţiei sociale oferite de angajator la 

locul actual de muncă, majoritatea tinerelor beneficiază de zile de odihnă săptămânal (98,6%), 

concediu medical plătit (85,8%), concediu anual plătit (85,4%), 8 din 10 - au dreptul la 

indemnizaţie în cazul unui accident de muncă, 3 din 4 - la concediu de maternitate şi concediu 

pentru îngrijirea copilului, fiecare al doilea beneficiază de plată pentru orele lucrate supra-program 

şi de prime pentru performanţe în muncă, 2 din 5 primesc instruire profesională şi echipament de 
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protecţie. În afară de aceasta, pentru majoritatea tinerilor (86,9%), angajatorul achită contribuţiile de 

asigurări sociale de stat sau medicale obligatorii (Tabelul 5). 

Tabelul 5. Repartizarea tinerilor de 15-29 ani după înlesnirile/prestaţiile de care beneficiază la 

locul actual de muncă, % 

Înlesniri / prestaţii Da Nu Nu 

ştie 

Zile de odihnă săptămânal 98,6 1,4 - 

Angajatorul achită contribuţiile de asigurări sociale/medicale de stat  

obligatorii  86,9 13,1 - 

Concediu medical plătit în caz de boală/traumă  85,8 13,6 0,6 

Concediu de odihnă anual plătit 85,4 14,1 0,5 

Indemnizaţie în caz de accident de muncă 82,4 13,4 4,2 

Indemnizaţie în caz de concediere 81,8 11,7 6,5 

Concediu pentru îngrijirea copilului 76,9 16,2 6,9 

Concediu de maternitate 75,7 18,0 6,3 

Plata orelor lucrate suplimentar 57,0 42,5 0,5 

Prime pentru performanţe în muncă 53,1 45,5 1,3 

Protecţia muncii/echipament de protecţie 39,4 58,5 2,1 

Transport sau compensarea cheltuielilor pentru transport 15,8 83,5 0,8 

Hrană sau compensarea cheltuielilor pentru hrană 10,2 89,8 - 

 

Tinerii-salariaţi câştigă în medie câte 2300 lei pe lună, având o durată medie a zilei de lucru de 7 

ore. În raport cu egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, mai bine de jumătate din respondenţi  

consideră, că la locul actual de muncă femeile au aceleaşi posibilităţi de promovare şi realizare ca şi 

bărbaţii. Această părere este împărtăşită de 2/3 femei (64,7%) şi de aproape fiecare al doilea bărbat 

(45,9%). Un număr semnificativ de bărbaţi (2 din 5 sau 41,0%) şi 5,6% de femei consideră că locul 

actual de muncă oferă mai multe posibilităţi de avansare şi realizare în serviciu pentru bărbaţi decât 

pentru femei. Pe de altă parte, fiecare a cincia femeie (20,9%) consideră că locul de muncă oferă 

mai multe şanse de promovare femeilor faţă de bărbaţi. De menţionat, că această părere nu a fost 

exprimată de nici un bărbat.  

În rândul non-salariaţilor (19,9% din totalul tinerilor care lucrează), 2 persoane din 5 au ales 

activitatea pe cont propriu deoarece n-au găsit un loc de muncă plătit, 1 din 5 - pentru a avea mai 

multă independenţă, 16,1% - pentru venituri mai mari, 14,6% - la cererea familiei şi 6,4% pentru a 

avea un program de muncă convenabil. Pentru a iniţia activitatea economică pe cont propriu, 3 din 4 

tineri au folosit ca sursă principală de finanţare economiile personale şi 1 din 5 au împrumutat bani 

de la prieteni/familie/rude. Cele mai importante probleme cu care se confruntă tinerii în activitatea 

economică pe cont propriu sunt: resursele financiare limitate (42,0%) şi concurenţa pe piaţă 

(33,4%). 

Majoritatea tinerilor care lucrează (86,1%) sunt satisfăcuţi de locul de muncă/lucrul de bază pe care 

îl au în prezent, iar mai bine de jumătate din ei (55,7%) au declarat că îi aranjează şi ocupaţia avută 

(profesia practicată/funcţia deţinută). La întrebarea care ar fi probabilitatea păstrării în următoarele 

12 luni a serviciului actual, 9 din 10 tineri consideră că îşi vor putea  menţine locul actual de muncă. 

În ultimele 12 luni, fiecare al cincilea tânăr a beneficiat la locul actual de muncă de formare 

profesională. Pentru majoritatea acestora (86,9%) cheltuielile legate de instruire au fost suportate de 

angajator. 

Pentru a obţine locul actul de muncă o treime din tineri fie că au contactat direct angajatorii 

(37,1%), fie că au apelat la ajutorul prietenilor/rudelor/cunoştinţelor (33,8%). 1 din 10 tineri s-a 

alăturat la afacerea familiei (10,2%). 3 din 5 tineri (59,2%) au găsit locul actual de muncă în mai 

puţin de o lună, 1 din 5 (21,9%) - în mai puţin de trei luni, fiecare al zecelea (11,1%) - în mai puţin 
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de un an şi 4,8% au căutat mai mult de un an. Până a găsi locul de muncă actual, tinerii au apelat în 

medie la 1-2 locuri de muncă, având tot atâtea interviuri/convorbiri pe parcursul a 12 luni 

premergătoare începerii activităţii profesionale curente. În căutarea serviciului, fiecare al treilea 

tânăr a refuzat cândva un loc de muncă, motivele fiind următoarele: câştigul salarial oferit de 

angajator era mic (în cazul a 57,0% din tineri), lucrul nu prezenta interes (13,4%), necorespunderea 

nivelului de calificare avut cu cel solicitat (7,4%), durata mare a programului de lucru/prea multe 

ore (6,2%), familia nu a acceptat lucrul oferit (5,5%), amplasarea nepotrivită a locului de muncă sau 

aşteptarea unei oferte mai favorabile (respectiv, câte 4,8% fiecare) etc. Fiecare al treilea tânăr care 

lucrează (31,1%) a declarat că nu a avut probleme cu căutarea locului actual de muncă. În restul 

cazurilor (68,9%), 1 din 3 tineri (32,3%) considera că principala problemă a fost lipsa locurilor de 

muncă, iar 1 din 4 - salariile mici la locurile oferite (25,8%) sau  lipsa experienţei de lucru 

(24,7%). 

În mod ideal, dacă ar avea de ales, fiecare al doilea tânăr ocupat (49,8%) ar dori să lucreze pentru 

sine (afacere personală), fiecare al cincilea - ar alege să lucreze fie în sectorul public (19,0%), fie 

pentru o companie privată (19,6%). 

 

Tinerii care caută de lucru / şomaj 

 

Numărul şomerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani (persoane care nu au un loc de muncă, caută 

activ de lucru şi sunt disponibili să înceapă lucrul în cazul când acesta se va găsi) a constituit circa 

37 mii persoane. Din rândul acestora, 2/3 sunt bărbaţi (68,7%) sau cu reşedinţa în mediul rural 

(69,8%). 

Din distribuţia şomerilor după locul de muncă (ocupaţia) căutată/dorită rezultă, că mai bine de 1/3 

din tineri (37,1%) caută un loc de muncă în calitate de muncitori calificaţi în industrie, construcţii, 

transporturi, telecomunicaţii (majoritatea acestora fiind bărbaţi), fiecare al şaptelea ar dori să 

lucreze în funcţii de specialişti cu nivel superior de calificare (14,8%, 3/4 din care sunt femei), în 

calitate de muncitori necalificaţi (14,6%, majoritatea absolută sunt bărbaţi), sau ca  lucrători din 

servicii, comerţ şi asimilaţi (13,7%, peste 3/4 femei) etc. (Diagrama 7). 
 

Diagrama 7. Repartizarea tinerilor de 15-29 ani care caută de lucru după locul de muncă / 

ocupaţia căutată,  % 

14,8%

5,1%

13,7%

37,1%

12,5%

14,6%

2,3%

Specialişti cu nivel superior de calificare

Specialişti cu nivel mediu de calificare

Funcţionari administrativi

Lucrători în servicii, gospodăria de locuinţe şi

deservire comunală, comerţ şi asimilaţi

Muncitori calificaţi în  industrie, în construcţii,

transporturi, telecomunicaţii 

Operatori, aparatişti, maşinişti la instalaţii şi

maşini şi lăcătuşi-asamblori 

Muncitori necalificaţi 

 

2 din 5 tineri şomeri (39,5%) au refuzat cândva locul de muncă oferit. În rândul acestora, 7 din 10 

tineri (69,0%) au invocat drept motiv principal oferirea unui salariu mic. În jur de 10 la sută au 

refuzat din cauza necorespunderii nivelului de calificare avut celui solicitat (11,7%), sau amplasarea 

nepotrivită a locului de muncă (9,0%). 
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Nivelul minim de venit lunar, pentru care tinerii-şomeri ar accepta un loc de muncă este de 2500 lei. 

Numai 4 la sută din tinerii aflaţi în căutarea unui loc de muncă s-au adresat în ultimele 12 luni după 

ajutor la Agenţiile de ocupare, iar 12,2% din şomeri au primit ajutor financiar de la Stat. În ultimele 

12 luni premergătoare interviului, tinerii-şomeri au apelat în mediu la 2-3 locuri de muncă şi au 

participat la tot atâtea interviuri/convorbiri. Pentru a găsi un loc de muncă, fiecare al cincilea tânăr 

s-ar muta cu traiul fie în capitală (Chişinău), fie în altă localitate din ţară. 

Problemele principale în căutarea unui loc de muncă, declarate de şomeri, sunt salariile mici oferite 

(33,1%) şi lipsa locurilor de muncă (22,5%). În mod ideal, 2 din 5 tineri-şomeri ar dori să lucreze 

pentru sine, având o afacere proprie, iar 3 din 10 - ar dori să lucreze pentru un angajator din sectorul 

public sau privat. Pe de altă parte, un număr similar de şomeri (3 din 10) este indiferent pentru cine 

să lucreze.  

În raport cu instruirea/formarea profesională necesară în căutarea unui loc de muncă, 1 din 3 tineri 

consideră ca obţinerea studiilor superioare ar fi cele mai utile, 1 din 5 - obţinerea studiilor secundar-

profesionale, fiecare al şaptelea - pregătirea iniţială la locul de muncă sau obţinerea studiilor medii 

de specialitate etc. (Tabelul 6).  
 

Tabelul 6. Repartizarea tinerilor de 15-29 ani care caută de lucru după tipul de instruire/formare 

considerat util în căutarea unui loc de lucru, % 

Total 100,0 

Obţinerea studiilor medii de cultură generală 2,3 

Obţinerea studiilor secundar-profesionale 22,5 

Obţinerea studiilor medii de specialitate 14,4 

Obţinerea studiilor superioare 35,2 

Pregătirea iniţială la locul de muncă 15,3 

Cursuri în domeniului administrării afacerilor 2,1 

Cursuri de instruire la calculator 2,9 

Cursuri de studiere a limbilor străine 5,2 

 

Tinerii economic inactivi / inactivitate 

Conform rezultatelor cercetării, aproximativ 2/3 din totalul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 

ani (445,9 mii) erau persoane economic inactive. Din repartizarea acestora după motivul principal 

pentru care nu doresc să lucreze rezultă, că 3 din 5 urmează un curs de şcolarizare sau formare 

profesională, 1 din 4 - are responsabilităţi familiale, 4,6% - se pregătesc să plece la lucru peste 

hotare, 4,1% tineri suferă de o boală/invaliditate etc. (Tabelul 7). 
 

Tabelul 7. Repartizarea tinerilor economic inactivi de 15-29 ani după motivul principal pentru 

care nu doresc să lucreze, sexe, % 

Motivul principal pentru care nu doreşte să lucreze Total Bărbaţi Femei 

Total 100,0 100,0 100,0 

Urmează un curs de şcolarizare sau formare profesională 62,9 76,3 54,1 

Responsabilităţi familiale 24,0 1,7 38,9 

Boală, invaliditate 4,1 5,7 3,1 

Inactiv voluntar 0,4 0,4 0,3 

Se pregăteşte să plece la lucru peste hotare 4,6 9,1 1,6 

Perioada în afara sezonului în agricultură 3,8 6,4 2,0 

Alt motiv 0,1 0,4 - 
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În funcţie de mijloacele financiare avute în săptămâna premergătoare interviului, majoritatea 

tinerilor inactivi (88,3%) au indicat familia ca sursa principală, urmată de economiile proprii 

(7,7%).  

Majoritatea tinerilor inactivi (57,7%) au declarat că ar dori să lucreze pe viitor. În mod ideal, 1 din 3 

tineri inactivi ar dori să lucreze pentru un angajator (public sau privat), 28,2% - pentru sine (afacere 

proprie), 27,0% - indiferent pentru cine şi 6,7% pentru afacerea familiei. 

În distribuţia acestora după locul de muncă/ocupaţia dorită pe viitor predomină grupa specialiştilor 

cu nivel superior de calificare  (44,8%), urmată de grupa lucrătorilor din servicii, comerţ şi 

asimilaţi (12,1%) şi de grupa conducătorilor şi funcţionarilor superiori (9,4%). În aspect gender, 

atât femeile cât şi bărbaţii prefera mai mult grupa specialiştilor cu nivel superior de calificare 

(respectiv, 43,0% din femei şi 35,9% din bărbaţi). În rest, femeile aleg mai cu seamă grupele 

lucrătorilor din servicii, comerţ şi asimilaţi (16,0%) şi a muncitorilor necalificaţi (11,5%). În rândul 

preferinţelor bărbaţilor urmează grupele muncitorilor calificaţi (15,2) şi necalificaţi (13,6%) 

(Tabelul 8). 
 

Tabelul 8. Repartizarea tinerilor economic inactivi de 15-29 ani după ocupaţia dorită pe viitor, 

sexe, medii, % 

Grupe majore de ocupaţii conform CORM Total Bărbaţi Femei Urban  Rural 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Conducători şi funcţionari superiori 9,4 7,8 8,9 13,7 6,6 

Specialişti cu nivel superior de calificare 44,8 35,9 43,0 55,5 37,6 

Specialişti cu nivel mediu de calificare 7,3 4,9 7,6 5,3 8,6 

Funcţionari administrativi 0,4 0,0 0,6 0,4 0,3 

Lucrători în servicii, gospodăria de locuinţe şi 

deservire comunală, comerţ şi asimilaţi 12,1 3,5 16,0 7,8 14,9 

Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, 

vânătorie, piscicultură şi pescuit 0,5 0,4 0,5 0,3 0,7 

Muncitori calificaţi în întreprinderi industriale mari şi 

mici, în meserii de tip artizanal, în construcţii, 

transporturi, telecomunicaţii, geologie şi 

prospectarea geologică 8,6 15,2 2,3 3,5 12,0 

Muncitori necalificaţi  2,1 13,6 11,5 1,0 2,8 

Alte ocupaţii 3,1 6,7 0,0 0,5 4,9 

Nu ştie 11,8 12,0 9,6 11,9 11,8 

Aproape jumătate din tinerii inactivi, care doresc să lucreze, sunt optimişti privind perspectivele de 

angajare în câmpul muncii pe viitor în ţară (47,7% din tineri apreciază perspectivele ca fiind 

pozitive). Totodată, 3 din 10 tineri (27,8%) sunt pesimişti în această privinţă, apreciind negativ 

perspectivele, iar fiecare al patrulea tânăr (24,4%) nu a putut să se pronunţe în raport cu şansele de 

angajare în muncă pe viitor în ţară. 

 

Experienţa de muncă / de viaţă a tinerilor 

 

Din numărul total de tineri 57,0% sau 402,7 mii au terminat sau au întrerupt studiile formale. În 

perioada
7
 de după terminarea/întreruperea studiilor şi până la situaţia curentă, la momentul 

                                                 
7
 Intervalul de timp începând cu data părăsirii şcolii/facultăţii până la momentul interviului (până în luna martie 2013 

inclusiv).  
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interviului tinerii au avut una sau mai multe activităţi/ocupaţii, acumulând experienţă de muncă şi 

viaţă.  

Din repartizarea tinerilor după prima activitate sau ocupaţie avută după şcoală/facultate rezultă, că 3 

din 5 tineri (58,9%) au reuşit să se încadreze într-un loc de muncă, 1 din 10 (10,5%) – erau în 

căutarea unui loc de muncă în ţară, 3,6% - au lucrat s-au au căutat de lucru peste hotare, 3,3% - s-au 

înscris la cursuri de pregătire profesională (instruire non-formală). Nu au lucrat şi nu au căutat de 

lucru după absolvirea/întreruperea studiilor aproape 1/4 din totalul tinerilor (23,7%). 

Responsabilităţile familiale a fost cauza principală a inactivităţii pentru mai bine de jumătate din 

aceştia. În rândul celor din urmă (persoane cu responsabilităţi familiale) majoritatea (97,8%) o 

constituie femeile (Tabelul 9). 
 

Tabelul 9. Distribuţia tinerilor de 15-29 ani după prima activitate/ocupaţie exercitată după 

terminarea/întreruperea studiilor formale şi sexe, % 

 Total Bărbaţi Femei 

Total 100,0 100,0 100,0 

Lucru plătit la un angajator/patron 33,9 34,1 33,7 

Lucru pe cont propriu 9,9 12,6 7,8 

Lucru neremunerat în familie 15,1 19,5 11,7 

Instruire, pregătire la locul de muncă - - - 

Căutare activă a unui loc de muncă şi disponibilitatea de a 

lucra 10,5 11,1 10,1 

Cursuri de pregătire profesională 3,3 2,3 4,0 

Responsabilităţi familiale 12,9 0,7 22,2 

Au fost peste hotare la lucru sau în căutare de lucru  3,6 4,6 2,9 

Nu au lucrat şi nu au căutat de lucru din alte motive 10,8 15,2 7,5 

 

Printre tinerii care au lucrat, mai bine de jumătate (57,6%) au avut un loc de muncă plătit (în calitate 

de salariat), adică au activat în baza unui contract individual de muncă sau a unei înţelegeri verbale 

cu angajatorul/patronul. Fiecare al şaselea tânăr (16,8%) a lucrat pe cont propriu, şi un sfert (25,6%) 

- şi-au ajutat părinţii în afacerea proprie, în gospodăria ţărănească sau în gospodăria auxiliară. 

3 din 4 salariaţi (75,1%) au fost angajaţi în baza unui contract individual de muncă sau a unei 

înţelegeri pe o perioadă nedeterminată şi 1 din 4 (24,9 %) - pe o perioadă determinată. Motivele 

pentru care tinerii au fost angajaţi pe o perioadă determinată au fost: lucrul ocazional/cu ziua (în 

cazul a 29,2%), contractele temporare cu prelungire permanentă la acelaşi angajator (25,6%), lucrul 

sezonier - 25,3%, înlocuirea lucrătorilor absenţii - 11,8% şi  instruirea, pregătirea la locul de muncă 

sau perioada de probă - 8,1%. În funcţie de durata contractului temporar, 4 din 5 persoane (78,1%) 

au avut un contract pe o durată mai mică de 12 luni, 19,1% - de la 12 luni până la 36 luni şi 2,7% - 

pe o durată mai mare de 36 luni. 

Fiecare al zecelea tânăr (10,5%) a fost satisfăcut pe deplin de primul loc de muncă, 1 din 3 (36,0%) 

- mai degrabă a fost satisfăcut decât nesatisfăcut, 44,2 % - au fost mai degrabă nesatisfăcuţi, şi 9,3% 

din tineri nu au fost satisfăcuţi deloc.  

Din totalul tinerilor care s-au încadrat în muncă îndată după şcoală/facultate, mai bine de  1/4 

(27,6%) continuă să lucreze la acest loc de muncă până în prezent, iar circa 3/4 (72,4%) au părăsit 

primul loc de muncă, motivele fiind diverse. Astfel, aproape fiecare al cincilea tânăr a invocat drept 

motiv fie găsirea unui loc de muncă mai bun (18,5%), fie graviditatea şi naşterea copilului (18,0%). 

Nu le-a convenit lucrul avut pe 14,8 % din tineri, alţii 14,3% - au sfârşit o activitate temporară iar 

4,7% - au plecat peste hotare la lucru sau în căutare de lucru (Diagrama 8). 
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Diagrama 8. Repartizarea tinerilor de 15-29 ani  după motivul părăsirii primului loc de muncă, % 

18,5%

14,7%

2,9%

14,8%14,3%

2,6%

18,0%

1,6%
2,9%

2,2%
7,4%

 A plecat la un loc de muncă mai bun

A plecat peste hotare la lucru sau în căutare de

lucru
Concediat(ă) / reducere de personal

 A plecat, deoarece nu i-a aranjat lucrul

Sfârşitul unei activităţi temporare

Starea de sănătate

Graviditate / naştere a copilului

Responsabilităţi familiale

Schimbarea locului de trai (în altă localitate)

 Începutul cursurilor de pregătire profesională

Alt motiv

 

Repartizarea tinerilor după ultima activitate/ocupaţie avută după şcoală/facultate (până la cea 

înregistrată la momentul interviului) se prezintă după cum urmează: 2 din 5 persoane (38,6%) au 

avut un loc de muncă plătit la un angajator/patron, fiecare a zecea persoană (10,1%) – a lucrat pe 

cont propriu şi un număr nesemnificativ de tineri (1,1%) şi-au ajutat familia, lucrând în calitate de 

ajutor familial neremunerat. În total, ponderea tinerilor ocupaţi a fost de 49,8%. În căutarea unui 

loc de muncă au fost 9,0% din tineri (erau şomeri). În rândul tinerilor inactivi au predominat 

persoanele cu responsabilităţi familiale (25,7% din total tineri şi 63,0% din total tineri inactivi) 

(Tabelul 10). 
 

Tabelul 10. Distribuţia tinerilor de 15-29 ani după ultima activitate/ocupaţie avută după 

terminarea / întreruperea studiilor formale şi sexe, % 

 Total Bărbaţi Femei 

Total 100,0 100,0 100,0 

Lucru plătit la un angajator/patron 38,6 42,8 35,5 

Lucru pe cont propriu 10,1 15,8 5,8 

Lucru neremunerat în familie 1,1 1,3 0,9 

Instruire, pregătire la locul de muncă 0,5 0,2 0,6 

Căutare activă a unui loc de de muncă şi disponibilitatea de a lucra 9,0 14,3 5,1 

Cursuri de pregătire profesională 0,5 0,9 0,2 

Responsabilităţi familiale 25,7 1,7 43,9 

Au fost peste hotare la lucru sau în căutare de lucru  - - - 

Nu au lucrat şi nu au căutat de lucru din alte motive 14,5 23,0 8,1 

 

Tranziţia de la şcoală la muncă 

 

Situaţia tinerilor de 15-29 ani în cadrul procesului de tranziţie de la şcoală la muncă se prezintă 

după cum urmează (Diagrama 9): 

- 3 din 10 tineri (29,9%) au finisat procesul, adică au deja un loc de muncă stabil sau satisfăcător. 

Vârsta medie pentru această grupă constituie 25 ani; 

- fiecare al patrulea tânăr (26,6%) este încă în proces de tranziţie, adică este a) în căutarea unui 

loc de muncă, sau b) are un loc de muncă, de care nu este satisfăcut, sau c) la moment nici nu 
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lucrează, nici nu învaţă, dar intenţionează să caute de lucru. Vârsta medie a tinerilor în proces 

de tranziţie este de 23,5 ani; 

- 43,5% din tineri încă nu au intrat în procesul de tranziţie deoarece: fie că a) urmează o formă de 

instruire (continuă studiile), fie că b) nici nu învaţă şi nici nu intenţionează să caute de lucru. 

Vârsta medie a acestor tineri constituie 21,9 ani.  
 

Diagrama 9. Repartizarea tinerilor de 15-29 ani  în raport cu procesul de tranziţie de la şcoală la 

muncă, % 

29,9%

26,6%

43,5%

Tineri care au finisat procesul de tranziţie

Tineri în proces de tranziție

Tineri care încă nu au intrat în tranziție

 

Tineri care au finisat procesul de tranziţie de la şcoală la muncă 

 

În rândul tinerilor care au finisat tranziţia, 3 din 5 (62,6%) sunt cu vârstă cuprinsă între 25-29 ani, 

1/3 (34,3%) - de 20-24 ani şi 3,1% - cu vârstă de 15-19 ani. Disparităţi majore în funcţie de gen nu 

au fost înregistrate: în totalul persoanelor care au finisat tranziţia atât la femei, cât şi la bărbaţi, 

predomină grupa de 25-29 ani (respectiv, 61,3% femei şi 64,0% bărbaţi), urmată de grupa 20-24 ani 

(respectiv, 35,6% femei şi 32,8% bărbaţi). Din totalul tinerilor care lucrează, 3 din 4 (76,5%) au 

deja un loc de muncă stabil în calitate de salariat, 1 din 5 (18,2%) desfăşoară o activitate pe cont 

propriu de care este satisfăcut. Cea mai mică pondere (5,3%) o constituie persoanele care au un loc 

de muncă satisfăcător, dar temporar ( Tabelul 11). 
 

Tabelul 11. Distribuţia tinerilor de 15-29 ani care au finisat procesul de tranziţie de la şcoală la 

muncă după categorii şi sexe, % 

 Total Bărbaţi Femei 

Total 100,0 100,0 100,0 

Persoane care au un loc de muncă stabil 76,5 71,1 81,7 

Persoane care au un loc de muncă satisfăcător, dar temporar 5,3 5,5 5,1 

Lucrători pe cont propriu satisfăcuţi de lucrul de bază 18,2 23,4 13,2 

 

Tineri care sunt în proces de tranziţie de la şcoală la muncă 

 

În această categorie, la fel, mai numeroasă este grupa de vârstă 25-29 ani, alcătuind 54 la sută din 

totalul tinerilor în proces de tranziţie, urmată de grupa de vârstă 20-24 ani - 33,8%. În cadrul acestei 

categorii diferenţele de gen capătă un contur mai pronunţat. Astfel, majoritatea femeilor în tranziţie 

se regăsesc în grupa 25-29 ani (2/3 sau 65,6%), urmate de grupa 20-24 ani (26,8%) şi apoi grupa 
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15-19 ani (7,6%). Bărbaţii, pe de altă parte, sunt mai numeroşi în grupa 20-24 ani (45,0%), urmată 

de grupa 25-29 ani (35,2%) şi grupa 15-19 ani (19,7%). 

Marea majoritate a tinerilor în proces de tranziţie (71,6%) o formează persoanele inactive, care nu 

urmează nici o formă de instruire dar intenţionează să caute de lucru. Valoarea acestui indicator, 

înregistrată în rândul femeilor (86,5%) depăşeşte de 1,8 ori valoarea indicatorului înregistrat la 

bărbaţi (47,4%). O altă categorie în cadrul tinerilor în tranziţie constituie grupa persoanelor 

disponibile de a începe lucrul în următoarele 15 zile - 21,7%. În această grupă invers, ponderea 

bărbaţilor (39,6%) în totalul bărbaţilor în tranziţie o depăşeşte pe cea a femeilor (respectiv 10,8%) 

mai bine de 3 ori (Tabelul 12). 
 

Tabelul 12. Distribuţia tinerilor de 15-29 ani care sunt în proces de tranziţie de la şcoală la muncă 

după categorii şi sexe, % 

 Total Bărbaţi Femei 

Total 100,0 100,0 100,0 

Persoane disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile 21,7 39,6 10,8 

Persoane care au un loc de muncă nesatisfăcător şi temporar 3,4 5,0 2,3 

Lucrători pe cont propriu nesatisfăcuţi de lucru de bază 3,3 8,0 0,4 

Persoane inactive,care nu urmează nici o formă de instruire dar care 

intenţionează să caute de lucru 71,6 47,4 86,5 

 

Tineri care încă nu au intrat în procesul de tranziţie 

 

Mai bine de jumătate din tinerii (60,8%), care încă nu au intrat în procesul de tranziţie se regăsesc în 

grupa de vârstă 15-19 ani (69,2% în rândul bărbaţilor şi 53,6% în rândul femeilor). 3 din 10 tineri 

(31,1%), care încă nu au început tranziţia (26,6% în rândul bărbaţilor şi 34,9% în rândul femeilor) o 

constituie grupa de vârstă 20-24 ani şi 8,1% (4,2% în rândul bărbaţilor şi 11,5% în rândul femeilor) 

- grupa de vârstă 25-29 ani. 

În cadrul acestei categorii marea majoritate (90,9%) o formează tinerii care urmează o formă de 

instruire (formală) în cadrul sistemului naţional de învăţământ. Diferenţele înregistrate la acest 

indicator în funcţie de sexe nu sunt semnificative, respectiv, 93,5% la bărbaţi şi 88,7% la femei. În 

acelaşi timp, fiecare al zecelea tânăr inactiv (9,1%) nu urmează nici o formă de instruire şi nici nu 

intenţionează să caute de lucru ( Tabelul 13). În rândul celor din urmă, 2 din 5 persoane (40,5%) 

sunt casnice sau cu responsabilităţi familiare, iar circa 1/3 (31,5%) o constituie persoanele cu 

probleme de sănătate / cu dizabilităţi. 
 

Tabelul 13. Distribuţia  tinerilor de 15-29 ani care încă nu au intrat în procesul de tranziţie de la 

şcoală la muncă după categorii şi sexe, % 

 Total Bărbaţi Femei 

Total 100,0 100,0 100,0 

Persoane care urmează o formă de instruire 90,9 93,5 88,7 

Persoane inactive, care nu urmează nici o formă de instruire şi care nici 

nu intenţionează să caute de lucru 9,1 6,5 11,3 
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Tabelul 1. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani pe grupe de vârstă, sexe şi 

medii 

 

mii persoane 

Grupe de vărstă  Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 706,4 316,4 390,0 318,4 388,0 

15-19 ani  216,2 115,5 100,7 68,0 148,2 

20-24 ani 231,4 103,9 127,5 112,5 118,9 

25-29 ani 258,8 97,0 161,8 137,9 120,9 

 

Tabelul 2. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după situaţia economică, 

sexe şi medii 

 

mii persoane 

Situaţia economică Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 706,4 316,4 390,0 318,4 388,0 

Ocupat(ă) 223,9 112,3 111,6 130,6 93,3 

Şomer(ă) 36,7 25,2 11,4 11,0 25,6 

Casnic(ă) 103,0 2,9 100,1 43,2 59,7 

Elev(ă), student(ă) 279,4 132,7 146,6 119,3 160,0 

Pensionar(ă) 10,3 6,8 3,5 3,4 6,9 

Altă situaţie 53,2 36,5 16,7 10,8 42,4 

 

 

Tabelul 3. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după starea civilă, sexe şi 

medii 

 

mii persoane 

Starea civilă Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 706,4 316,4 390,0 318,4 388,0 

Necăsătorit(ă) 467,7 250,8 216,8 212,5 255,2 

Căsătorit(ă) 202,2 52,8 149,4 92,1 110,1 

Văduv(ă) - - - - - 

Divorţat(ă) 13,2 4,1 9,1 7,5 5,7 

Uniune consensuală 23,3 8,7 14,6 6,3 17,0 
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Tabelul 4. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după nivelul de instruire 

absolvit, sexe şi medii 

mii persoane 

Nivelul de instruire Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 706,4 316,4 390,0 318,4 388,0 

Superior 134,5 47,5 87,0 107,8 26,6 

Mediu de specialitate 41,9 15,5 26,4 17,9 24,0 

Secundar profesional 64,3 31,6 32,8 16,0 48,3 

Liceal, mediu general 150,7 64,2 86,5 84,2 66,5 

Gimnazial 249,8 117,8 132,1 73,9 175,9 

Primar 61,8 36,9 24,8 18,5 43,2 

Fără şcoala absolvită 3,5 3,0 0,5 - 3,5 

 

Tabelul 5. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după forma de instruire 

urmată în prezent, sexe şi medii 

mii persoane 

Forma de instruire Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 706,4 316,4 390,0 318,4 388,0 

Nici o formă 403,3 175,0 228,4 181,3 222,0 

Şcoală primară - - - - - 

Gimnaziu 54,9 31,6 23,4 16,8 38,1 

Liceu 76,9 37,6 39,3 28,2 48,7 

Şcoală profesională 15,4 11,0 4,5 3,8 11,7 

Colegiu 38,9 16,4 22,5 16,6 22,2 

Universitate ciclul I 100,0 37,6 62,4 58,9 41,1 

Masterat/ Doctorat 17,0 7,3 9,7 12,8 4,2 

 

Tabelul 6. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după situaţia financiară a 

gospodăriei, sexe şi medii 

mii persoane 

Situaţia financiară Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 706,4 316,4 390,0 318,4 388,0 

Bună 72,5 43,1 29,4 23,1 49,4 

Destul de bună 40,3 17,6 22,7 22,6 17,7 

Medie 483,3 210,4 272,9 233,6 249,7 

Nesatisfăcătoare 88,7 35,7 53,0 35,4 53,3 

Proastă/rea 21,6 9,6 11,9 3,6 18,0 
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Tabelul 7. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după ocupaţia de bază a 

soţului (soţiei), sexe şi medii 

 

mii persoane 

Ocupaţia de bază a soţului(soţiei) Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 202,2 52,8 149,4 92,1 110,1 

Şcolarizare / formare profesională 3,2 2,8 0,4 2,5 0,8 

Nu lucrează sau caută activ de lucru 17,9 2,9 15,0 6,8 11,1 

Lucrează ca salariat 100,3 9,0 91,3 59,1 41,2 

Lucrează ca lucrător familial neremunerat 1,8 0,7 1,1 - 1,8 

Lucrează ca lucrător pe cont propriu 40,2 5,0 35,2 6,8 33,4 

Se ocupă de treburile casnice (inclusiv îngrijirea copiilor) 33,1 30,9 2,1 16,0 17,1 

Inapt(ă) pentru muncă din cauza bolii sau invalidităţii 3,5 0,9 2,6 0,9 2,6 

Altă situaţie 2,2 0,5 1,7 - 2,2 

 

 

 

 

Tabelul 8. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după serviciile financiare 

utilizate, sexe şi medii 

 

procente 

Serviciile financiare utilizate Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total, mii persoane 706,4 316,4 390,0 318,4 388,0 

(răspunsuri multiple)      

Credite de consum 9,3 11,8 7,5 12,9 5,9 

Împrumuturi 47,9 49,4 46,8 40,3 55,0 

Economii 17,6 20,3 15,6 13,4 21,5 

Asigurare 4,6 6,6 3,2 8,2 1,3 

Transferuri băneşti 80,0 78,0 81,3 87,4 73,1 

Nu se folosesc de serviciile financiare 29,5 34,4 25,5 24,7 33,4 

 

 



 25 

Tabelul 9. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după nivelul de instruire 

absolvit al părinţilor 

mii persoane 

Nivelul de instruire 
Nivelul de instruire 

absolvit al tatei 

Nivelul de instruire 

absolvit al mamei 

   

Total 706,4 706,4 

Superior 95,0 116,2 

Mediu de specialitate 99,5 152,3 

Secundar profesional 254,1 139,9 

Liceal, mediu general 121,4 165,2 

Gimnazial 95,2 126,5 

Primar 0,9 1,7 

Fără şcoala absolvită 0,2 - 

Nu ştie 40,2 4,8 

 

 

 

Tabelul 10. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după ocupaţia părinţilor 

în prezent/trecut 

mii persoane 

Grupe majore de ocupaţii conform CORM 
Ocupaţia în 

prezent/trecut a tatei 

Ocupaţia în 

prezent/trecut a mamei 

   

Total 655,8 686,3 

Conducători şi funcţionari superiori 37,9 30,4 

Specialişti cu nivel superior de calificare 50,8 80,6 

Specialişti cu nivel mediu de calificare 36,4 90,9 

Funcţionari administrativi 1,4 12,7 

Lucrători în servicii, gospodăria de locuinţe şi 

deservire comunală, comerţ şi asimilaţi 35,1 148,4 

Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, 

vânătorie, piscicultură şi pescuit 11,8 13,5 

Muncitori calificaţi în întreprinderi industriale 

mari şi mici, în meserii de tip artizanal, în 

construcţii, transporturi, telecomunicaţii, 

geologie şi prospectarea geologică 131,6 68,0 

Operatori, aparatişti, maşinişti la instalaţii şi 

maşini, lăcătuşi-asamblori  147,9 6,7 

Muncitori necalificaţi 197,9 233,1 

Nu ştie 5,0 1,9 
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Tabelul 11. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după ocupaţia planificată 

după terminarea programului actual de studii, sexe şi medii 

 

mii persoane 

Ocupaţia planificată după terminarea programului 

actual de studii 
Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 303,1 141,4 161,7 137,1 166,0 

Să caute de lucru 108,5 48,1 60,4 55,0 53,5 

Să iniţieze o afacere proprie 12,2 9,7 2,5 7,0 5,2 

Să continue lucrul la aceiaşi unitate / loc de muncă 16,2 5,2 11,0 10,5 5,8 

Să continue studiile formale/să urmeze cursuri 165,5 77,7 87,7 64,6 100,8 

Să stea acasă 0,7 0,7 - - 0,7 

 

Tabelul 12. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după motivul pentru care 

au fost întrerupte studiile, sexe şi medii 

mii persoane 

Motivul pentru care au întrerupt studiile Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 23,9 14,8 9,0 13,1 10,8 

Nereuşita la examene 1,7 1,7 - 0,4 1,3 

Dificultăţi legate de finanţarea studiilor 4,0 1,3 2,7 3,4 0,6 

Dificultăţi în însuşirea obiectelor 2,5 1,9 0,6 0,8 1,7 

Lipsa/pierderea interesului faţă de studii 4,2 3,1 1,1 1,1 3,1 

Dorinţa de a lucra 6,4 5,6 0,7 5,9 0,5 

Căsătorie 1,6 0,5 1,1 - 1,6 

Boală invaliditate 1,0 0,4 0,6 - 1,0 

Responsabilităţi familiale 2,2 - 2,2 1,4 0,8 

Alt motiv 0,4 0,4 - - 0,4 

 

Tabelul 13. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după motivul principal 

pentru care au lucrat în perioada studiilor, sexe şi medii 

 

procente 

Motivul principal pentru care au lucrat în perioada 

studiilor 
Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total, mii persoane 276,4 136,9 139,5 113,6 162,8 

(răspunsuri multiple)      

A câştiga bani proprii 63,8 66,6 61,1 83,4 50,2 

A ajuta familia 50,2 47,5 53,0 26,6 66,8 

A obţine experienţă de muncă 17,4 11,2 23,5 26,6 11,0 

A stabili contacte utile pentru angajare în muncă pe viitor 7,1 7,8 6,5 9,7 5,3 
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Tabelul 14. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după scopul principal în 

viaţă, sexe şi medii 

mii persoane 

Scopul principal în viaţă Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 706,4 316,4 390,0 318,4 388,0 

A face carieră (profesională) 187,4 90,9 96,5 93,4 93,9 

A contribui  la dezvoltarea societăţii 8,4 3,7 4,7 1,4 6,9 

A câştiga mulţi bani  141,1 110,1 30,9 49,2 91,9 

A forma o familie fericită 364,5 108,3 256,3 174,4 190,1 

Altul 5,1 3,5 1,7 - 5,1 

 

 

Tabelul 15. Distribuţia tinerilor ocupaţi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după statutul 

profesional, sexe şi medii 

 

mii persoane 

Statut profesional Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 223,9 112,3 111,6 130,6 93,3 

Salariat 179,3 82,5 96,8 119,3 60,0 

Patron - - - - - 

Lucrător pe cont propriu  40,3 27,6 12,7 10,7 29,6 

Membru al unei cooperative de producţie - - - - - 

Lucrător familial neremunerat 4,3 2,2 2,1 0,6 3,7 

 

 

Tabelul 16. Distribuţia tinerilor ocupaţi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după durata 

săptămânii de lucru, sexe şi medii 

 

mii persoane 

Durata săptămânii de lucru Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 223,9 112,3 111,6 130,6 93,3 

mai puţin de 40 ore 78,9 32,7 46,2 30,2 48,7 

40 ore  85,9 41,8 44,1 67,1 18,9 

41 ore şi mai mult 59,0 37,7 21,3 33,2 25,8 
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Tabelul 17. Distribuţia tinerilor ocupaţi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după activitatea 

economică, sexe şi medii 

mii persoane 

Activitatea economică Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 223,9 112,3 111,6 130,6 93,3 

Agricultură, economia vânatului şi piscicultură 30,8 17,7 13,1 0,8 30,1 

Industrie 24,9 11,5 13,4 18,1 6,8 

Construcţii 15,4 14,0 1,4 5,2 10,2 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, hoteluri şi 

restaurante 68,7 31,3 37,4 48,8 20,0 

Transporturi şi comunicaţii 15,7 11,1 4,7 12,5 3,2 

Administraţie publică, învăţământ, sănătate şi 

asistenţă socială 43,6 15,6 28,0 23,4 20,2 

Alte activităţi 24,7 11,1 13,6 21,8 2,9 

 

Tabelul 18. Distribuţia tinerilor-salariaţi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani, satisfăcuţi de 

condiţiile contractului de muncă / înţelegerii verbale după cauze, sexe şi medii 

mii persoane 

Cauza de satisfacere de contractul de muncă / 

înţelegerea verbală 
Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 144,7 67,7 77,0 93,8 50,9 

Oferă garanţii în raport cu ocuparea 97,7 42,8 54,9 59,0 38,6 

Oferă flexibilitatea dorită 20,4 9,2 11,2 14,3 6,1 

Salariu suficient de înalt  5,9 3,8 2,1 4,9 1,1 

Oferă dezvoltare personală / profesională 19,9 11,1 8,8 14,8 5,1 

Alte cauze 0,8 0,8 - 0,8 - 

 

Tabelul 19. Distribuţia tinerilor-salariaţi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani, nesatisfăcuţi de 

condiţiile contractului de muncă / înţelegerii verbale după cauza, sexe şi medii 

mii persoane 

Cauza de nesatisfacere de contractul de muncă / 

înţelegerea verbală 
Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 32,7 14,4 18,4 24,7 8,0 

Nu oferă garanţii în raport cu ocuparea 2,1 - 2,1 1,1 1,0 

Nu oferă flexibilitatea dorită 1,9 - 1,9 1,4 0,5 

Mai puţine  înlesniri /privilegii, în comparaţie cu 

alţi lucrători  4,9 1,5 3,4 0,8 4,1 

Nu oferă dezvoltare personală / profesională 3,0 1,6 1,4 3,0 - 

Alte cauze 20,7 11,2 9,5 18,4 2,4 
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Tabelul 20. Distribuţia tinerilor salariaţi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după câștigul 

salarial, sexe şi medii 

mii persoane 

Câștigul salarial Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 142,3 58,6 83,6 83,5 58,8 

sub 1000 lei 22,1 9,3 12,8 8,8 13,3 

1000 - 2000 lei 41,0 14,1 27,0 20,8 20,2 

2000 - 3000 lei  49,0 15,5 33,5 32,1 16,9 

3000 - 4000 lei 17,8 11,1 6,7 11,6 6,2 

4000 - 5000 lei 9,0 6,7 2,3 8,0 1,0 

peste  5000 lei 3,4 2,0 1,4 2,2 1,3 

 

Tabelul 21. Distribuţia tinerilor non-salariaţi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după 

motivul alegerii activităţii pe cont propriu, sexe şi medii 

mii persoane 

Motivul alegerii activităţii pe cont propriu Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 40,8 28,0 12,7 10,7 30,1 

Nu a găsit un loc de muncă plătit 16,4 10,1 6,2 2,3 14,1 

Mai multă independenţă 9,3 6,3 3,0 2,8 6,5 

Program de muncă convenabil  2,6 2,6 - 1,4 1,2 

Venituri mai mari 6,6 6,6 - 4,2 2,4 

La cererea familiei 6,0 2,4 3,5 - 6,0 

 

 

Tabelul 22. Distribuţia tinerilor non-salariaţi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după sursa 

principală de finanţare pentru începerea activităţii pe cont propriu, sexe şi medii 

mii persoane 

Sursa principală de finanţare Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 40,8 28,0 12,7 10,7 30,1 

Nu a avut nevoie de bani 19,2 11,4 7,8 2,8 16,4 

Economiile personale 12,0 9,6 2,4 4,4 7,6 

Bani de la prieteni/rude/familie  8,1 5,6 2,5 2,0 6,1 

Transferuri băneşti(remiteri) de peste hotare  1,4 1,4 - 1,4 - 
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Tabelul 23. Distribuţia tinerilor non-salariaţi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după 

problema importantă cu care se confruntă în activitatea economică, sexe şi medii 

mii persoane 

Problema importantă în activitatea economică Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 40,8 28,0 12,7 10,7 30,1 

Resurse financiare limitate 17,1 8,9 8,3 - 17,1 

Lipsa de experienţă în afaceri  2,3 2,3 - 1,1 1,2 

Cadrul legal existent 0,6 0,6 - - 0,6 

Forţa de muncă insuficientă 1,3 1,3 - - 1,3 

Instabilitate politică 1,2 1,2 - 1,2 - 

Lipsa accesului la tehnologii 3,0 1,6 1,4 1,4 1,6 

Dezvoltarea şi perfecţionarea producţiei 0,2 0,2 - 0,2 - 

Concurenţa pe piaţă 13,6 11,4 2,2 6,7 6,9 

Alta 1,4 0,5 0,9 - 1,4 

 

 

 

Tabelul 24. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după entităţile (persoane 

fizice sau juridice) pentru care ar dori să lucreze 

mii persoane 

Pentru cine ar dori să lucreze Total Ocupaţi Şomeri Inactivi 

     

Total 668,1 223,9 36,7 407,6 

Indiferent pentru cine 119,9 - 10,0 109,9 

Pentru sine/afacere personală 241,2 111,4 14,9 115,0 

La stat/sectorul public  125,1 42,5 5,0 77,6 

Pentru o companie privată 97,6 43,8 5,6 48,2 

Pentru o organizaţie internaţională sau non-comercială 25,0 12,0 - 13,0 

Pentru afacerea familiei/gospodărie de fermier 42,6 14,2 1,2 27,2 

Nu ştie 16,7 - - 16,7 
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Tabelul 25. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după domeniul de 

educaţie urmat în prezent / dorit pe viitor 

mii persoane 

Domeniu de educaţie 
Domeniul de educaţie 

urmat în prezent 

Domeniul de educaţie   

dorit pe viitor 

   

Total 296,1 267,0 

Programe generale 130,4 0,8 

Educaţie 19,2 26,4 

Ştiinţe umaniste şi arte 7,7 20,8 

Ştiinţe sociale, afaceri şi drept  69,6 89,5 

Ştiinţă 11,3 15,4 

Inginerie, prelucrare şi construcţii 34,5 43,4 

Agricultura 2,3 2,1 

Sănătate şi asistenţă socială 11,1 27,1 

Servicii 9,9 18,6 

Nu ştie - 23,0 

 

Tabelul 26. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după nivelul de instruire 

dorit de a fi obţinut pe viitor, sexe şi medii 

mii persoane 

Nivel de instruire Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 276,4 119,6 156,8 121,1 155,3 

Superior 105,0 37,1 67,9 60,3 44,7 

Mediu de specialitate 125,1 56,4 68,6 50,0 75,1 

Secundar profesional 20,0 9,9 10,1 6,8 13,3 

Liceal 21,1 12,8 8,3 1,5 19,5 

Gimnazial 3,0 2,0 1,0 1,7 1,4 

Primar 0,7 0,4 0,4 - 0,7 

Nu ştie 1,5 1,1 0,4 0,8 0,7 

 

Tabelul 27. Distribuţia tinerilor ocupaţi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după formarea 

profesională la locul actual de muncă, sexe şi medii  

mii persoane 

Tipul de formare profesională Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 223,9 112,3 111,6 130,6 93,3 

Pregătire iniţială în calitate de ucenic 15,6 7,0 8,6 8,6 7,0 

Recalificare, perfecţionare 26,6 9,1 17,4 17,5 9,1 

Nu 181,7 96,1 85,6 104,5 77,2 
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Tabelul 28. Distribuţia tinerilor ocupaţi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după modul de 

obţinere a locului actual de muncă, sexe şi medii 

mii persoane 

Modul de obţinere a locului actual de muncă Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 208,3 105,3 103,0 122,0 86,3 

Înscriere la agenţia de ocupare 0,8 - 0,8 0,8 - 

Răspuns la publicare de anunţuri 9,8 5,2 4,5 8,4 1,4 

Contactarea directă a angajatorilor  77,3 31,7 45,6 51,0 26,3 

Participare la interviu/testare 16,3 6,3 10,0 11,3 5,0 

Apel la prieteni/rude/cunoscuţi 70,4 43,1 27,2 45,0 25,4 

Căutând câştiguri ocazionale  7,7 3,7 4,0 1,4 6,3 

Căutând ajutor financiar pentru iniţierea afacerii 0,5 - 0,5 - 0,5 

Căutând un lot de pământ, încăpere, maşini, 

utilaj etc. pentru iniţierea afacerii proprii 0,4 0,4 - - 0,4 

Solicitând permisiunea pentru iniţierea afacerii 1,5 1,5 - 1,1 0,4 

Alăturându-mă la afacerea familiei 21,2 12,3 8,8 2,0 19,2 

Altul 2,5 1,0 1,5 1,0 1,5 

 

 

Tabelul 29. Distribuţia tinerilor ocupaţi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după durata 

căutării locului actual de muncă, sexe şi medii 

mii persoane 

Durata căutării a locului actual de muncă Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 208,3 105,3 103,0 122,0 86,3 

Mai puţin de o săptămână 62,0 34,8 27,1 39,2 22,8 

O săptămână – mai puţin de o lună   61,4 27,7 33,6 33,8 27,5 

O lună – mai puţin de 3 luni  45,6 20,3 25,3 32,0 13,6 

3 luni – mai puţin de jumătate de an 10,2 7,2 3,0 5,4 4,8 

Jumătate de an – mai puţin de 1 an 13,0 5,9 7,1 6,2 6,8 

1 an – mai puţin de 2 ani  8,8 4,6 4,3 4,2 4,6 

2 ani şi mai mult 1,1 0,5 0,6 - 1,1 

Îmi este greu să răspund 6,3 4,3 2,0 1,1 5,2 
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Tabelul 30. Distribuţia tinerilor ocupaţi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după motivul 

principal pentru care au refuzat un loc de muncă, sexe şi medii 

mii persoane 

Motivul principal pentru care au refuzat un loc 

de muncă 
Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 66,9 37,5 29,4 48,7 18,2 

Câştig salarial foarte mic  38,1 25,6 12,6 31,1 7,0 

Lucrul nu prezenta interes 9,0 4,3 4,7 5,0 4,0 

Amplasarea nepotrivită a locului actual de 

muncă  3,2 0,7 2,5 2,5 0,7 

Lucrul nu corespundea nivelului de calificare 4,9 1,3 3,6 3,4 1,5 

Prea puţine ore de lucru 0,7 0,7 - - 0,7 

Prea multe ore de lucru  4,1 2,5 1,7 2,5 1,7 

Familia nu a acceptat lucrul oferit 3,7 1,1 2,6 1,9 1,8 

Alt motiv 3,2 1,4 1,8 2,3 0,9 

 

Tabelul 31. Distribuţia tinerilor ocupaţi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după principala 

problemă în căutarea unui loc de muncă, sexe şi medii 

mii persoane 

Principala problemă în căutarea unui loc de 

muncă 
Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 208,3 105,3 103,0 122,0 86,3 

Probleme nu au existat   64,9 33,7 31,1 39,7 25,1 

Ofertele necesitau un nivel mai mare de instruire 11,2 6,6 4,6 3,9 7,3 

Lipsa experienţei de lucru  35,4 16,3 19,1 22,5 12,8 

Lipsa locurilor de muncă 46,3 22,8 23,4 23,2 23,1 

Vârsta (te consideră prea tânăr)  4,2 1,2 2,9 1,4 2,8 

Faptul că sunteţi femei  2,6 - 2,6 2,6 - 

Salariu mic la locul de muncă oferit 37,0 21,1 15,9 24,8 12,2 

Condiţii nefavorabile de muncă la locul de 

muncă oferit 4,8 2,8 2,0 3,7 1,0 

Lipsa de informaţii despre cum sau unde să 

caute un loc de muncă 1,2 0,6 0,6 - 1,2 

Alta 0,7 - 0,7 - 0,7 
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Tabelul 32. Distribuţia tinerilor şomeri cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după motivul 

principal pentru care au refuzat un loc de muncă, sexe şi medii 

mii persoane 

Motivul principal pentru care au refuzat un loc 

de muncă 
Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 14,5 11,4 3,1 2,0 12,5 

Câştig salarial foarte mic  10,0 9,0 1,0 0,4 9,6 

Lucrul nu prezenta interes 0,4 0,4 - - 0,4 

Amplasarea nepotrivită a locului de muncă  1,3 1,3 - 0,7 0,6 

Lucrul nu corespundea nivelului de calificare 1,7 0,4 1,3 0,8 0,9 

Prea multe ore de lucru  0,7 - 0,7 - 0,7 

Familia nu a acceptat lucrul oferit 0,4 0,4 - - 0,4 

 

Tabelul 33. Distribuţia tinerilor şomeri cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după nivelul 

minim de venit lunar pentru care ar accepta un loc de muncă, sexe şi medii 

mii persoane 

Nivelul minim de venit Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 31,3 21,2 10,1 9,4 21,9 

sub 1000 lei 1,2 0,5 0,7 - 1,2 

1000 - 2000 lei 5,3 2,0 3,3 1,1 4,3 

2000 - 3000 lei  10,9 9,6 1,4 2,7 8,2 

3000 - 4000 lei 10,1 6,6 3,5 3,7 6,4 

peste 4000 lei 3,7 2,6 1,1 1,9 1,8 

 

Tabelul 34. Distribuţia tinerilor şomeri cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după principala 

problemă în căutarea unui loc de muncă, sexe şi medii 

mii persoane 

Principala problemă în căutarea unui loc de muncă Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 36,7 25,2 11,4 11,0 25,6 

Ofertele necesitau un nivel mai mare de instruire 4,9 3,6 1,3 1,3 3,6 

Lipsa experienţei de lucru  6,6 3,3 3,3 1,5 5,1 

Lipsa locurilor de muncă 8,3 6,9 1,3 2,5 5,8 

Vârsta (te consideră prea tânăr)  2,3 1,1 1,2 0,5 1,8 

Salariu mic la locul de muncă oferit 12,1 9,2 3,0 3,7 8,5 

Condiţii nefavorabile de muncă la locul de muncă oferit 0,6 0,6 - - 0,6 

Lipsa de informaţii despre cum sau unde să caute un loc 

de muncă 0,5 0,5 - 0,2 0,3 

Alta 1,4 - 1,4 1,4 - 
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Tabelul 35. Distribuţia tinerilor şomeri cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după locul de 

muncă (ocupaţia) căutat, sexe şi medii 

mii persoane 

Grupe majore de ocupaţii conform CORM Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 36,7 25,2 11,4 11,0 25,6 

Specialişti cu nivel superior de calificare 5,4 1,4 4,0 5,0 0,4 

Specialişti cu nivel mediu de calificare 1,9 1,9 - 0,2 1,6 

Funcţionari administrativi 0,8 - 0,8 0,5 0,3 

Lucrători în servicii, gospodăria de locuinţe şi 

deservire comunală, comerţ şi asimilaţi 5,0 1,2 3,9 2,8 2,2 

Muncitori calificaţi în întreprinderi industriale 

mari şi mici, în meserii de tip artizanal, în 

construcţii, transporturi, telecomunicaţii, 

geologie şi prospectarea geologică 13,6 13,3 0,4 1,4 12,3 

Operatori, aparatişti, maşinişti la instalaţii şi 

maşini, lăcătuşi-asamblori  4,6 4,6 - 1,1 3,5 

Muncitori necalificaţi 5,3 2,9 2,4 - 5,3 

 

Tabelul 36. Distribuţia tinerilor şomeri cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după tipul de 

instruire considerat mai util în căutarea unui loc de muncă, sexe şi medii 

mii persoane 

Tipul de instruire Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 36,6 25,2 11,4 11,0 25,6 

Obţinerea studiilor medii 0,9 0,9 - - 0,9 

Obţinerea studiilor secundar-profesionale 8,2 6,5 1,8 1,2 7,1 

Obţinerea studiilor medii de specialitate 5,3 3,5 1,8 2,3 3,0 

Obţinerea studiilor superioare 12,9 8,2 4,7 5,6 7,3 

Pregătirea iniţială la locul de muncă 5,6 4,2 1,5 - 5,6 

Cursuri în domeniului administrării afacerilor 0,8 0,8 - - 0,8 

Cursuri de instruire la calculator 1,1 0,6 0,5 - 1,1 

Cursuri de studiere a limbilor străine 1,9 0,8 1,2 1,9 - 
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Tabelul 37. Distribuţia tinerilor inactivi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după statutul 

activităţii avute în săptămâna premergătoare interviului, sexe şi medii 

mii persoane 

Statutul activităţii / ocupaţiei Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 445,9 178,9 267,0 176,8 269,1 

(răspunsuri multiple)      

A frecventat orele / lecţiile 265,2 124,8 140,4 113,7 151,5 

S-a întâlnit cu prietenii, a fost la discotecă etc.  237,6 124,5 113,1 104,1 133,5 

S-a ocupat cu menajul 288,4 75,8 212,6 118,5 169,9 

A stat la calculator (reţele de socializare, jocuri, Internet) 256,1 117,7 138,4 128,2 127,9 

A privit televizorul 354,2 139,9 214,3 138,8 215,4 

A ascultat muzică 282,3 121,7 160,6 109,0 173,3 

A citit 201,6 70,3 131,3 93,1 108,5 

A mers la cumpărături / magazine 293,8 95,9 197,9 131,4 162,4 

A fost la cinema, teatru, concerte 11,6 1,6 10,0 5,8 5,9 

S-a plimbat, a mers cu bicicleta, a făcut sport 219,0 103,3 115,7 93,6 125,4 

 

Tabelul 38. Distribuţia tinerilor inactivi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după sursa 

principală de finanţare, sexe şi medii 

mii persoane 

Sursa principală de finanţare Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 445,9 178,9 267,0 176,8 269,1 

Părinţii / fraţii / surorile 306,9 147,7 159,2 119,4 187,5 

Soţul (soţia) 86,7 2,0 84,6 41,0 45,7 

Economiile proprii 34,5 22,6 11,9 11,2 23,3 

Indemnizaţiile de stat 15,1 4,4 10,7 5,2 9,9 

Împrumut / credite în bani 0,4 0,4 - - 0,4 

Alta 2,3 1,8 0,5 - 2,3 

 



 37 

Tabelul 39. Distribuţia tinerilor inactivi cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani după ocupaţia 

dorită pe viitor, sexe şi medii 

mii persoane 

Grupe majore de ocupaţii conform CORM Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 407,6 166,9 240,7 163,7 243,9 

Conducători şi funcţionari superiori 38,4 14,7 23,7 22,4 16,0 

Specialişti cu nivel superior de calificare 182,5 68,1 114,4 90,9 91,6 

Specialişti cu nivel mediu de calificare 29,7 9,3 20,4 8,7 21,0 

Funcţionari administrativi 1,5 - 1,5 0,7 0,8 

Lucrători în servicii, gospodăria de locuinţe şi 

deservire comunală, comerţ şi asimilaţi 49,1 6,6 42,5 12,8 36,3 

Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, 

vânătorie, piscicultură şi pescuit 2,2 0,7 1,4 0,6 1,6 

Muncitori calificaţi în întreprinderi industriale 

mari şi mici, în meserii de tip artizanal, în 

construcţii, transporturi, telecomunicaţii, 

geologie şi prospectarea geologică 34,9 28,8 6,1 5,8 29,2 

Muncitori necalificaţi 8,4 3,1 5,3 1,6 6,8 

Alte 12,7 12,7 - 0,9 11,9 

Nu ştie 48,2 22,8 25,4 19,4 28,8 

 

 

Tabelul 40. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani în raport cu procesul de 

tranziţie de la şcoală la muncă după sexe şi medii 

 

mii persoane 

Procesul de tranziţie Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 706,4 316,4 390,0 318,4 388,0 

Tineri care au finisat procesul de tranziţie 211,4 103,0 108,4 127,8 83,6 

Tineri în proces de tranziţie 187,8 71,5 116,4 62,4 125,4 

Tineri care încă nu au intrat în tranziţie 307,2 142,0 165,3 128,2 179,0 
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Tabelul 41. Distribuţia tinerilor în raport cu procesul de tranziţie de la şcoală la muncă 

după grupe de vârste şi sexe  

mii persoane 

Procesul de tranziţie Total 
Grupe de vârstă 

15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 

     

Total 706,4 216,2 231,4 258,8 

Tineri care au finisat procesul de tranziţie 211,4 6,5 72,5 132,4 

Tineri în proces de tranziţie 187,8 22,9 63,4 101,6 

Tineri care încă nu au intrat în tranziţie 307,2 186,8 95,6 24,9 

Bărbaţi 316,4 115,5 103,9 97,0 

Tineri care au finisat procesul de tranziţie 103,0 3,2 33,8 65,9 

Tineri în proces de tranziţie 71,5 14,1 32,2 25,2 

Tineri care încă nu au intrat în tranziţie 142,0 98,2 37,8 5,9 

Femei 390,0 100,7 127,5 161,8 

Tineri care au finisat procesul de tranziţie 108,4 3,3 38,6 66,5 

Tineri în proces de tranziţie 116,4 8,8 31,2 76,4 

Tineri care încă nu au intrat în tranziţie 165,3 88,6 57,7 19,0 

 

 

Tabelul 42. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani în raport cu procesul de 

tranziţie de la şcoală la muncă după situaţia financiară a gospodăriilor din care fac parte, 

sexe şi medii   

 

mii persoane 

Sexe, medii 

 Procesul de tranziţie 
Total Bună şi foarte bună Medie Nesatisfăcătoare 

     

Total 706,4 112,8 483,3 110,3 

Tineri care au finisat procesul de tranziţie 211,4 33,7 155,9 21,8 

Tineri în proces de tranziţie 187,8 19,6 122,8 45,5 

Tineri care încă nu au intrat în tranziţie 307,2 59,6 204,6 43,0 

Bărbaţi 316,4 60,7 210,3 45,4 

Tineri care au finisat procesul de tranziţie 103,0 19,8 74,6 8,6 

Tineri în proces de tranziţie 71,4 10,1 42,7 18,6 

Tineri care încă nu au intrat în tranziţie 142,0 30,8 93 18,2 

Femei 390,1 52,2 273 64,9 

Tineri care au finisat procesul de tranziţie 108,4 13,9 81,3 13,2 

Tineri în proces de tranziţie 116,4 9,5 80,0 26,9 

Tineri care încă nu au intrat în tranziţie 165,3 28,8 111,7 24,8 

Urban 318,4 45,7 233,7 38,9 

Tineri care au finisat procesul de tranziţie 127,8 19,3 100,2 8,2 

Tineri în proces de tranziţie 62,4 3,9 44,5 14,0 

Tineri care încă nu au intrat în tranziţie 128,2 22,5 89,0 16,7 
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mii persoane 

Sexe, medii 

 Procesul de tranziţie 
Total Bună şi foarte bună Medie Nesatisfăcătoare 

     

Rural 388,0 67,1 249,6 71,3 

Tineri care au finisat procesul de tranziţie 83,6 14,4 55,7 13,5 

Tineri în proces de tranziţie 125,4 15,6 78,3 31,5 

Tineri care încă nu au intrat în tranziţie 179,0 37,1 115,6 26,3 

 

Tabelul 43. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani care au finisat procesul 

de tranziţie de la şcoală la muncă după categorii, sexe şi medii 

mii persoane 

Procesul de tranziţie finisat Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 211,4 103,0 108,4 127,8 83,6 

Au un loc de muncă stabil 161,8 73,2 88,6 108,8 53,0 

Au un loc de muncă satisfăcător, dar temporar 11,2 5,7 5,5 7,7 3,4 

Sunt lucrători pe cont propriu, satisfăcuţi de lucru de bază 38,4 24,1 14,3 11,2 27,2 

 

Tabelul 44. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani care sunt în proces de 

tranziţie de la şcoală la muncă după categorii, sexe şi medii 

mii persoane 

În proces de tranziţie Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 187,8 71,5 116,4 62,4 125,4 

Sunt disponibili să înceapă lucrul în următoarele 15 zile 40,8 28,3 12,5 11,0 29,8 

Au un loc de muncă nesatisfăcător şi temporar 6,3 3,6 2,7 2,8 3,5 

Sunt lucrători pe cont propriu, nesatisfăcuţi de lucru de bază 6,2 5,7 0,5 - 6,2 

Sunt inactivi în prezent, nu urmează nici o formă de instruire 

dar intenţionează să caute de lucru 134,5 33,9 100,6 48,6 85,9 

 

Tabelul 45. Distribuţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani care încă nu au intrat în 

proces de tranziţie de la şcoală la muncă după categorii, sexe şi medii 

mii persoane 

Încă nu au intrat în proces de tranziţie Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

      

Total 307,2 142,0 165,3 128,2 179,0 

Urmează o formă de instruire 279,4 132,7 146,6 119,3 160,0 

În prezent sunt inactivi, nu urmează nici o formă de instruire 

şi nici nu intenţionează să caute de lucru 27,9 9,2 18,6 8,9 19,0 

 


