„TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!”
Fact-sheet - workshop Suceava
18 octombrie 2018
Scopul workshopului a fost acela de a informa, de a evidenția punctele de vedere cu privire la
politicile publice in domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie. Un obiectiv al acestei întâlniri
a fost acela de a colecta opinii si puncte de vedere referitoare la problemele gnerale ale
tinerilor din județul Suceava. O atenție deosebită a fost acordată discuțiilor generate de forma
actuala a legilor din domeniu (Legea Uceniciei), dar și de a dezbate problemele identificate și
expuse în raportul de evaluare, de a identifica solții la problemele identificate și de a genera
propuneri de politici publice viabile.

La workshop au participat diverși parteneri sociali, reprezentanții ai ONG-urilor de tineret,
reprezentanții autorităților publice locale, precum și reprezentanți ai angajatorilor.
Documentele de lucru de la care am pornit discuțiile în cadrul workshopului au fost
metodologia de realizare a cercetării, dar și raportul de evaluare a setului de politici publice
din domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie si a nevoilor la nivel de populatiei.

Colectarea punctelor de vedere cu privire la problemele generate de politicile de tineret, cu
accent pe ucenicie
Cadrul de desfășurare a workshopului a urmărit să stimuleze dialogul între diverși actori sociali
interesați de problematica tinerilor din județul Suceava. Astfel formatul dezbaterilor a fost
următorul:
-

participanții au fost împărțiți în grupe de lucru astfel încât în fiecare grup format să fie
în mod proporțional reprezentanți ai diverselor categori prezente (tineri sau
reprezentanți ai organizațiilor de tineret, autoritați publice locale sau centrale,
angajatori .

-

grupele de lucru au stimulat dezbaterea pe marginea oportunităților și provocărilor

aflate în fața fiecărui actor social
-

modul de repartizare al participanților a ținut cont de principiul egalității de șanse,
organizarea pe grupuri de lucru ținând cont de asigurarea unui echilibru pe criteria de
gen intre femei și bărbați

-

au fost constituite 4 grupuri de lucru: ONG-uri de tineret, Angajatori, Autorități publice
locale, Autorități publice centarale,

Sinteza discuțiilor și punctelor de vedere exprimate:

1. ONG-uri de tineret
• Lipsa unor spații de desfășurare a activităților de tineret în Suceava
• Oferta pe piața muncii considerată nesatisfăcătoare
• Transparența atribuirii activităților de tineret în județ
• Insuficienta promovare a Legii uceniciei

2. Autorități publice locale
• Lipsa unor strategii locale la nivel de tineret
• Lipsa antreprenorilor interesați să investească în județul Suceava
• Migrația tinerilor din județ

3. Angajatori
• Birocrație – descurajează antreprenoriatul
• Volatilitate mare – tinerii schimbă des locul de muncă
• Insuficienta promovare a Legii uceniciei

4. Autorități publice central
• Incoerența strategiilor privind tinerii
• Rata mare de abandon școlar
• Acces inegal la oportunități între rural și urban

Ca și în cazul workshopului de la Piatra Neamț am descoperit că un număr extreme de mic de
participanți la workshop cunoașteau ca există reglementări și stimulente privnd ucenicia la
locul de muncă.
Din fericire la nivelul AJOFM au fost înregistrate multe contracte de ucenicie, plafonul de
fonduri atribuit județului Suceava fiind aproape epuizat.

Elaborat,
Expert politici publice
Miroslav Tascu-Stavre

„TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!”
Document de poziție - workshop Piatra Neamț
26 septembrie 2018

Scopul workshopului a fost acela de a informa, de a evidenția punctele de vedere cu privire
la politicile publice in domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie. Un obiectiv al acestei
întâlniri a fost acela de a colecta opinii si puncte de vedere referitoare la problemele
generale ale tinerilor din județul Suceava. Discuțiile s-au axat pe modul în care forma actuala
a legilor din domeniu (Legea Uceniciei) răspunde nevoilor pieței forței de muncă în general și
tinerilor, în particular. Totodată sesiunile de lucru au avut rolul de a dezbate problemele
identificate și expuse în raportul de evaluare, de a identifica solții la problemele identificate
și de a genera propuneri de politici publice viabile.
La workshop au participat mai mulți actori sociali, reprezentanții ai ONG-urilor de tineret,
reprezentanții autorităților publice locale, precum și reprezentanți ai angajatorilor.
Documentele de lucru de la care am pornit discuțiile în cadrul workshopului au fost
metodologia de realizare a cercetării, dar și raportul de evaluare a setului de politici publice
din domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie.
Prezentarea soluțiilor și propunerilor generate în grupurile de lucru
Acest document este rezultatul propunerilor rezultate în urma analizei problemelor
identificate la nivelul fiecărui grup de lucru.
Cadrul de desfășurare a workshopului a urmărit să stimuleze dialogul între diverși actori
sociali interesați de problematica tinerilor din județul Suceava. Astfel formatul dezbaterilor a
fost următorul:
-

participanții au fost împărțiți în grupe de lucru astfel încât în fiecare grup format să
fie în mod proporțional reprezentanți ai diverselor categori prezente (tineri sau
reprezentanți ai organizațiilor de tineret, autoritați publice locale sau centrale,

angajatori .
-

grupele de lucru au stimulat dezbaterea pe marginea oportunităților și provocărilor
aflate în fața fiecărui actor social

-

modul de repartizare al participanților a ținut cont de principiul egalității de șanse,
organizarea pe grupuri de lucru ținând cont de asigurarea unui echilibru pe criteria de
gen intre femei și bărbați

-

au fost constituite 4 grupuri de lucru: ONG-uri de tineret, Angajatori, Autorități
publice locale, Autorități publice centrale,

Sinteza soluțiilor identificate la nivelul grupului și punctele de vedere exprimate:

1. ONG-uri de tineret
• Lipsa unor spații de desfășurare a activităților de tineret
• Oferta pe piața muncii considerată nesatisfăcătoare
• Transparența atribuirii activităților de tineret în județ
• Insuficienta promovare a Legii uceniciei

Soluții propuse
• Dialogul cu autoritățile publice locale în mod structurat și identificarea unor
solutii la problemele ridicate
• Oportunitatea de a desfășura activități specifice in cadrul unor spaţii dedicate
• Elaborarea unei strategii de a readuce tinerii în județ

2. Autorități publice locale
• Lipsa unor strategii locale la nivel de tineret
• Lipsa antreprenorilor interesați să investească în județul Suceava
• Migrația tinerilor din județ

Soluții propuse:
• Elaborarea unei strategii pentru tineret

• Identificarea cauzelor pentru care Suceava nu este atractivă pentru investitori
• Promovarea legii uceniciei

3. Angajatori
• Birocrație – descurajează antreprenoriatul
• Volatilitate mare – tinerii schimbă des locul de muncă
• Insuficienta promovare a Legii uceniciei

Soluții propuse:
• Simplificarea proceselor administrative si digitalizare
• Promovarea legii uceniciei

4. Autorități publice central
• Incoerența strategiilor privind tinerii
• Rata mare de abandon școlar
• Acces inegal la oportunități între rural și urban

Soluții propuse:
• Corelarea strategiilor nationale
• Stimularea continuării studiilor
• Promovarea Legii uceniciei

Concluzie:
În urma dialogului între participanţii la Workshop a rezultat:
- necesitatea creşterii gradului de informare cu privire la oportunităţile oferite de legea
uceniciei
- îmbunătățirea dialogului existent între instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii în domeniul
tineretului din judeţul Suceava care să contribuie la consolidarea unei societăţii civile
puternice, identificate şi independente.

Totodată rezultatul dialogului contribuie la dezvoltarea de politici şi programe publice
transparente şi eficace, în conformitate cu aşteptările tinerilor.
În urma desfăşurării workshopului putem afirma că dezbaterile tematice au încurajat/vor
încuraja beneficiarii direcţi şi indirecţi să contribuie activ la procesele de consultare publică şi
în egală masură au responsabilizat autorităţile publice locale.

Elaborat,
Expert politici publice
Miroslav Tascu-Stavre

„TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!”

Fact-sheet - workshop Piatra Neamț
26 septembrie 2018

Scopul workshopului a fost acela de a informa, de a evidenția punctele de vedere cu privire
la politicile publice in domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie. Un obiectiv al acestei
întâlniri a fost acela de a colecta opinii si puncte de vedere referitoare la problemele gnerale
ale tinerilor din județul Neamț. O atenție deosebită a fost acordată discuțiilor generate de
forma actuala a legilor din domeniu (Legea Uceniciei), dar si de a dezbate problemele
identificate și expuse în raportul de evaluare, de a identifica soluții la problemele identificate
și de a genera propuneri de politici publice viabile.

La workshop au participat diverși actori interesaţi, reprezentanții ai ONG-urilor de tineret,
reprezentanții autorităților publice locale sau centrale (reprezentatul Prefecturii, City
Managerul municipiului Piatra Neamț, directorul AJOFM).
Documentele de lucru de la care am pornit discuțiile în cadrul workshopului au fost
metodologia de realizare a cercetării, dar și raportul de evaluare a setului de politici publice
din domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie si a nevoilor la nivel de populatiei.

Colectarea punctelor de vedere cu privire la problemele generate de politicile de tineret,
cu accent pe ucenicie
Cadrul de desfășurare a workshopului a urmărit să stimuleze dialogul între diverși actori
sociali interesați de problematica tinerilor. Astfel formatul dezbaterilor a fost următorul:
-

participanții au fost împărțiți în grupe de lucru astfel încât în fiecare grup format să
fie în mod proporțional reprezentanți ai diverselor categori prezente (tineri sau

reprezentanți ai organizațiilor de tineret, autoritați publice locale sau centrale,
angajatori .
-

grupele de lucru au stimulat dezbaterea pe marginea oportunităților și provocărilor
aflate în fața fiecărui actor social

-

modul de repartizare al participanților a ținut cont de principiul egalității de șanse,
organizarea pe grupuri de lucru ținând cont de asigurarea unui echilibru pe criteria de
gen intre femei și bărbați

-

au fost constituite 4 grupuri de lucru: ONG-uri de tineret, Angajatori, Autorități
publice locale, Autorități publice centarale,

Sinteza discuțiilor și punctelor de vedere exprimate:

1. ONG-uri de tineret
• Tinerii reclamă lipsa de transparență a autorităților locale cu privire la
oportunitățile de finanțare a unor proiecte pentru tineri
• Lipsa unor spații de desfășurare a activităților de tineret în Piatra Neamț
• Oferta pe piața muncii o consideră necorespunzătoare în raport cu calificările
obținute
• Migrația tinerilor din județ
• Insuficienta promovare a Legii uceniciei

2. Autorități publice locale
• Deficit pe piața forței de muncă
• Lipsa antreprenorilor interesați să investească în județul Neamț
• Probleme privind identificarea tinerilor NEETs (acel tanar cu varsta
cuprinsa intre 16 si 25 de ani care nu are loc de munca, nu urmeaza
o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare
profesionala si este inregistrat in evidentele agentiei p entru
ocuparea fortei de munca)
• Migrația tinerilor din județ

3. Angajatori
• Lipsa încrederii în autorități
• Birocrație
• Lipsa predictibilității
• Insuficienta promovare a Legii uceniciei

4. Autorități publice central
• Lipsa competențelor transversale
• Analfabetism funcțional
• Rata mică de promovabilitate și anabandon școlar
• Discrepanța între rural și urban
• Insuficienta promovare a Legii uceniciei

O informație relevantă în contextual discuțiilor noastre despre oportunități şi provocări
pentru tineri a fost accea că un număr extreme de mic de participanți la workshop
cunoașteau ca există reglementări și stimulente privnd ucenicia la locul de muncă

Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie.
Obiectivele formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca sunt:


sa ofere persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obtine o calificare in sistemul de
formare profesionala a adultilor, care sa permita ocuparea unui loc de munca si continuarea invatarii;



sa permita angajatorilor sa isi asigure forta de munca calificata, de calitate, in functie de cerintele proprii;



sa faciliteze integrarea sociala a persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, in concordanta cu aspiratiile
profesionale si cu necesitatile pietei muncii;
extras din prezentarea reprezentantului AJOFM Neamț

Din păcate informațiile culese cu ocazia workshopului confirmă datele rezultate din
cercetarea realizată în cadrul proiectului (Studiu cu privire la sistemul de ucenicie din
România). În ceea ce privește gradul de informare cu privire la reglementările legale privind
ucenicia la locul de muncă din România se poate observa faptul că numai o treime dintre
respondenți se consideră foarte informați și informați. Cu alte cuvinte, mai bine de 2/3
dintre organizațiile din România nici nu au luat în calcul angajarea de ucenici necunoscând

informații despre această lege. În egală măsură, nici în rândul tinerilor, nivelul de informare
cu privire la sistemul de ucenicie din România nu este cunoscut.

Cât de informat sunteți cu privire la reglementările legale privind ucenicia la locul de
muncă în România?

Procent

Foarte informat

9%

Informat

24%

Nu prea informat

43%

Deloc informat

24%

Elaborat,
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Miroslav Tascu-Stavre

„TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!”
Document de poziție - workshop Piatra Neamț
26 septembrie 2018

Scopul workshopului a fost acela de a informa, de a evidenția punctele de vedere cu privire
la politicile publice in domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie. Un obiectiv al acestei
întâlniri a fost acela de a colecta opinii si puncte de vedere referitoare la problemele gnerale
ale tinerilor din județul Neamț. O atenție deosebită a fost acordată discuțiilor generate de
forma actuala a legilor din domeniu (Legea Uceniciei), dar si de a dezbate problemele
identificate și expuse în raportul de evaluare, de a identifica solții la problemele identificate
și de a genera propuneri de politici publice viabile.
La workshop au participat diverși parteneri sociali, reprezentanții ai ONG-urilor de tineret,
reprezentanții autorităților publice locale sau centrale (reprezentatul Prefecturii, City
Managerul municipiului Piatra Neamț, directorul AJOFM), precum și reprezentanți ai
angajatorilor.
Documentele de lucru de la care am pornit discuțiile în cadrul workshopului au fost
metodologia de realizare a cercetării, dar și de raportul de evaluare a setului de politici
publice din domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie si a nevoilor la nivel de populatiei.
Prezentarea soluțiilor și propunerilor generate în grupurile de lucru
Acest document este rezultatul propunerilor rezultate în urma analizei problemelor
identificate la nivelul fiecărui grup de lucru.
Cadrul de desfășurare a workshopului a urmărit să stimuleze dialogul între diverși actori
sociali interesați de problematica tinerilor din județul Neamț. Astfel formatul dezbaterilor a
fost următorul:
-

participanții au fost împărțiți în grupe de lucru astfel încât în fiecare grup format să
fie în mod proporțional reprezentanți ai diverselor categori prezente (tineri sau
reprezentanți ai organizațiilor de tineret, autoritați publice locale sau centrale,
angajatori .

-

grupele de lucru au stimulat dezbaterea pe marginea oportunităților și provocărilor
aflate în fața fiecărui actor social

-

modul de repartizare al participanților a ținut cont de principiul egalității de șanse,
organizarea pe grupuri de lucru ținând cont de asigurarea unui echilibru pe criteria de
gen intre femei și bărbați

-

au fost constituite 4 grupuri de lucru: ONG-uri de tineret, Angajatori, Autorități
publice locale, Autorități publice centarale,

Sinteza soluțiilor identificate la nivelul grupului și punctele de vedere exprimate:

1. ONG-uri de tineret au identificat urmatoarele:
• Tinerii reclamă lipsa de transparență a autoritățoilor locale cu privire la
oportunitățile de finanțare a unor proiecte pentru tineri
• Lipsa unor spații de desfășurare a activităților de tineret
• Oferta pe piața muncii o consider necorespunzătoare în raport cu calificările
obținute
• Migrația tinerilor din județ
• Insuficienta promovare a Legii uceniciei
Soluții propuse
• Coordonarea activităților de tineret, prin stabilirea unor parteneriate locale
• Dialogul cu autoritățile publice locale în mod structurat
• Oportunitatea de a desfășura activități specifice in cadrul unor spaţii dedicate
• Elaborarea unei strategii de a readuce tinerii în județ

2. Problematica identificată la nivelul autorităților publice locale
• Deficit pe piața forței de muncă
• Lipsa antreprenorilor interesați să investească în județul Neamț
• Probleme privind identificarea tinerilor NEET (acel tanar cu varsta
cuprinsa intre 16 si 25 de ani care nu are loc de munca, nu urmeaza
o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare
profesionala si este inregistrat in evidentele agentiei pentru

ocuparea fortei de munca)
• Migrația tinerilor din județ
Soluții propuse:
• Promovarea legii uceniciei

3. Angajatori
• Lipsa încrederii în autorități
• Birocrație
• Lipsa predictibilității
• Insuficienta promovare a Legii uceniciei
Soluții propuse:
• Simplificarea proceselor administrative si digitalizare
• Promovarea legii uceniciei

4. Autorități publice central
• Lipsa competențelor transversale
• Analfabetism funcțional
• Rata mică de promovabilitate și abandon școlar
• Discrepanța între rural și urban
• Insuficienta promovare a Legii uceniciei
Soluții propuse:
• Curriculum imbunatățit

Concluzie:
În urma dialogului între participanţii la Workshop a rezultat:
- necesitatea creşterii gradului de informare cu privire la oportunităţile oferite de legea
uceniciei
- necesitatea unui parteneriat efectiv între instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii în domeniul
tineretului din judeţul Neamţ care să contribuie la consolidarea unei societăţii civile
puternice, identificate şi independente.
Totodată rezultatul dialogului contribuie la dezvoltarea de politici şi programe publice

transparente şi eficace, în conformitate cu aşteptările tinerilor.
De asemenea, în urma desfăşurării workshopului putem afirma că dezbaterile tematice au
încurajat/vor încuraja beneficiarii direcţi şi indirecţi să contribuie activ la procesele de
consultare publică şi în egală masură au responsabilizat autorităţile publice locale.

In vederea incheierii de contracte de ucenicie au fost intreprinse masuri de informare a angajatorilor
cu privire la posibilitatea finantarii uceniciei la locul de munca din bugetul asigurarilor pentru somaj
prin:


mediatizarea in presa locala scrisa si in emisiuni la televiziunile locale a legislatiei privind
ucenicia la locul de munca si a facilitatilor de care pot beneficia angajatorii care incadreaza
persoane in baza unor contracte de ucenicie, in vederea organizarii de programe de formare
profesionala prin ucenicie la locul de munca;



distribuirea de pliante angajatorilor care au participat la bursele locurilor de munca
organizate de Agentie;



participarea la intalniri cu societati interesate in organizarea unor programe de ucenicie,
precum S.C. HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A. – Fabrica de Ciment Tasca, S.C. Arcelor
Mittal Tubular Products S.A. Roman si S.C. SOFIAMAN IMPEX SRL din Tirgu Neamt.

Elaborat,
Expert politici publice
Miroslav Tascu-Stavre

