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1. Introducere

În prezent, numărul tinerilor români fără venituri proprii este alarmant și este într-o
creștere susținută. Dincolo de statistica privind somajul în randul tinerilor care nu depașește
cu mult media europeană și care ia în calcul doar tinerii cu vârste cuprinse între 18-24 ani,
numeroși tineri din România cu vârste cuprinse între 18-35 ani nu mai sunt/nu au fost
niciodată în evidențele autorităților responsabile de gestionarea muncii, nu urmează nicio
formă de invățământ sau formare profesională și nu au capacitatea financiară de a se intreține
singuri.
Pe de altă parte, apetența tinerilor pentru dezvoltarea antreprenoriatului este în
continuă creștere. Studiile de specialitate arată că tinerii iși doresc să-și deschidă propria
afacere, însă se confruntă cu o serie de bariere birocratice, de acces la finanțare și de lipsa
maturității în gestiunea firmei proprii.
1. Prezentul document de politică publică sectorială Munca și antreprenoriatul în rândul
tinerilor a fost realizat din necesitatea de reformare a modului de abordare a domeniului
tineret - tineri pe piața muncii din România și constituie o dovada a orientării către o
abordare integrată, simplificată din punct de vedere legislativ, inter-guvernamentală și
orientată către rezultatul muncii tinerilor cu vârste cuprinse intre 18 si 35 de ani.
Documentul de politică publică este definit pentru orizontul de timp cuprins între anii
2016-2018.
Statistica privind situația șomajului în rândul tinerilor din România, comparativ cu
media de la nivelul U.E.
Conform datelor furnizate de către Eurostat în decembrie 2014, în UE existau
aproximativ 4.7 milioane de tineri șomeri și 7.3 milioane de tineri din categoria NEETs.
În România, creșterea susținută a ratei șomajului în rândul tinerilor este dublată de
tinerii NEETs, acei tineri cu vârste cuprinse între 18-24 ani care nu lucrează, nu urmează
nicio formă de învățământ sau formare profesională.
Conform declarațiilor ANOFM Iulie 2015, din punct de vedere a distribuirii ratei
șomajului tinerilor cu vârste cuprinse între 18-24 ani în funcție de nivelul de educație,
ponderea cea mai ridicată în rândul șomerilor o au cei cu un nivel scăzut de educație (primar,
gimnazial și profesional) respectiv 75,28%, urmat de cei cu pregatire medie (liceu și
postliceală) 19,87% și cei cu studii universitare 4,75%.
În graficul de mai jos este evidențiată evoluția ratei șomajului în rândul tinerilor 1824 ani în decursul ultimilor 5 ani (2010-2015):
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Din analiza de trend, statistic, reiese că România nu depașeste cu mult rata șomajului
în rândul tinerilor fată de media UE, având în același timp o poziție mai bună a indicatorului
față de Spania cu rata șomajului tinerilor de 48.60%, Grecia 51.80% sau Portugalia 31.00%
(în 2015).
Cu toate acestea, în România există un numar foarte mare de tineri români care nu
figurează în cadrul indicatorului “rata șomaj în rândul tinerilor”, aceștia fiind grupați în:
 Tineri cu vârste cuprinse între 25-35 ani
 Tineri NEETs
 Tineri care nu mai sunt înregistrati în evidențele AJOFM la categoria șomeri,
alții decât tinerii NEETs.
Acronimul NEET a apărut pentru prima dată în Regatul Unit la sfarșitul anilor 1980,
constituind o denumire alternativă a categoriei persoanelor tinere care nu lucrează și nici nu
urmează studii sau cursuri de formare profesională. În 2010, conform Eurostat, tinerii NEETs
la nivelul UE erau în numar de 7.5 milioane, echivalentul a 12.80% din populația cu vârste
între 15 și 24 ani.
Din punct de vedere al nivelului de studii aferente tinerilor șomeri români, se observă
faptul că ponderea cea mai ridicată în rândul șomerilor o au cei cu un nivel scazut de educație
(primar, gimnazial și profesional) respectiv 75,28%, urmat de cei cu pregatire medie (liceu și
postliceală) 19,87% și cei cu studii universitare 4,75%. (Conform declarațiilor ANOFM din
iulie 2015).
Statistica privind situția antreprenoriatului în România comparativ cu Uniunea Europeană

Una dintre măsurile viabile pentru scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor din
România este încurajarea antreprenoriatului, a accesului la finanțare și a mentoratului în
antreprenoriat, astfel încat firmele nou create să poată rezista cerințelor dinamice ale pieței.
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La nivelul anului 2015 antreprenoriatul este încă insuficient dezvoltat în România.
Studii economice demonstrează că acest fapt are urmatoarele cauze probabile:
 Lipsa informării corecte a tinerilor asupra surselor de finanțare existente și
accesului la finanțare (surse de la bugetul de stat, fonduri europene, altele)
 Lipsa unei educații antreprenoriale timpurii, axată pe gestiunea financiară
 Lipsa mentoratului în antreprenoriat care ar putea reduce eșecul desființării
unor firme la un an sau doi de la inființare
 Lipsa unui framework unitar/armonizat de monitorizare și evaluare a derulării
activității firmelor înfiintate de tineri cu finanțare nerambursabilă din fonduri
nationale și/sau europene (cele mai multe de tip SRL-D)
 Birocrația și gestiunea ineficientă a unor programe care incurajează tinerii săși deschidă o afacere
 Extinderea către noi oportunități de finanțare care să încurajeze înființarea de
firme noi conduse de către tineri cu vârste cuprinse între 18-35 ani, etc.
În pofida faptului că numărul firmelor de tip SRL-D a crescut în 2014 cu 50% față de
2013 (conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului), iar numărul IMM-urilor
reprezintă peste 90% din totalul firmelor din România, țara noastră înregistrează cel mai mic
număr de IMM-uri raportat la mia de locuitori din UE, respectiv 22/1.000 de locuitori în
2012, față de media europeană de 42/1.000 de locuitori.
În ciuda dificultăților, apetența tinerilor români către antreprenoriat este în creștere.
Conform unui studiu elaborat în 2014 de către Ernest&Young în parteneriat cu
Alianța Tinerilor Antreprenori G20 și numit “Avoiding a lost generation”, ediția a 2 a,
aproximativ 70% din totalul tinerilor chestionați doresc să iși înceapă propria afacere, însă
90% dintre antreprenori consideră dificil sau foarte dificil accesul la finanțare. Din analiza
raspunsurilor antreprenorilor tineri existenți și potențiali sunt evidențiate ca soluții
următoarele:
 Crearea de mecanisme de finanțare derulate de Guvern sau sprijinite de acesta care să
ușureze accesul la finanțare al tinerilor antreprenori.
 Furnizarea de stimulente financiare pentru investitori cu capital de risc, incubatoare de
afaceri și business angels, în scopul generării și dezvoltării de initiative care să
permită folosirea surselor alternative de capital
 Simplificarea și amornizarea birocrației, pentru a ușura povara administrativă în
rândul tinerilor și astfel a incuraja creșterea numărului de antreprenori
 Încurajarea și susținerea mentoratului în antreprenoriat, a incubatoarelor de afaceri,
hub-urilor, acceleratoarelor și rețelelor de afaceri.
Din punct de vedere a surselor de finanțare nerambursabile europene, în exercițiul
financiar multianual 2014-2020 se pune accentul pe creșterea numărului de locuri de muncă,
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generate în special de mediul privat în parteneriat cu mediul universitar, cu institute de
cercetare, precum și cu diverși stakeholderi de la nivelul unuia sau mai multor state membre.
În acest context se contureazî și ideea dezvoltării antreprenoriatului durabil la nivelul tinerilor
cu ajutorul de resurse financiare nerambursabile.
În România, în funcție de locația afacerii derulate de tinerii antreprenori (mediul
urban/mediul rural), de bugetul total alocat unei investiții, de valoarea cofinanțării, de
capacitatea antreprenorului de a angaja persoane pentru extinderea activității curente, etc.,
există mai multe surse de finanțare nerambursabile împarțite în 3 clase:
- finanțare nerambursabilă din resurse naționale (ex. Programul de finanțare SRL-D)
- finanțare nerambursabilă din fonduri europene (ex. Programul Operațional Regional 20142020, Axa 2, DMI 2.1; Programul Național Dezvoltare Rurală măsurile 6.2, 6.4, POCU,
granturi, etc.)
- alte surse de finanțare (creditare simplă, credit garantat, creditare prin instrumente de tip
Jeremie, etc.)

2. Scopul Politicii Sectoriale

Scopul Politicii sectoriale Muncă și antreprenoriat în rândul tinerilor 2016-2018
este reprezentat de reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35
ani din România prin încurajarea angajării și a inițiativelor antreprenoriale ale grupului țintă.
Obiectivele specifice (de tip SMART) ale prezentei politici publice sectoriale sunt
următoarele:
Ob. s 1 Reducerea șomajului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 ani din
România cu minim 3% până în anul 2018
Ob. s 2 Dezvoltarea unui “ecosistem antreprenorial” al tinerilor români matur, care să
includă: abilități de afaceri îmbunatățite, mentorat, diminuarea birocrației și creșterea cu
minim 20% a numărului de parteneriate pentru generarea de noi locuri de muncă în toate
cele 8 regiuni ale țării până în anul 2018.
Ob. s 3 Creșterea accesului la finanțare a tinerilor antreprenori români cu minim 30% în
2018 față de nivelul din 2015, în special prin accesarea fondurilor europene din exercițiul
financiar multiannual 2014-2020.
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Ob. s 4 Crearea unui instrument viabil unitar de monitorizare și evaluare a proiectelor
destinate tinerilor antreprenori români care să faciliteze creșterea gradului de absorbție și
urmărirea efectelor fondurilor nerambursabile adresate acestora.

3. Beneficiarii
Beneficiarii direcți ai politicii publice sectoriale Muncă și antreprenoriat în
rândul tinerilor 2016-2018 sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani din cele 8
Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei.
Politica publică sectorială se adresează indirect familiilor acestora, angajatorilor,
precum și altor categorii de persoane impactate.
4. Evaluarea ex-ante
Evaluare ex-ante impact politica publică sectorială: ex. economic, politic, social, ecologic
În prezentul document, atingerea celor 4 obiective specifice menționate la punctul 3
presupune analiza impactului aferent următoarelor direcții de actiune:
4.1 Munca

4.1.1 Reanaliza și prioritizarea facilităților fiscale acordate angajatorilor pentru
angajarea tinerilor

Această masură are un impact economic major, atât prin reducerea șomajului în
rândul tinerilor cât și prin creșterea contribuției la bugetul de stat, în special la bugetul
asigurărilor sociale și de sănatate. În prezent angajatorii care angajează tineri pe o anumită
perioadă de timp au la dispoziție diferite facilitați fiscale, chiar subvenții pentru decontarea
cheltuielilor cu salariile. Este necesară însa o analiză pe rezultatele acestor cheltuieli și
prioritizarea în funcție de efectul produs în economie.
Din punct de vedere social, relaxarea fiscală și acordarea de facilități fiscale
angajatorilor care angajează tineri ar trebui să aibă ca prim efect creșterea nivelului de calitate
al vieții tinerilor. Pentru ca acest deziderat să devină o realitate ar trebui urmărit fluxul și
impactul facilităților asupra bunăstării tinerilor.
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4.1.2 Redefinirea sistemului de formare profesională, cu includerea unor cursuri aplicate
de tip mini-mba, certificate naționale, în domenii cerute de piața muncii.
În prezent tinerii au la dispoziție cursuri de formare profesională, atât de calificare, cât
și de perfecționare, pe care le pot urma la solicitarea angajatorului sau individual. Prin
intermediul programului operațional pentru dezvoltarea resurselor umane/capitalului uman
(fost POSDRU 2007-2013, actualmente POCU 2014-2020) tinerii au posibilitatea de a urma
gratuit cursuri și chiar să primească și o subventie pentru încurajarea participării.
Pentru aceia care au un minim de experientă de munca, realizarea unor cursuri de tip
mini-mba, cu un nivel aplicat nevoilor din piața muncii și standarde de predare, implicare și
evaluare mai inalte, ar conduce la o creștere și diversificare a cunoștiințelor din practică și din
modele de bune practici internaționale, astfel încât competitivitatea acestora să crească.
Creșterea standardelor și cerințelor prin urmarea acestor cursuri vor aduce beneficii pe termen
lung atât angajaților cât și viitorilor antreprenori tineri.
4.2 Antreprenoriat

4.2.1 Creșterea accesului la informații privind finanțări disponibile pentru antreprenori
tineri
Conform studiilor realizate de către specialiștii E&Y în randul tinerilor antreprenori,
creșterea gradului de informare a antreprenorilor tineri privind sursele de finanțare
nerambursabile existente, atât din fonduri naționale, cât și europene, reprezintă una dintre
direcțiile de acțiune care ar încuraja competiția și atragerea de fonduri în economie.
Tinerii antreprenori români sunt inovatori, însă de cele mai multe ori sunt limitați de
capacitatea de cofinanțare a ideilor lor de business cât și de lipsa maturității gestiunii unei
firme. Pentru limitarea eșecului de faliment aferent firmelor la putin timp dupa înființare,
tinerii antreprenori au nevoie de mentori.
4.2.2 Mentorshipul în antreprenoriat destinat tinerilor
4.2.2 Mentorshipul în antreprenoriat destinat tinerilor
încurajează dezvoltarea de
afaceri durabile prin faptul că beneficiază de capitalul de know-how al unui antreprenor care
a reusit să-si dezvolte business-ul.
Investiția în mentorat se poate realiza inclusiv din fonduri europene în cadrul POCU 20142020 fără niciun cost suplimentar și cu beneficii economice consistente.
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4.2.3 Analiza și reproiectarea
antreprenoriatului tinerilor

programelor

de

finanțare

pentru

încurajarea

Este nevoie de o analiza de oportunitate și de impact a rezultatelor programelor
naționale adresate direct sau indirect dezoltării antreprenoriatului tinerilor. În urma
respectivei analize, trebuie alocate resurse financiare suplimentare pentru acele programe
care au rezultate bune în piața și reproiectate acele programe ale căror rezultat nu este
mulțumitor.
În ceea ce privește sursele de finanțare externă precum Garantia pentru Tineri sau
alte domenii majore de intervenție ale POCU, acolo unde este posibil, trebuie încurajate în
practică inițiativele antreprenoriale ale tinerilor.
Impactul creșterii finanțării pentru realizarea și susținerea firmelor noi, înființate de
către tineri și complementar acumularea de cunoștiințe și know-how de antreprenoriat și
mentorship, va fi evidențiat atât prin indicatori macroeconomici: ex. Cifra de afacere în
creștere, profitabilitate crescândă, precum și la nivel social prin cresterea calității vieții.
Încurajarea antreprenoriatului și a antreprenoriatului social al tinerilor aduce efecte
benefice în economie, atât prin cunoștiințele acumulate de către tineri cât și prin lărgirea
bazei de impozitare și creare de noi locuri de muncă.
O analiză a celor 3 scenarii asupra direcților de actiune propuse: actual, optimist,
pesimist va fi realizată intr-un document suport, anexă la prezentul document.

5. Analiza stakeholderilor: rol, metode, rezultate în urma consultărilor
Prezenta politică publică sectorială are ca beneficiari direcți tinerii români, cu vârste
între 18-35 ani, din toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare, iar ca beneficiari indirecți familiile
acestora, angajatori, precum și alte categorii de persoane impactate, după cum este stipulat la
punctul 3.
Analiza stakeholderilor sau persoanelor interesate de implementarea și rezultatele
politicii publice sectoriale este realizată după metoda internațională Prince și presupune
urmatoarele etape:
a. identificarea stakeholderilor (asociații de studenți/tineri, firme private, cadre didactice,
antreprenori existenți, organisme publice, etc.)
b. realizarea profilului grupurilor interesate și analiza implicării acestora până la definitivarea
politicii publice și ulterior în perioada implementării acesteia (chestionare, dezbateri, etc.)
c. includerea de propuneri de îmbunătățire a politicii publice din partea stakeholderilor.
Propunerile de îmbunătățire a prezentului document de politică publică sectorială se vor
realiza pe baza completării unui chestionar on-line și prin intermediul unei dezbateri la care
vor lua parte.
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d. analiza și soluționarea eventualelor rezultate negative (actiuni mediatice cu scop negativ)
e. măsurarea rezultatelor și includerea acestora într-un document final.
Implicarea stakeholderilor atât în faza consultativă elaborarii unei politici publice și
mai ales în etapa evaluării impactului previzionat al acesteia este un demers foarte important
pentru succesul politicii publice. Astfel rolul stakeholderilor este foarte important pentru
acceptarea și punerea în practică a direcțiilor de acțiune aferente prezentului document.
Din analiza documentelor elaborate de către principalele organizatii de tineret din
mediul asociativ cu ocazia diferitelor evenimente din ultimii ani se observă necesitatea
îmbunătățirii atât a legislației, cum este de exemplu Legea tinerilor (L 350/2006), cât și a
proceselor (de ex. încurajarea mentoratului în afaceri ori stabilirea de parteneriate de inițiere a
diferitelor proiecte între tineri, universități și angajatori.
6. Plan de acțiune (schema Gantt)
Având în atenție cele 5 direcții de acțiune propuse, 2 pentru stimularea muncii
tinerilor la angajatori și 3 pentru stimularea antreprenoriatului, prezenta politică publică
propune un plan de acțiune evidențiat prin urmatoarea schema Gantt:
Plan de actiune politica publica sectoriala Munca si antreprenoriat tineri 2016-2018
WP si activitati

Trimestrul IV 2015

Trimestrul I 2016 Trimestrul II 2016 Trimestrul III 2016 Trimestrul IV 2016 Trimestrul I 2017 Trimestrul II 2017 Trimestrul III 2017 Trimestrul IV 2017

WP01 Pregatire si realizare politica publica sectoriala
munca si antreprenoriat tineri 2016-2018
WP01 A1 Analiza situatie existenta domeniul
munca si antreprenoriat tineri
WP01 A2 Scriere document politica publica
sectoriala (forma draft/consultativa)
WP01 A3 Analiza si consultare preliminara stakeholderi
WP01 A4 Realizare dezbatere pe marginea politicii
publice in vederea imbunatatirii
WP01 A5 Inserare propuneri de imbunatatire si
definitivare document
WP 02 Inaintare propuneri autoritatilor responsabile si
organizare evenimente de diseminare
WP02 A1 Inaintare politica publica autoritatilor
responsabile
WP 02 A2 Organizare evenimente de diseminare
WP 03 Implementare, monitorizare si evaluare

Acest plan de acțiune alocă o importanță majoră propunerilor și feedbackului oferit de stakeholderi în
vederea unei mai bune transpuneri în practică a ideilor expuse prin document.
10

7. Monitorizare și evaluare ex-post
Conform punctului 6 din prezentul document, partea de monitorizare și evaluare expost a propunerii de politică publică sectorială Munca și antreprenoriat pentru tinerii din
Romania se regaseste in Graficul Gantt la WP 03 Implementare, monitorizare și evaluare și
se va derula între 2016-2018.
Cele 5 direcții de acțiune propuse prin document sunt în acord cu scopul și obiectivele
prezentei politici publice sectoriale. Acestea sunt:
1. Reanaliza și prioritizarea de facilități fiscale acordate angajatorilor pentru angajarea
tinerilor
2. Redefinirea sistemului de formare profesională, cu includerea unor cursuri aplicate

de tip mini-mba, certificate nationale, în domenii cerute de piața muncii.
3. Creșterea accesului la informații privind finanțări disponibile pentru antreprenori
tineri
4. Mentorship în antreprenoriat destinat tinerilor
5. Analiza și reproiectarea programelor de finanțare pentru încurajarea
antreprenoriatului tinerilor
Prin implementarea inițiativelor ca urmare a celor 5 direcții de acțiune se urmăresc
obținerea următoarelor rezultate principale:
 modificari de natură legislativă și dereglementare
 creșterea alocărilor de fonduri pentru programele de încurajare aferente angajarii
tinerilor și a inițiativelor antreprenoriale (finanțare națională și din fonduri europene
2014-2020)
 alocarea eficientă a facilitatilor fiscale către firmele care angajează tineri
 realizarea de parteneriate, de proiecte între tineri, angajatori, universități, care să
reducă nivelul șomajului tinerilor, atât la nivel național cât și internațional, prin
colaborare și schimb de bune practici cu alte state membre ale UE și nu numai
 acumularea de cunoștiințe practice noi prin cursuri de tip mini-mba, care să fie
recunoscute național
 dezvoltarea mentorshipului și a capitalului de know-how în materie de gestiune a
afacerilor pentru tinerii antreprenori
 dezvoltarea de noi hub-uri, acțiune de businesss-angels și platforme on-line pentru
antreprenori.

11

8. Concluzii
Propunerile aferente prezentului document de politică publică sectorială în domeniile
muncă și antreprenoriat trebuie privite în sistem, astfel încat rezultatele să se adreseze unei
plaje de tineri din ce în ce mai mare din mediul urban, cât și din mediul rural. Antreprenorii
care beneficiază de facilitati și diferite ajutoare bănesti și de know-how trebuie să fie selectați
și condiționați să poată deveni mentori pentru alți antreprenori tineri, după principiul
multiplicării.
Cele 5 propuneri majore vizeaza pe de o parte tineri mai bine pregatiți pentru cerințele
dinamice ale pieței muncii, mai adaptativi schimbărilor și mai creativi. Prin măsurile expuse
vor fi ajutați mai ales tinerii care se orientează spre dezvoltarea propriei afaceri astfel încat să
dezvolte business-uri durabile, inovatoare, să genereze noi locuri de munca si să contribuie în
scară largă la bugetul de stat și indirect la bunastarea lor ca indivizi și a altor categorii de
persoane care depind de aceștia, cum sunt pensionarii.
Astfel, această politică publică sectorială adresată tinerilor este orientată către rezultat
prin îmbunătățirea proceselor existente și a introducerii de componențe noi acolo unde este
nevoie – ex. mentorshipul în antreprenoriatul tinerilor.
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