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Profilul tinerilor NEET 

Pentru a asigura bunăstarea și buna funcționare a unui stat este extrem de important de a 

implica și investi în tânăra generație. La momentul actual există și se dezvoltă diverse servicii 

adresate diferitor categorii de tineri pentru formarea, dezvoltarea, creșterea, dezvoltare 

profesională și peronală. Cu toate acestea până la momentul actual mai există tineri care nu sunt 

încadrați nici într-o formă de instruire și nici în activitatea profesională , ei fac parte din 

categoria tinerilor NEET (tinerii care se află în afara sistemului de educație, formare și ocupație 

profesională). 

Pentru a avea o imagine clară privind situația tinerilor NEET în comunități am realizat un 

formular pentru cartografierea profilului tinerilor NEET în 3 regiuni și 4 localități conexe 

acestora. Conform informațiilor acumulate, am obținut următoarele rezultate: 

1. Bălășești – Sloveanca, com. Pepeni s. Pepeni, com. Pepeni s. Pepenii Noi, com. Pepeni s. 

Răzălai. 

În raionul Sîngerei au fost colectate datele din satul Bălășești, satul Sloveanca, comuna 

Pepeni satul Pepeni, comuna Pepeni satul Pepenii Noi și comuna Pepeni s. Răzălai care conform 

datelor colectate în total au 83 tineri NEET, dintre care 25% sunt tinerii din satul Bălășești ( 21 

tineri), 16% (13 tineri ) din satul Sloveanca, 35% ( 29 tineri ) din com. Pepeni s. Pepeni, câte 12% 

(10 tineri ) în com. Pepeni satul Pepenii Noi și s. Răzălai ( fig.1 ). 

 

Fig1. Nr. de tineri 

 

Analizând sexul și vârsta tinerilor , am obținut următorele rezultate, dintre cei 83 de tineri 

identificați, 21 %, 18 tineri la număr, îl reprezintă cei cu vârsta cuprinsă între 15 – 18 ani , dintre 

care sunt 12 fete și 6 băieți. Din categoria de vârstă 19 - 24 ani fac parte 45% , adică 37 tineri 
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( 30 fete și 7 băieți ) și cea de a treia categorie de vârstă, 25 – 29 ani este reprezentată de 34% de 

tineti, 28 la număr ( 23 fete și 5 băieți ) ( fig. 2 ). 

 

Fig2. Repartizarea pe vârstă și sex  

 

Pentru a avea o viziune mai detaliată asupra nivelului de instruire, am identificat la ce 

etapă a formării au ajuns tinerii. În urma colectării datelor am obținut următoarele: 64% (53 

tineri) au finisat 9 clase și nu au continuat să urmeze vreo formă de instruire, dintre aceștia sunt 9 

tineri cu vârsta cuprinsă între 15 – 18 ani , 23 de tineri au 19 – 24 ani  și 21 tineri sunt din 

categoria de vârstă 25 – 29 de ani.  30% , 25 tineri au reusit să se alăture unui program de studii 

la colegiu / șc. profesională ( 4 tineri cu vârsta 15 – 18 ani, 11 tineri : 19 – 24 ani și 10 tineri : 25 

– 29 ani ). Din totalul respondenților doar 6% , adică 5 tineri au reușit să ajungă la treapta de 

studii superioare fiind reprezentanți ai categoriei de vârstă 25 – 29 ani ( fig.3 ). 

 

Fig3. Nivelul de studii 
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În continuare am fost interesați de starea de sănătate a tinerilor și în special daca se 

încadrează aceștia într-o categorie de disabilitate, astfel am evidențiat trei categorii de disabilități: 

fizică, psihică și mixtă. Analizând rezultatele, am obținut următorii indicatori. 8% din 100% 

înregistrează disabilități fizice, dintre ei 1 tânăr din categoria de vârstă 15 – 18 ani, 3 tineri din 

categoria 19 – 24 ani și 3 tineri de 24 – 29 ani.  

 

La următorul capitol am analizat statutul social al grupului identificat, astfel am constatat 

că 34% sunt tineri cu statutul de social vulnerabil. Din această categorie fac parte 8 tineri cu 

vârsta 15 – 18 ani; 11 tineri  cu vârsta 19 – 24 ani și 11 tineri de 24 – 25 ani. 

 

Important de a acorda atenție am considerat și asupra faptului dacă persoanele au 

experiență de muncă sau aceasta lipsește. În acest context am identificat următoarele: 16% ( 13 

tineri ) cu vârsta 19 – 24 ani și 17 % ( 14 tineri ) au experiență de muncă. 22% ( 18 tineri ) cu 

vârsta 15 – 18 ani; 28% ( 24 tineri ) 19 – 24 ani și 17% ( 14 tineri )  cu vârsta 25 – 29 ani nu au 

experiență profesională ( fig.4 ). 

 

Fig4. Experiență de muncă 

 

Necesar de studiat am considerat dacă tinerii au obținut experiență în baza unui contract de 

muncă sau nu, astfel am obținut că doar 2% din tineri au activat oficial reprezentând grupul 25 – 

29 ani, celelalte 98% primind doar salariul curat la mână ( fig.5 ). 
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Fig5. Contract de muncă 

 

În final am fost interesați dacă tinerii NEET identificați au copii la întreținere și care este 

numărul lor. În urma sintetizării datelor am identificat că: 22% din tineri (15 – 18 ani) nu au 

copii la întreținere; din grupul cu vârsta 19 – 24 ani 13% ( 11 tineri ) au 1 copil la întreținere, 12% 

au 2 copii la întreținere, 2% au 3 și mai mulți copii și 17% din tinerii dați neavând copii la 

întreținere. Din totalul respondenților 35% sunt cei din categoria 25 – 29 ani ( 13% - au 1 copil al 

întreținere; 10% - au 2 copii la întreținere , 1% are 3 și mai mulți copii la întreținere și 10% nu au 

copii la întreținere) ( fig.6 ) 

 

Fig6. Copii la întreținere 
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Concluzii 1 

Conform rezultatelor cercetării în comunitățile Bălășești, satul Sloveanca, comuna Pepeni 

satul Pepeni, comuna Pepeni satul Pepenii Noi și comuna Pepeni s. Răzălai am constatat că în 

categoria tinerilor NEET identificați prevalează femeile, cu vârsta crește și numărul tinerelor 

care abandonează activitățile de formare. Același fenomen îl putem urmări și la persoanele de 

sex masculin. La capitolul de studii s-a dovedit faptul că implicarea tinerilor în activitățile de 

instruire se reduce aproximativ în jumătate la fiecare nivel de formare, fenomen care în 

consecință prezintă o barieră semnificativă în activitatea profesională. Neavând o bază de studii, 

tinerii NEET întâmpină dificultăți în procesul de angajare și realizare profesională fiind slad 

pregătiți pentru piața muncii și solicitările acesteia. În cazul în care ne referim la cele 9% de 

tineri care se încadrează într-un grad de disabilitate, formarea și încadrarea lor în activitate de 

muncă necesită atenție sporită și programe adaptate la necesitățile și caracteristicile individuale.  

Cele menționate anterior se reflectă și în statisticile referitor la experiența de muncă a 

tinerilor, astfel am identificat că doar 33% din persoanele identificate au experiență de muncă, 

dintre care doar 2% au activat cu contract de muncă. În aceste condiții se adeverește faptul că 

lipsa formării profesionale necesare pentru a realiza o profesie împiedică tinerii să se angajeze 

oficial la un post de muncă. În consecință tânărul obține statutul de social vulnerabil, care îl 

poate asigura cu alocații și ajutoare din cadrul serviciului de asistență socială. O sursa de venit 

este și lucrul cu salariul la mână în calitate de zilieri sau îndeplinind alte munci în comunitate 

propuse de locuitori, dar aceasta ar trebui să fie îmbinată și cu activitatea de creștere și îngrijire a 

copilului. La această idee am ajuns în urma cercetării numărului de copii care se află la îngrijirea 

tinerilor, aici datele prezentând că aproximativ jumătate din tinerii identificați au cel puțil 1 copil 

la îngrijire  

Una dintre provocările majore pentru grupul de tineri NEET este încadrarea acestora în 

piața muncii la care contribuie abandonul școlar, programele puțin adaptate la beneficiari, 

obținerea statutului de social vulnerabili și NEET care ca urmare duc la inactivism, izolare și 

scăderea calității vieții . 
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2. Bocani – s. Pietrosu, s. Burghelea, s. Doltu, s. Ișcălău. 

În raionul Fălești au fost colectate datele din satul Bocani, Pietrosu, Burghelea, Doltu și 

Ișcălău care prezintă un număr de 120 tineri NEET, dintre care din Bocani sunt 36 tineri, 29 

tineri din Pietrosu, 17 tineri din Burghelea, 15 tineri de la Doltu și  23 tineri din Ișcălău ( fig.1 ). 

 

Fig1. Nr. de tineri 

 

Dintre cei 83 de tineri identificați, 13 %, 16 tineri la număr, îl reprezintă cei cu vârsta 

cuprinsă între 15 – 18 ani , dintre care sunt 5 fete și 11 băieți. Din categoria de vârstă 19 - 24 ani 

fac parte 52% , adică 62 tineri ( 32 fete și 30 băieți ) și cea de a treia categorie de vârstă, 25 – 29 

ani este reprezentată de 35% de tineti, 42 la număr ( 25 fete și 17 băieți ) ( fig. 2 ). 

 

Fig2. Repartizarea pe vârstă și sex  
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Referitor la nivelul de instruire, am identificat la ce etapă a formării au ajuns tinerii. În 

urma colectării datelor am obținut următoarele: 1 tânăr ( 19 – 24 ani ) a învâțat până la 4 clase, 1 

tânăr 25 – 29 ani a abondonat studiile până în clasa a 9-a; 86% (103 tineri) au finisat 9 clase și nu 

au continuat să urmeze vreo formă de instruire. Dintre aceștia sunt 16 tineri cu vârsta cuprinsă 

între 15 – 18 ani , 55 de tineri au 19 – 24 ani  și 32 tineri sunt din categoria de vârstă 25 – 29 de 

ani.  12% , 14 tineri au reusit să se alăture unui program de studii la colegiu / șc. profesională ( 6 

tineri : 19 – 24 ani și 8 tineri : 25 – 29 ani ) și 1 tânăr care a ajuns la treapta de studii superioare 

( fig.3 ). 

 

Fig3. Nivelul de studii 

 

În continuare am cercetat starea de sănătate a tinerilor și câți se încadrează într-o categorie 

de disabilitate, fizică, psihică sau mixtă. Analizând rezultatele, am obținut următoarele date: 2% 

din 100% înregistrează disabilități psihice, 2 fiind parte a categoriei de vârstă 15 – 18 ani și unul 

– 25 – 29 ani, 5% tineri având d. mixte ( 2 tineri – 15 – 18 ani; 3 tineri – 19 – 24 ani ).  

 

La următorul capitol am analizat statutul social al grupului identificat, astfel am constatat 

că 32% sunt tineri cu statutul de social vulnerabil. Din această categorie fac parte 2 tineri cu 

vârsta 15 – 18 ani; 20 tineri cu vârsta 19 – 24 ani și 16 tineri de 24 – 25 ani. 
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La următoarea etapă am acordat atenție faptului dacă persoanele au experiență de muncă 

sau aceasta lipsește. În acest context am identificat următoarele: 15% ( 18 tineri ) cu vârsta 19 – 

24 ani și 18% ( 22 tineri ) au experiență de muncă. 13% ( 16 tineri ) cu vârsta 15 – 18 ani; 37% 

( 44 tineri ) 19 – 24 ani și 17% ( 20 tineri )  cu vârsta 25 – 29 ani nu au experiență profesională 

( fig.4 ). 

 

Fig4. Experiență de muncă 

 

În următoarea etapă am studiat dacă tinerii au obținut experiența în baza unui contract de 

muncă sau nu, astfel am obținut că nici unu tânăr nu a activat oficial, 100%  primind salariul 

curat la mână ( fig.5 ). 
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Fig5. Contract de muncă 

 

În final am fost identificat câți dintre tinerii NEET identificați au copii la întreținere. În 

urma sintetizării datelor am identificat că: 49% din tineri nu au copii la întreținere ( 14 tineri: 15 

– 18 ani, 32 tineri: 19 – 24 ani, 13 tineri: 25 – 29 ani ); din grupul cu vârsta 15 – 18 ani 1% ( 2 

tineri ) au un copil la întreținere; din categoria 19 – 24 ani 17% ( 20 tineri ) au 1 copil la 

întreținere, 6% au 2 copii la întreținere, 2% au 3 și mai mulți copii. Din totalul respondenților 24% 

din categoria 25 – 29 ani au copii la întreținere( 8% - au 1 copil al întreținere; 9% - au 2 copii la 

întreținere , 7% are 3 și mai mulți copii la întreținere ) ( fig.6 ) 

 

Fig6. Copii la întreținere 
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Concluzii 2 

În urma cercetării realizate în comunitățile Bocani, Pietrosu, Burghelea, Doltu și Ișcălău 

am constatat că în categoria tinerilor NEET identificați femeile și bărbații reprezentănd 

aproximativ același procent. La capitolul de vârstă predomină substanțial tinerii tinerii din 

categoria 19 – 24 ani , urmată de categoria 25 – 29 ani și cea de 15 – 18 ani. Numărul tinerilor 

care abandonează activitățile de formare la treapta gimnazială prezintă 86%, la etapa de 

colegiu/șc. pofesională ajungând 12% ceea ce în consecință denotă lipsa unei pregătiri 

profesionale, care la rândul său ar putea dezvolta astfel de fenomene ca inactivismul, migrația 

sau parazitismul social. Astăzi tinerii trebuie să depună dublu efort pentru a se încadra în piața 

muncii existând discrepanțe între etapa de formare și cea de practică, astfel pentru tinerii NEET 

devine o adevărată provocare de a  se afirma pe piața muncii. În acest context persoanele preferă 

să adere la practica ”muncii la negru” activând unde li se propune fără o bază temeinică care l-ar 

asigura un venit stabil sau ar contribui la dezvoltarea lor profesională, concluzia la care am ajuns 

descoperind că nici unul din tinerii cercetați nu a avut contract de muncă pentru serviciile pe care 

le-a oferit. 

Situația descrisă mai sus se amplifică atunci când ne referim și la apariția unuia sau mai 

multor copii în familie, fiindcă cu apariți noilor responsabilități tinerii sunt nevoiți să facă față 

situației și subiectul de formare și realizare profesională este abandonat. Astfel tinerii, nefiind 

pregătiți să facă față cerințelor și întâmpinând un șir de probleme care au un impact considerabil 

asupra lor, preferă să se implice în activitate de muncă fără o bază legală și să rămână NEET.  

În aceste condiții și cu prezența altor fenomene precum migrația, interacțiunea deficitară 

dintre piața muncii și sistemul educațional are loc excluderea  și nevalorificarea potențialului în 

câmpul muncii a unui segment de populație, și anume a tinerilor NEET.  
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3. Raionul Dondișeni, s.Teleșeuca – s. Horodiște, s. Visoca, s. Sudarca, s. Crișcăuți. 

În raionul Dondușeni au fost colectate datele din următoarele 5 comunități: satul Teleșeuca, 

s. Horodiște, s. Visoca, s. Sudarca și s. Crișcăuți care prezintă un număr de 133 tineri NEET, 

dintre care din Teleșeuca sunt 36 tineri, 33 tineri din s. Horodiște, 20 tineri din s. Visoca, 21 

tineri din s. Sudarca și  23 tineri din s. Crișcăuți ( fig.1 ). 

 

Fig1. Nr. de tineri 

 

Dintre cei 83 de tineri identificați, 7 %, 9 tineri la număr, îl reprezintă cei cu vârsta 

cuprinsă între 15 – 18 ani , dintre care sunt 4 fete și 5 băieți. Din categoria de vârstă 19 - 24 ani 

fac parte 29% , adică 39 tineri ( 23 fete și 16 băieți ) și cea de a treia categorie de vârstă, 25 – 29 

ani este reprezentată de 64% de tineti, 85 la număr ( 51 fete și 34 băieți ) ( fig. 2 ). 

 

Fig2. Repartizarea pe vârstă și sex  
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Referitor la nivelul de instruire, am identificat la ce etapă a formării au ajuns tinerii. În 

urma colectării datelor am obținut următoarele: 1 tânăr ( 25 – 29 ani ) a învâțat până la 4 clase, 2 

tineri 25 – 29 ani a abondonat studiile până în clasa a 9-a; 84% (112 tineri) au finisat 9 clase 

după care au abandonat sistemul de învățământ. Dintre aceștia sunt 8 tineri cu vârsta cuprinsă 

între 15 – 18 ani , 35 de tineri au 19 – 24 ani  și 69 tineri sunt din categoria de vârstă 25 – 29 de 

ani.  12% , 16 tineri au reusit să se alăture unui program de studii la colegiu / șc. profesională ( 1 

tânăr: 15 – 18 ani, 4 tineri : 19 – 24 ani și 11 tineri : 25 – 29 ani ) și 2 tineri care a ajuns la treapta 

de studii superioare ( fig.3 ). 

 

Fig3. Nivelul de studii 

 

În continuare am cercetat starea de sănătate a tinerilor și câți se încadrează într-o categorie 

de disabilitate, fizică, psihică sau mixtă. Analizând rezultatele, am obținut următoarele date: 4% 

din 100% înregistrează disabilități fizice ( 2%: 19 – 24 ani, 2%: 25 – 29 ani ); 1 tânăr ( 15 – 18 

ani ) – psihice, și 2 tineri  ( 25 – 29 ani ) – disabilități mixte.  

 

La următoarea etapă am analizat statutul social al grupului identificat, astfel am constatat 

că 32% sunt tineri cu statutul de social vulnerabil. Din această categorie fac parte 10 tineri ( 2 cu 

vârsta 15 – 18 ani; 1 tânăr cu vârsta 19 – 24 ani și 7 tineri de 24 – 25 ani). 
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Referindu-ne la experiența profesională, am acordat atenție faptului dacă persoanele au 

experiență de muncă sau aceasta lipsește. În acest context am identificat următoarele: 5% ( 6 

tineri ) cu vârsta 25 – 29 ani au experiență de muncă. 95% ( 127 tineri ): 9 tineri cu vârsta 15 – 

18 ani; 39 tineri cu vârsta 19 – 24 ani și 79 tineri cu vârsta 25 – 29 ani nu au experiență 

profesională ( fig.4 ). 

 

Fig4. Experiență de muncă 

 

În următoarea etapă am studiat dacă tinerii au obținut experiența în baza unui contract de 

muncă sau nu, astfel am obținut că din totalul tinerilor, unu tânăr a activat oficial în baza unui 

contract de muncă, 132 tineri  primind salariul curat la mână ( fig.5 ). 

 

 

Fig5. Contract de muncă 
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În final am fost identificat câți dintre tinerii NEET identificați au copii la întreținere. În urma 

sintetizării datelor am identificat că: 47% din tineri nu au copii la întreținere ( 9 tineri: 15 – 

18 ani, 17 tineri: 19 – 24 ani, 36 tineri: 25 – 29 ani ); din categoria 19 – 24 ani 9% ( 12 tineri ) 

au 1 copil la întreținere, 6,5% au 2 copii la întreținere, 1% au 3 și mai mulți copii. Din totalul 

respondenților 64% din categoria 25 – 29 ani au copii la întreținere( 20% - au 1 copil al 

întreținere; 11% - au 2 copii la întreținere , 8% are 3 și mai mulți copii la întreținere ) ( fig.6 ) 

 

Fig6. Copii la întreținere 
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Concluzii 3 

Сea de a treia cercetare a fost realizată în raionul Dondușeni, s. Teleșeuca, s. Horodiște, s. 

Visoca, s. Sudarca, s. Crișcăuți unde a numărul tinerilor NEET îl constituie 133 persoane. 

Analizând datele obținute am identificat că ponderea femeilor este cu mult mai mare decât a 

bărbaților , cea mai numeroasă categorie fiind persoanele cu vârsta 25 – 29 ani. Conform 

statisticilor numărul tinerilor care abandonează instituțiile de învățământ fiind reprezintă 84% la 

treapta gimnazială,  12% părăsind sistemul formal de instruire la etapa de colegiu/șc. Pofesională. 

Datele obținute ne reflectă că părăsirea sistemului de formare are un impact considerabilasupra 

individului, posibilității de angajare și a calității vieții acestuia. Nivelul scăzut de trai, 

dificultățile cu care se confruntă categoria NEET generează la rîndul său și alte probleme care îi 

afectează pe ei dar și celelalte categorii ale populației. În acest context, tinerii se izolează  acțiune 

care generează fenomenul de inactivism, ceea ce ne prezintă și rezultatele prezentate, din 133 de 

tineri doar 6 având experiență de muncă, dintre care un singur tânăr activând ăn baza unui 

contract de mucă oficial.  

Analizănd situația familială, am identificat că 53% din tineri au măcar un copil la 

intreținere, și vizualizînd concluziile anterioare amputea presupune că și copiii la rândul lor 

reprezintă grupul de risc care prezintă potențialul de a deveni la fel parte a categoriei NEET.  
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Concluzii finale 

Cercetare a fost realizată în trei regiuni implicând 15 comunități, fiind identificați în total 

336 tineri NEET. Statistica obținută a fost colectată cu ajutorul instituțiilor care au tangențe cu 

grupul cercetat de tineri, în același timp admitem că  rezultatele obținute nu reflectă în totalitate 

situația existentă în comunitate. Datele obținute au dus la evidențierea unor particularități a 

grupurilor NEET din comunitățile implicate: 

 Creșterea numărului grupului NEET este generată primordial de fenomenul abandonului 

școlar; 

 Abandonul școlar la etapa gimnazială a unui număr mare de tineri, care constituie 80% 

din totalul tinerilor identificați, și abandonul instituțiilor de formare profesională denotă 

existența unor lacune în sistemul de învățământ și discrepanța dintre cererea și oferta 

existentă pe piața muncii; 

 Ponderea femeilor din categoria NEET în toate trei regiuni este mai mare decât cea a 

bărbaților, în total constituind 60%, fenomen care ar putea fi cauzat de faptul că femeile 

sunt cele care își asumă responsabilitățile pentru îngrijirea copiilor pe lângă grijile 

casnice, astfel femeile sunt cele care au posibilități și mai mici de a se integra în câmpul 

muncii; 

 Tinerii NEET prezintă cea mai mare rată la categoria 25-29 ani, atât pentru femei cât și 

pentru bărbați, date ce ne reflectă că abandonul școlar și lipsa unei formări profesionale 

împiedică stabilirea pe piața muncii și reintegrarea socio-profesională; 

 Nivelul scăzut de școlarizare provoacă dificultăți în integrarea și reintegrarea socială și 

profesională a tinerilor, fiind presați de contextul dat și existența problemelor adiționale 

ar putea duce la dezvoltarea unor comportamente deviante sau adictive, în consecință să 

afecteze și starea de sănătate a populației; 

 Insuficiența sau chiar lipsa locurilor de muncă în comunitățile rurale îi determină pe tineri 

să abandoneze sistemul de învățământ și să caute căi de întreținere sau să emigreze; 

 Stabilirea statutului de tânăr NEET pentru o perioadă mai îndelungată de timp ar putea  

dezvolta inactivismul, izolarea, neîncrederea în capacitățile și forțele proprii, imagine de 

sine scăzută, depresii, probleme de sănătate fizică și psihică, comportamente adictive, 

delicvente sau infracționale; 

  Familia reprezintă mediul principal pentru copil, mediul din care copilul învață și 

interiorizează comportamente și felul de a fi, astfel copiii aflați la întreținere la fel au 

potențialul de a deveni parte a grupului NEET; 
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Rezultatele obținute în urma cercetării profilului NEET ne demonstrează că fenomenul dat 

generează și un șir de alte probleme care se reflectă asupra tuturor categoriilor de populație atăt 

în comunitățile în care cresc și se dezvoltă cât și la nivelul întregii țări.  

Recomandări pentru diminuarea ratei tinerilor NEET 

 Divizarea categoriei tinerilor NEET în subcategorii conform particularităților specifice: 

tineri neșcolarizați, tineri necalificați, tineri părinți în vederea creării unor servicii 

eficiente bazate pe necesitățile fiecărei subgrupe; 

 Elaborarea politicilor cu accent la nivel local de diminuare a acestui fenomen, ținând cont 

de particularitățile și necesitățile specifice fiecărui grup; 

 Elaborarea unui instrument lucrativ de identificare și evidență a tinerilor NEET; 

 Stabilirea cauzelor care duc la abandonul școlar și prevenirea acestora; 

 Încadrarea în activitatea de învățământ a unor metode inovative și incluzive pentru tineri; 

 Promovarea învățământului dual; 

 Desfășurarea activităților de orientare profesională din timpul studiilor liceale; 

 Colaborarea dintre instituțiile de învățământ și instituțiile prestatoare de servicii pentru 

tineret; 

 Ghidarea tinerilor și oferirea de asistență în procesul de stabilire pe piața muncii; 

 Dezvoltarea și organizarea campaniilor de informare privind posibilitățile de angajare; 

 Crearea și desfășurarea programelor de suport pentru tinerii NEET; 

 Dezvoltarea programelor/serviciilor pentru tinerii părinți din categoria NEET. 

 

Puteți urmări prezentarea accesând următorul link: https://fb.watch/9NTjBQGkg8/  

      Studiu a fost realizat de experta Ceban Irina-Aliona 

https://fb.watch/9NTjBQGkg8/

