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APRECIERI
Această lucrare nu ar fi fost posibilă fără implicarea leader-ului de proiect: Asociația
Română pentru Industria Electronică și Software - Filiala Oltenia (ARIES - Filiala Oltenia) și a
partenerilor săi: Asociația Construct Cluster Oltenia (ACCO), Camera de Comerț și Industrie
Vidin (VDCCI) și Asociaţia „Centrul Naţional pentru servicii de informare“ - Pleven (NCIS).
Lucrarea face parte din proiectul transfrontalier România-Bulgaria: “Dezvoltarea pieței
comune a forței de muncăși a mobilității forței de muncăîn domeniul construcțiilor din zona
transfrontalieră România-Bulgaria”, cod proiect 16.4.2.076, ROBG-151, al cărui obiectiv
principal este creșterea ocupării forței de muncă și îmbunătațirea situației economice în regiunea
transfrontalieră România-Bulgaria prininițiative care activează mobilitatea forței de muncă în
regiune.
Mai mult, prin atingerea obiectivului principal se va faceconexiunea cuun alt proiect
implementat de către liderul de proiect, cea vizat sprijinirea dezvoltării economice a Românieiîn
zona transfrontalieră prin valorificarea avantajelor competitive existente în sectorul agroalimentar şi în sectorul construcțiilor, prin up-datarea portalului creat cu rezultatele prezentului
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studiu, ceea ce va conduce la o imagine detaliată a situației reale din piața comună a forței de
muncă la nivel transfrontalier.
Proiectul are în vedere:
- realizarea unui studiu de caz în rândul angajatorilorce activează în sectorul
construcțiiloratât în România, în județele Dolj, Olt și Mehedinți, cât și în Bulgaria, în
districtele Pleven și Vratsa, Vidin și Montana privind nevoile lor reale de calificare,
în urma căruia se vor organiza cursuri de calificare certificate, pentru primele trei
calificări, ceea ce va conduce la un grad mai mare de angajare al forței de muncă
- elaborarea unui dicționar trilingv: român-englez-bulgar, ce va conține termeni
specifici dinsectorulde construcții pentru o comunicare transparentă și fără bariere
lingvistice între angajatori si angajați
- organizarea de internshipuri și schimburi de experientă ceea ce va spori șansele de
angajare ale tinerilor în cadrul companiilor în care efectueazăprogramul de internship
- organizarea de târguri comune de locuri de muncă, cu efecte benefice pentru
angajatori și pentruforța de muncă care este interesată sa ocupe o poziție în sectorul
construcțiilor
- înființarea unui Centru de Informare cu scopul de a oferi informații populației
româneși bulgare care caută un loc de muncăîn sectorul construcțiilorîn zona
transfrontalieră.
Prin toate activitățile sale, proiectul va influența creșterea mobilității forței de muncă,
propunând inițiative concrete adresate atât forței de muncă, cât și angajatorilor din sectorul
construcțiilor, din zona transfrontalieră România-Bulgaria.

CAPITOLUL I - CONCLUZII CONSOLIDATE
În acest capitol vor fi prezentate concluziile consolidate ale proiectului finanțat în cadrul
programului INTERREG V A România-Bulgaria: “Dezvoltarea pieței comune a forței de muncă
și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră RomâniaBulgaria” cod proiect 16.4.2.076, ROBG-151 rezultate în urma studiului prezentat de către cei
trei parteneri în proiect: Asociația Română pentru Industria Electronică și Software - Filiala
Oltenia (ARIES - Filiala Oltenia), Camera de Comerț și Industrie Vidin (VDCCI) și Asociaţia
„Centrul Naţional pentru servicii de informare“ - Pleven (NCIS).
Proiectul aduce în prim plan problema cu care se confruntă zona transfrontalieră
România-Bulgaria în sectorul construcțiilor: dificultatea în satisfacerea nevoilor de forță de
muncă ale angajatorilor din sectorul construcțiilor, ceea ce în timp a generat un deficit al forței
de muncă calificate în cadrul companiilor ce activează în domeniul construcțiilor.
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Pentru a rezolva acestă problemă reală ce afectează sectorul construcțiilor, proiectul
propune o serie de activități ce au ca scop dezvoltarea unei piețe comune a forței de muncăîn
zona transfrontalieră România-Bulgaria, cât și creștereainvestițiilorîn capitalul uman, astfel încât
sa se contracareze efectele negative ale deficitului de forță de muncă.
Toți cei trei parteneri au avut ca activitate în implementarea proiectului întocmirea unui
studiu privind cercetarea nevoilor de calificare din sectorul construcțiilor în aria proiectului, și
anume: Asociația Română pentru Industria Electronică și Software - Filiala Oltenia (ARIES Filiala Oltenia) a dezvoltat studiul în România în județele: Dolj, Olt și Mehedinți, Camera de
Comerț și Industrie Vidin (VDCCI) a realizat studiul în Bulgaria în județele Vidin și Montana,
iar Asociaţia „Centrul Naţional pentru servicii de informare“ - Pleven (NCIS) a întocmit studiul
pe teritoriul districtelor Pleven și Vratsa.
Scopul comun al studiilor este de a descrie situația actuală și reală ce definește piața
muncii din sectorul construcțiilor, de a prezenta problemele actuale și viitoare cu care se
confruntă sectorul construcțiilor, analizat prin prisma celor doi actori care guvernează relațiile în
piața muncii: cererea și oferta de muncă, adică: angajatorii ce activează în sectorul construcțiilor
și forța de muncă sau resursele umane disponibile și interesate să ocupe un loc de muncă în
sectorul construcțiilor.
Astfel, angajatorii din sectorul construcțiilor au fost consultațiîn ceea ce privește evoluția
pieței forței de muncă, problemele cu care se confruntăpiața forței de muncă din domeniul
construcțiilor, situațiilecu care seîntâlnesc în procesul de recrutare de personal, nevoile de
calificare existenteîn cadrul fiecărei firme, iar forța de muncădisponibilă și interesatăsă ocupe un
loc de muncă în sectorul construcțiilor a fost analizată prin prisma relației pe care dorește sa o
dezvolte la locul de muncă cu angajatorul și cu echipa de lucru, așteptările salariale, interesulîn
dezvoltarea profesională, câtși în construirea unei cariere pe termen lung prinformare
profesională și specializare la locul de muncă.
Analizând răspunsurile primite în cadrul studiilor, se va evidenția dacă există o corelare
sau un decalaj în ceea ce privește nevoile de calificare ale angajatorilor din domeniul
construcțiilor și nevoile si așteptările forței de muncă disponibile și interesată în ocuparea unui
loc de muncă în sectorul construcțiilor și se vor organiza cursuri de calificare certificate pentru
primele trei calificări solicitate de angajatori, ceea ce va conduce la un grad mai mare de
angajare al forței de muncă și la combatereadeficitului de forță de muncă calificată, ce afectează
sectorul construcțiilor.
Aspecte din partea angajatorilor ce activează în sectorul construcțiilor în ariile
implementării proiectului, ce au reieșit în urma analizării concluziilor primite:
-

principala problemă cu care se confruntă angajatorii din sectorul construcțiilor este
deficitul de personal - un fenomen generalizat ce afectează activitatea companiilor și a
economiei țării, acestora fiindu-le dificil să găsească personal calificat
marea majoritate a angajatorilor din sectorul construcțiilor au declarat că au în prezent
posturi vacante, întâmpinând dificultăți în procesul de recrutare de personal
angajatorii din sectorul construcțiilor se confruntă cu problema migrației forței de muncă
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-

-

-

-

-

sectorul construcţiilor se caracterizează prin dezechilibru între cererea de calificare şi
formarea de competenţe oferite de către sistemului educaţional şi cele disponibile pe piaţa
forţei de muncă
angajatorii caută soluții pentru a rezolva problema nivelului slab de pregătire generală și
profesională al personalului recrutat, ce nu are specilizarea necesară domeniului în care
activează
angajatorii sunt dispusi să investească în angajații lor prin organizarea de cursuri de
formare cu scopul de a-i pregăti sa răspundă cerințelor companiei și să devină eficienți la
locul de muncă
angajatorii sunt dispuși să dezvolte programe de formare care să permită studierea
tehnologiilor de ultimă oră pentru industria construcțiilor, aplicând inovația la locul de
muncă
angajatorii dau dovadă de disponibilitate și interes pentru participarea la târguri de locuri
de muncă
angajatorii sunt conștienți că pentru a atrage personal nou calificat și pentru a-l menține
pe cel existent, trebuie să regândească nivelul salariilor și al condițiilor de muncă, astfel
încât sectorul să devină mai atrăgător pentru tineri
angajatorii au în vedere adresabilitatea către noi grupuri țintă:tinerii cu vârsta între 16-24
ani și șomerii pe termen lung fără calificări (în special peste 50 ani).
Recomandări din partea angajatorilor:
- ajustarea curriculei educaționale prin includerea unui număr suficient de ore destinate
pregătirii practice
- parteneriate pentru organizarea de programe de internship
- dezvoltarea și implementarea programelor de stagii de practică pentru a permite
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau a unor noi calificări să dobândească
cunoștințe și competențe în profesie
- încurajarea "învățamântului dual" și dezvoltarea unor forme eficiente de cooperare între
instituțiile de învățământ locale și companii.

Aspecte despre resursa umană, rezultate în urma analizării concluziilor primite din
ariile implementării proiectului:
- a observat că piața muncii devine tot mai exigentă asupra calităților pe care le solicită de
la angajați și singurul mod de a rămâne competitivă într-o economie concurențială este
de investi în educația și formarea sa profesională
- are așteptari în ceea ce privește implicarea angajatorului în dezvoltarea sa profesională
prin oferirea de oportunități de promovare în cadrul companiei
- este interesată de furnizarea de oportunități de formare pe care săși le poată permite:
formarea în apropierea locului în care locuiește, formarea subvenționată (de la stat,
programe ale Uniunii Europene sau din partea angajatorilor).
În funcție de răspunsurile primite din partea angajatorilor, s-a realizat clasamentul
primelor trei calificari la nivelul ariilor acoperite prin proiect, pentru care se vor organiza cursuri
de calificare certicate. Acestea sunt:
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Partener

Locația

Calificări

Asociația
Română
pentru
Industria Electronică și Software Filiala Oltenia (ARIES - Filiala
Oltenia)
România:județele Dolj, Olt și
Mehedinți
Operator la mașini–unelte cu
comandă numerică –
cod COR: 722323
Tâmplar universal –
cod COR: 752201

Camera
de
Comerț
Industrie Vidin (VDCCI)

Bulgaria:județele Vidin și
Montana

și

Asociaţia
„Centrul
Naţional pentru servicii de
informare“ - Pleven (NCIS)

Bulgaria:districtele Pleven
și Vratsa

Lucrători din domeniul
construcțiilor uscate

Specialist de cofraje - cod:
71232004

Finisaje interioare și
acoperitoare de podea

Instalator de faianţă şi
teracotă; placator categoria
3, 4, 5, 6 și 7

Montator pereți și plafoane din
ghips-carton – cod COR: 712406

Zidărie și tencuieli

Specialist de şpăcluire - cod:
71332004

1.1. Recunoașterea reciprocă a calificărilor, nevoile viitoare de competențe în sectorul
construcțiilor și analiza măsurilor inovatoare dintre România și Bulgaria
Recunoașterea calificărilor profesionale obținute la nivelul fiecărei țări membre a UE de
către toate celelalte țări membre ale Uniunii Europene astfel încât dreptul cetațenilor de a
desfășura activități economice într-un alt stat membru decât cel în care și-au obținut calificările
profesionale să nu fie restricționat este reglementat prin norme care facilitează recunoașterea
reciprocă a calificărilor profesionale între statele membre.
Acesta este obiectivul Directivei Comisiei Europene: 2005/36/CE din 7 septembrie 2005
privind recunoașterea calificărilor profesionale care a fost completată printr-un cod de conduită,
ce prezintă bunele și relele practici administrative naționale în ceea ce privește recunoașterea
calificărilor profesionale.
Directiva 2005/36/CE se adresează exclusiv profesioniștilor pe deplin calificați pentru
exercitarea unei profesii într-un stat membru și care doresc să exercite aceeași profesie într-un alt
stat membru.
Directiva 2005/36/CE se aplică cetatenilor din 30 de țări, respectiv cele 27 de state
membre ale Uniunii Europene, la care se adaugă Islanda, Norvegia și Liechtenstein.
Statele membre au obligația să respecte prevederile Directivei 2005/36/CE, pe care
trebuie sa le transpună în legislația lor națională.
România, ca stat membru al Uniunii Europene, și-a însușit obiectivele Directivei și a
creat următorul cadru legislativ:
-

-

Legea nr. 172 / 1998 – privind ratificarea Conveției cu privire la recunoașterea atestatelor
obținute în învațământul superior în state din regiunea Europei, adoptată la Lisabona în
anul 1997;
Hotărârea Guvernului nr. 49/ 1999 – privind înființarea Centrului Național de
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, cât și regulamentul de organizare și funcționare
9

-

și metodologia de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titulurilor
științifice;
Legea nr. 200 / 2004 – care stabilește cadrul legal de recunoaștere a diplomelor și
calificărilor profesionale pentru profesii reglementate din România
Monitorul Oficial, partea I, nr. 434/22.V.2018 - Ordinul privind metodologia de
recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în
străinătate.

Prevederile acestui Ordin sunt duse la îndeplinire prin următoarele instituții ce activează
la nivel de țară: Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Direcția generală
juridică, Inspectoratele Școlare Județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și
instituții de învățământ preuniversitar și universitar.
Conform metodologiei publicată în Monitorul Oficial recunoașterea constă în evaluarea și
stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării /calificării profesionale menționate în actul
de studii obținut în strainătate - prin raportare la sistemul de invațământ românesc, care se poate
finaliza cu eliberarea unui atestat de educație care confera titularului dreptul la continuarea
studiilor și/sau accesul pe piața muncii din România, în condițiile legii.
Prin echivalare se înțelege evaluarea curricumului parcurs până la eliberarea actului de
studii și compatibilitatea lui cu sistemul de învățământ românesc.
Reconoașterea și / sau echivalarea se aplică următoarelor categorii de cetățeni:
- cetățeni români, cetățeni ai Statelor Memebre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic
European și din Confederația Elvețiană
- cetățenilor din state terțe, numai în vederea accesului pe piața forței de muncă.
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor este entitatea care dă
acceptul atât pentru continuarea studiilor, cât și în ceea ce privește accesul pe piața forței de
muncă din România.
În ceea ce privește recunoașterea reciprocă a calificărilor pe teritoriul districtelor PlevenVratsa, conforma adresei nr. 36/17.07.2018, Asociaţia „Centrul Naţional pentru servicii de
informare“ - Pleven (NCIS) prezintă următoarele concluzii:
-

-

unul dintre obiectivele principale ale proiectului este de a asigura mobilitatea forței de
muncă în sectorul construcțiilor – la nivel transfrontalier. Pentru a realiza acest deziderat
este necesar să se exploreze recunoașterea reciprocă a competențelor și calificărilor
lucrătorilor din sectorul de construcții din ambele țări și să se asigure că atestările
obținute în Bulgaria vor fi echivalate cu cele obținute în România și vice-versa, ceea ce
va conferi accesul pe piața muncii.
Bulgaria a adoptat și implementat Cadrul European de Asigurare a Calității pentru VET
cu scopul de a asigura îmbunătățirea calității VET, în același timp construind încredere
reciprocă între sistemele VET cu scopul de a facilita acceptarea și recunoașterea de către
o țară a calificarilor și competențelor obținute de cățateni în alte țări și în condiții diferite.
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În ceea ce privește recunoasterea reciprocă a calificărilor pe teritoriul districtelor VidinMontana, așa cum este prezentată în studiul prezentat de către Camera de Comerț și Industrie
Vidin (VDCCI) se menționează că:
-

În primul rând: mobilitatea forței de muncă este considerată "mobilitate transfrontalieră",
dacă competențe profesionale obținute în Bulgaria sunt recunoascute în România, dar și
"mobilitatea" analizată în contextul migrației forței de muncă dintre diferitele regiuni/
orașe din Bulgaria care caută un loc de muncă, precum și condiții mai bune de muncă.

Mobilitatea forței de muncă poate fi susținută mai întâi prin acordarea de calificări
profesionale celor care doresc să se dezvolte și să lucreze în domeniul construcțiilor.
Formalitatea, recunoscută atât de Stat cât și de calificarea profesională a UE, este o garanție că
competențele vor fi recunoscute.
-

În al doilea rând: putem discuta de profesiile pentru care este nevoie de obținerea unui
permis/ certificat de calificare profesională necesar pentru a putea exercita profesiile
respective (cum ar fi sudorii). Aceste calificări sunt recunoscute în țările UE, iar
persoanele care posedă aceste permise/certificate de calificare profesională nu au nici o
problemă să își exercite profesia în oricare Stat Membru al UE.

-

În al treilea rând: este important să se acorde atenție competențelor cheie ale comunicării
în limbi străine. Cunoașterea limbii (chiar și la nivel de bază) și a culturii țării în care
lucrăm sau vom lucra va facilita o mare comunicare cu angajatorii, colegii și, în general,
cu accesul pe piața forței de muncă.

În conluzie, putem afirma că atât România cât și Bulgaria, ca State Membre ale Uniunii
Europene, au obligația să respecte prevederile Directivei 2005/36/CE și să le transpună în
legislația lor națională, asigurând recunoașterea și echivalarea atestatelor de studii ale cetățenilor
din alte state, permițând accesul acestora pe piața forței de muncă internă.
Pe lângă provocările de a răspunde adecvat la noile realităţi economice şi la nevoile pieţei
forţei de muncă din sectorul constructiilor prin crearea de cursuri de formare si specializare care
să răspunda nevoilor viitoare, măsuri inovatoare prin aplicarea noilor tehnologii și inovații din
tehnologie în sectorul construcțiilor, prietenoase cu mediul și consum redus de resurse materiale,
este un alt deziderat al politicilor educaționale pe termen mediu și lung, de care toți actorii
implicați au devenit constienți și încearcă să îl implementeze cu succes atât în România cât și în
Bulgaria.

CAPITOLUL II – CONCLUZIILE STUDIULUI PREZENTAT DE ASOCIAȚIA
„CENTRUL NAȚIONAL PENTRUSERVICIIDEINFORMARE“ – PLEVEN
Scopul studiului realizat pentru Asociaţia „Centrul Naţional pentru servicii de informare“
- Pleven este de a stabili starea pieţei muncii în sectorul construcţiilor pe teritoriul districtelor
Pleven şi Vratsa, luând în considerare angajatorii din sectorul construcţiilor şi solicitanţi de
locuri de muncă din aceeaşi sector.
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S-a efectuat colectarea, analiza şi sinteza informaţiilor privind diferitele aspecte ale pieţei
muncii de la Institutul Național de Statistică, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Ministerul Muncii şi Politicii Sociale, Camera Constructorilor din Bulgaria şi Camera de
Economie din Bulgaria, iar ca metode de studiu s-au folosit sondaje, rezumat de date şi analiza
datelor obţinute.
Analiza angajatorilor din sectorul construcţiilor aflați pe teritoriul districtelor Pleven şi
Vratsa au evidențiat următoarele aspecte:
-

-

-

-

-

în multe sectoare economice, printre care și sectorul construcţiilor se observă
dezechilibru între cererea de calificare şi formarea de competenţe de către angajatori şi a
cadrelor oferite de către sistemul educaţional şi cele disponibile pe piaţa forţei de muncă
angajatorii întâmpină dificultăți în găsirea de lucrători cu înaltă calificare, existând cerere
pentru lucrători cu un nivel scăzut de calificare, ocupaţi cu lucrări de reparaţii şi finisaje,
zidărie, cofraje. Aceste activităţi sunt, de obicei, efectuate de persoane fără studii, fără
calificări, adesea fără experienţă. Fluctuaţia la aceste posturi este ridicată, datorită
salariului scăzut, pe de o parte, şi neîndeplinirii sarcinilor atribuite, pe de altă parte.
Calificarea este dobândită la locul de muncă, ceea ce conduce la o plată adecvată a
activităţilor de construcţie realizate calitativ
angajatorii folosesc în cea mai mare parte platforme on-line pentru a căuta candidați, cum
ar fi: jobs.bg şi zaplata.bg. Mulţi dintre ei folosesc serviciile Agenţiei pentru Ocuparea
Forţei de Muncă şi Birourile de Muncă ca subdiviziuni ale acestei agenţii în oraşele
municipale
angajatorii se confruntă cu problema migrației persoanelor care activează în sectorul
construcțiilor. Astfel, în fiecare primăvară pleacă în străinătate un număr mare de
persoane atât calificate, cât şi necalificate. În toamnă, lucrătorii bulgari se întorc din țările
nordice, lucrează în Bulgaria, în măsura în care condiţiile atmosferice permit şi pleacă din
nou.
Problema migrației este văzută ca neavând nici o soluţie, cel puţin în următorii ani.
se organizează cursuri profesionale în permanență, dar lipsesc persoanele care doresc să
activeze în sectorul construcțiilor
angajatorii din sectorul construcțiilor se confrunță cu problema sectorului gri, ce este
văzută ca neavând nici o soluţie, cel puţin în următorii ani.
salariile cresc în sectorul construcțiilor, conform statisticilor. Într-adevăr, cresc salariile
personalului de conducere şi a unor specialişti, dar creşterea generală a salariilor este
determinată de faptul că lucrătorii cu un nivel scăzut de calificare şi cei cu salarii mici
sunt în principal concediaţi.

În funcţie de numărul de anunţuri vacante publicate în districtele Vratsa şi Pleven pentru
recrutarea de personal în sectorul construcţiilor şi luând în considerare scopul proiectului de a
dezvolta o piață comună a forței de muncă în zona transfrontalieră și de a crește investițiile în
capitalul uman, astfel încât să se contracareze efectele negative ale deficitului de forță de muncă,
se remarcă cele mai căutate trei meserii pentru care se vor organiza cursuri de formare
profesională de gradul al doilea sau al treilea:
 specialist de cofraje - cod: 71232004
 instalator de faianţă şi teracotă; placator categoria 3, 4, 5, 6 și 7
 specialist de şpăcluire - cod: 71332004
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În concluzie, principalii factori care limitează activitatea firmelor de construcţii sunt:
-

-

-

-

-

mediul economic incertcare cuprinde influenţa tuturor factorilor interni şi externi.
Economia din ultimul an a înregistrat o creştere moderată din cauza consumului, iar
riscurile constau în incertitudinea politică şi lipsa de personal, precum şi în nivelul scăzut
al investiţiilor străine. În anul 2017, totuşi, se observă un fel de renaştere din cauza
fondurilor UE şi preţul scăzut al creditelor.
lipsa forţei de muncă, inclusiv calificată în aproximativ 30% din companiile de
construcţii - unele companii au întârzieri datorate lipsei de forţă de muncă. Problema va fi
rezolvată cu greu în următorii ani, având în vedere faptul, că pur şi simplu nu există forţa
de muncă.
concurenta în breaslă - continuă practica pieţei construcţiilor în care funcţionează
companii mici, neînregistrate, care nu dispun de personal calificat și de capacităţi
tehnologice, nu pot satisface cerinţele de calitate crescute și perturbă piaţa construcţiilor.
probleme financiare - numărul clienţilor care înregistrează întârzieri în efectuarea plăţilor
creşte, există o întârziere şi a plăţilor din fondurile europene. Acest lucru are un impact
direct asupra activităţii unor antreprenori şi indirect asupra firmelor de construcţii.
preţurile de vânzare în construcţii - rămân în fiecare an la acelaşi nivel, deşi costul
producţiei de construcţie creşte. Diferenţa se asumă din profitul redus al companiilor de
construcţii.

Analiza pieței muncii din sectorul construcţiilor pe teritoriul districtelor Pleven şi Vratsa
au scos în evidență următoarele aspecte:
-

aproximativ jumatate dintre persoanele din ambele districte administrative sunt persoane
cu studii medii. Îngrijorător este faptul că, cealaltă jumătate are o educaţie generală, fiind
numit „fără calificare necesară”.
- șomajul în rândul tinerilor este de două ori mai mare raportat cu șomajul în rândul
persoanelor cu vârsta medie. În plus, tinerii primesc salarii mai mici comparativ cu
persoanele cu vârstă medie, încadrate în câmpul muncii.
- problema tinerilor şomeri se datorează în principal faptului că, cererea personalului cu o
anumită calificare şi educaţie nu corespunde cu cea oferită de tineri.
- o altă problemă o reprezintă tinerii înşişi, care nici nu lucrează şi nici nu studiază, iar
mulţi tineri până la vârsta de 24 de ani rămân şomeri pe termen lung. Acest lucru ridică
necesitatea creşterii investiţiilor în capitalul uman, în special pentru tineri.
Astfel, se vor crea condiţiile şi perspectivele pentru o creştere durabilă şi pe termen lung; pentru
a combina mobilitatea profesională cu flexibilitatea şi securitatea ocupării forţei de muncă în
rândul tinerilor; pentru a facilita tranziţia de la formare la muncă. Acest lucru este necesar,
pentru a compensa lipsa experienţei şi calificare în rândul tinerilor, ceea ce le face mai dificilă
intrarea pe piaţa forţei de muncă.
În ultimii ani, a existat un dezechilibru serios între cererea şi ofertarea forţei de muncă în
sectorul construcţiilor, atât în ceea ce priveşte cantitatea, cât şi calitatea:
-

din punct de vedere cantitativ, în timpul perioadei de anchetă, numărul de anunţuri prin
intermediul căutărilor on-line de căutare a forţei de muncă şi a platformelor de angajare a
fost redus. Acest lucru se datorează cel mai probabil faptului, că în timpul sezonului
toamnă-iarnă activităţile în aer liber aproape că se stopează. La începutul fiecărui an
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-

calendaristic, până în primăvară, situaţia este radical diferită, lipsa de lucrători calificaţi
şi cu calificare redusă este tangibilă.
din punctul de vedere calitativ al forței de muncă, situaţia este şi mai îngrijorătoare,
deoarece lucrătorii calificaţi nu există, iar dezvoltarea tehnologiilor în construcţii necesită
calificări mai înalte. Organizarea cursurilor de formare nu are un efect mare, deoarece
puţini oameni doresc să le urmeze.

Pentru a realiza o dezvoltare sustenabilă a resurselor umane în sectorul construcţiilor,
ceea ce sectorul are nevoie cu siguranţă, este nevoie de acţiuni şi măsuri specializate pentru a
atrage personal nou, calificat, care sa fie integrat în echipe de lucru și să poată fi păstrat un timp
cât mai îndelungat în cadrul companiei.
2.1. Analiza SWOT a sectorului de construcții în districtele Pleven şi Vratsa
Puncte forte:

Puncte slabe:

- pe teritoriul ţintă există un pod şi două - cota redusă a investiţiilor străine;
legături de feriboat, care fac legătura între
Bulgaria şi România;
- tendinţele demografice negative;
- demografia stabilă a întreprinderilor din - lipsa unui personal de înaltă calificare pentru
sectorul construcţiilor;
construcţii;
- construcţia este o activitate economică - lipsa de interes în rândul tinerilor pentru

locală, care garantează un nivel stabil de angajarea în sectorul construcţiilor;
ocupare a forţei de muncă;
-disponibilitatea şcolilor profesionale pentru - o forţă de muncă în curs de îmbătrânire;
instruirea cadrelor din sectorul construcţiilor;
- o parte semnificativă a întreprinderilor mici
- sprijinirea şcolilor profesionale prin şi mijlocii;
programe şi proiecte europene şi naţionale;
- nivel scăzut al investiţiilor în cercetare şi
- disponibilitatea
noilor tehnologii în dezvoltare şi în noile tehnologii;
domeniul construcţiilor, echipamentelor de
ridicare-transportare şi tehnica de construcţii - reducerea statutului social şi economic al
lucrătorilor din acest sector;
a drumurilor, diagnosticarea şi repararea lor;
- prezenţa CFP-urilor, care oferă cursuri de
- forma nesigură a locurilor de muncă în
pregătire pentru profesia de Constructor;
sectorul construcţiilor;
- importanţa strategică
construcţiilor în economie;

Opţiuni:

a

sectorului

- leader-ul în achiziţiile publice este, în

general, cel mai mic criteriu de costuri, care
îngreunează întreprinderile să investească în
noi tehnologii şi materiale;
- fragmentarea sectorului;
Ameninţări:
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- absorbţia banilor din fondurile europene;

- activitatea economică scăzută a populaţiei;

- angajarea de personal în cadrul Programelor - adaptabilitatea slabă a forţei de muncă;
Operaţionale DRU;
- scurgerea de specialişti calificaţi tineri;
- organizarea de cursuri de formare
profesională de gradul III;
- fluxul insuficient de investiţii publice şi
finanţare privată;
mobilitatea transfrontalieră a forţei de
muncă;
- întârzierea plăţilor de la clienţi publici şi
privaţi;
creşterea eficacităţii cooperării dintre
învăţământul profesional şi mediul de afaceri; - influenţa corupţiei şi a cercurilor economice
asupra achiziţiilor publice, esenţial pentru
- reabilitarea clădirilor învechite ca o măsură proiectele majore de infrastructură.
importantă pentru reducerea consumului de
energie;
- îmbunătăţirea infrastructurii de transport;
- efectul multiplicator al ocupării forţei de
muncă în sectorul construcţiilor.

2.2. Informații privind formele de educație și de formare/ specializare în domeniul
construcțiilor în districtele Pleven-Vratsa
Recunoașterea reciprocă a calificărilor în districtele Pleven şi Vratsa
Educaţia profesională în districtele Pleven şi Vratsa în liceele cu aplicabilitate în sectorul
de construcţii se face în conformitate cu principiile de continuitate şi reflectă scopul şi priorităţile
şcolilor profesionale de educaţie şcolară, prin furnizarea de educaţie profesională de înaltă
calitate, educarea de personal calificat de profesie; extinderea în mod continuu a cunoştinţelor şi
abilităţile tuturor elevilor cu scopul de a promova dezvoltarea abilităţilor lor în procesul de
formare şi educaţie; crearea condiţiilor, care să garanteze competitivitatea pieţei muncii şi o bună
realizare socială viitoare în termeni profesionişti şi personali.
Strategiile de dezvoltare a învăţământului profesional în ambele districte pentru anii
2016-2020 se bazează pe principiile şi liniile directoare ale unui număr de regulamente, legi şi
documente strategice, cum sunt:
-

Legea cu privire la educaţia preşcolară şi şcolară/LEPS
Legea cu privire la educaţia şi formarea profesională /LEFP
Obiectivele strategice ale Ministerului pentru dezvoltarea educaţiei
15

-

Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020, Planurile de dezvoltare
municipale pentru perioada 2014-2020
Strategia naţională de învăţare de-a lungul vieţii pentru perioada anilor 2014-2020 şi cu
Planul pentru punerea sa în aplicare,
Strategia de reducere a cotei de abandon şcolar timpuriu în sistemul de învăţământ 20132020 şi Planul de implementare a acesteia,
Strategia naţională şi Planul de acţiune pentru implementarea ICT în şcolile bulgare
Strategia naţională de dezvoltare a personalului pedagogic 2014-2020 şi Planul naţional
de implementare a strategiei, Programul de dezvoltare a politicilor în domeniul educaţiei,
ştiinţei şi tineretului în Republica Bulgaria 2014-2020.

În cadrul celor două districte funcționează urmatoarele insitituții de învățământ care
organizează cursuri ce au legatură directă cu sectorul de construcții. Acestea sunt:
 Licee secundare profesionale, specializate în educaţia în construcţii, în districtul Pleven:
1. Şcoala Profesională de construcții, arhitectură și geodezie "NIKOLA FICHEV", cu
urmatoarele profesii:
- Tehnician de construcţii – Specialitatea: construcţii şi arhitectură - competenţă dobândită după
terminarea cursurilor de formare: tehnician de construcţii.
- Constructor – Specialitatea: cofraje - certificat cu o diplomă de stat acreditată/certificat de
calificare profesională în specializarea: armătură de construcţii şi beton, elemente structurale;
2. Gimnaziul Profesional pentru tehnica de ridicare, construcții și transporturi "G.S.
RAKOVSKI", cu următoarele profesii:
- Montor de facilități și instalații energetice - Specialitatea tehnica de gaze - Diplomă pentru
învăţământul secundar;
- Tehnician pe tehnica de ridicare și transport - Specialitate: tehnica de ridicare și transport
montata pe mijloace de transport rutier - Diplomă pentru învăţământul secundar/Certificat de
calificare profesională de gradul III (cadre medii de conducere)
- Montor de tehnică de transport - Specialitatea tehnică pentru lucrări rutiere - Diplomă pentru
învăţământul secundar/Certificat de calificare profesională de gradul II;
- Montor de tehnică de ridicare și transport – Specialitatea: tehnica de ridicare și transport
montata pe mijloace de transport rutier - Diplomă pentru învăţământul secundar/Certificat de
calificare profesională de gradul II;
- Tehnician pe tehnica de ridicare și transport - Specialitate: tehnica de ridicare și transport
montata pe mijloace de transport rutier - Diplomă pentru învăţământul secundar/
Certificat de calificare profesională de gradul III (cadre medii de conducere)
- Montor pe tehnică de transport – Specialitatea: tehnica pentru lucrări rutiere - Diplomă pentru
învăţământul secundar/Certificat de calificare profesională de gradul II;
- Montor de facilități și instalații energetice - Specialitatea: tehnica de gaze - Diplomă pentru
învăţământul secundar / Certificat de calificare profesională de gradul II
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 Licee profesionale, care formează pe specialităţi, specializate în construcţii, în districtul
Vratsa:
1. Şcoala Profesională "DIMITRATKY HADJITOSHIN", care are următoarele
specializari, legate de sectorul construcţiilor:
- Constucții și arhitectură – Profesia: Tehnician de construcții - certificat de calificare
profesională de gradul III în profesia Tehnician de construcţii.
- Geodezie – Profesia: Geodezist - calificare profesională de gradul al treilea pentru profesia de
Geodezist.
- Tâmplărie și instalarea de geamuri – Profesia: Constructor-Instalator - calificare profesională de
gradul al doilea pentru profesia de Constructor-Instalator
- Placare interna și pardoseală – Profesia: Constructor - calificare profesională de gradul al doilea
pentru profesia Constructor.
- Izolare în construcție – Profesia: Constructor-Instalator - calificare profesională de gradul al
doilea pentru profesia Constructor-Instalator.
Elevii sunt instruiţi într-un sistem dual de învăţare, care le permite să practice într-un
mediu de lucru real şi să primească compensaţii financiare pentru munca depusă. Practica
elevilor se desfăşoară în companii, cu care şcoala a încheiat în prealabil contracte şi se află
printre liderii nu numai în zonă, ci şi în ţară.
 Nevoile viitoare de competențe în sectorul construcțiilor

-

Absolvenţii de succes de la specialităţile oferite de şcoală primesc:
Diploma de studii secundare şi Certificatul de calificare profesională, valabile în ţările UE;
Pregătire profesională în profesii promiţătoare în domeniul construcţiilor;
Formare de calitate cu echipament de ultima generaţie;
Atmosferă tolerantă de sprijin şi încredere;
Respect şi încredere în personalitate;

Condiţiile economiei de piaţă şi piaţa forţei de muncă în schimbare și dinamică din ţară
necesită adaptarea lucrătorilor sau a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Pentru a-şi
spori competitivitatea pe piaţa muncii, forţa de muncă îşi adaptează şi îmbunătăţeşte în mod
constant calificarea. Educaţia şi formarea profesională sunt necesare pentru fiecare cetăţean, care
aspiră să dobândească noi cunoştinţe, abilităţi şi realizări profesionale. Această necesitate
conduce la crearea Centrelor de formare profesională (CFP) în care toţi cei care doresc să se
dezvolte pot fi instruiţi într-o profesie şi o specialitate corespunzătoare.
Pe teritoriul districtului Pleven activează un total de 32 de CFP, dintre care
autorizate să desfăşoare şi să certifice formarea profesională prin dobândirea unui
calificare profesională în profesii şi specializari în domeniul construcţiilor.
Pe teritoriul districtului Vratsa activează un total de 19 de CFP, dintre care
autorizate pentru realizarea şi certificarea formării profesionale cu dobândirea a unui
calificare profesională în profesii şi specializari în domeniul construcţiilor.
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Pe lângă provocările de a răspunde adecvat la noile realităţi economice şi la nevoile pieţei
forţei de muncă din sectorul constructiilor prin crearea de cursuri de formare si specializare care
să răspunda nevoilor viitoare, măsuri inovatoare prin aplicarea noilor tehnologii și inovații din
tehnologie în sectorul construcțiilor este un alt deziderat al politicilor educaționale pe termen
mediu și lung, de care toți actorii implicați au devenit constienți și încearcă să îl implementeze cu
succes.

CAPITOLUL III – CONCLUZIILE STUDIULUI PREZENTAT DE CAMERA DE
COMERȚ ȘI INDUSTRIE VIDIN (VDCCI)
Studiul actual al nevoilor de calificare în sectorul construcțiilor în districtele Vidin și
Montana urmărește trei obiective specifice:
-

-

descrierea stării actuale a învățământului și formarii profesionale care vizează nevoile de
calificare din sectorul construcțiilor și stabilește cerințele de bază cu privire la
competențe obligatorii în domenii specifice sectorului construcțiilor din județele Vidin și
Montana;
identificarea, analiza și evaluarea nevoilor actuale de competențe specifice,care
reprezintă cea mai mare nevoie a angajatorilor din industria construcțiilor;
evaluarea obiectivă a nevoilor de calificare viitoare, care trebuie să se bazeze pe o analiză
a capacităților existente de educație și formare profesională cu scopul de a face față
solicitărilor viitoare impuse de sectorul construcțiilor.

Studiul acoperă următoarele grupuri țintă: angajatorii și persoanele aflate în căutarea unui
loc de muncă în sectorul construcțiilor pe teritoriul celor două județe Vidin și Montana și se
bazează pe următoarea metodologie:
-

-

sondaj de date și culegerea de informații din surse accesibile publicului, cum sunt:
Institutul Național de Statistică, Camera de Construcții din Bulgaria, Agenția pentru
Ocuparea Forței de Muncă, Ministerul Educației și Științei, AgențiaNațională de Educație
și Formare Profesionala;
efectuarea a două sondaje pe teritoriul celor două județe: pentru angajatori și pentru
solicitanții de locuri de muncă în construcții pentru care au fost elaborate chestionare, s-a
selectat un eșantion de respondenți și s-au analizat rezultatele.

Scopul studiului realizat pentru Camera de Comerț și Industrie Vidin este de a:
-

face recomandări în ceea ce privește competențele specifice nevoilor de calificare ale
angajatorilor din domeniul construcțiilor;
elabora măsuri de urmărire și programe de calificare și recalificare a personalului din
domeniul construcțiilor din ambele județe.

Analiza angajatorilor din sectorul construcţiilor de pe teritoriul județelor Vidin și
Montana a scos în evidență următoarele aspecte:
-

prima jumătate a anului 2017 arată că există tendințe pozitive în industria construcțiilor
(atât în construcții, cât și în construcții civile), cât și o creștere a numărului de
autorizațiile de construcție noi emise;
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-

principalul motor al sectorului construcțiilor în ambele județe (precum și la nivel de țară)
sunt proiectele cu finanțare europeană;
în județele Vidin și Montana rata șomajului este ridicată, în ceea ce privește județul
Vidin, rata șomajului rămâne cea mai mare în țară;
principala problemă cu care se confruntă angajatorii din sectorul construcțiilor este
tocmai lipsa de personal calificat, acestora fiindu-le dificil să găsească lucrători calificați
și specialiști în construcții;
toți angajatorii (cu excepția unei singure firme) au declarat că au în prezent posturi
vacante, întâmpinând dificultăți în procesul de recrutare de personal;
crearea de noi locuri de muncă și păstrarea celor existente va trebui să treacă prin noi
programe de calificare, dar și o regândire a procesului prin care se caută resursele umane,
cât și modalitățile în care sunt atrase și reținute de angajatori;
angajatorii se confrunta cu problema migrației, deoarece pe piața europeană liberă,
angajatorii bulgari concurează cu alți angajatori europeni, iar angajații din ce în ce mai
bine pregătiți aleg să lucreze în alte țări europene în care sunt oferite condiții mai bune de
salarizare și de muncă.

Pe baza sondajului, angajatorii din sectorul construcțiilor au identificat cele mai căutate
trei specializări pentru care se vor organiza cursuri de formare profesională, cu scopul de a obține
personal calificat:
 în domeniul construcțiilor uscate,
 în finisaje interioare și acoperitoare de podea,
 în zidărie și tencuieli.
În urma analizei informațiilor primite, se desprind următoarele concluzii principale
privind posibilitățile de îmbunătățire a formării profesionale:
-

-

-

-

creșterea oportunităților de formare profesională la fața locului în ambele județe, utilizând
capacitatea tehnică deja construită. Aceste posibilități sunt acum foarte limitate. În același
timp, formarea pentru o profesie sau o parte a unei profesii este un proces de lungă
durată, care implică costuri semnificative;
formele preferate de instruire rămân centrele de formare profesională și programele de
formare internă. Niciunul dintre angajatori nu a menționat cursurile de formare online ca
un mijloc de sporire a competenței angajaților lor, pe care ar fi dispuși sa le folosească;
să încurajeze "învățarea duală" și să dezvolte forme eficiente de cooperare între
instituțiile de învățământ locale și întreprinderi;
să dezvolte programe de formare care să permită studierea tehnologiilor de ultimă oră
pentru industrie și pentru regiune, care sa ofere un avantaj competitiv atât celor care
învață, cât și angajatorilor lor; angajatorii străduindu-se să aplice inovația la locul de
muncă.
acțiuni pentru a atrage către formarea profesională și alte grupuri țintă cum ar fi în
principal "bărbați cu experiență în construcții“;
sprijinirea angajatorilor și a solicitanților de locuri de muncă prin furnizarea de informații
suplimentare privind finanțarea accesibilă a programelor de calificare.

Pe baza informațiilor studiate și a concluziilor desprinse, se formulează următoarele
recomandări principale:
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-

-

-

-

-

-

angajatorii trebuie să profite în mod activ de situația strategică a regiunii, atât pentru
realizarea formelor de cooperare transfrontalieră, cât și pentru asigurarea personalului
calificat;
este necesar ca angajatorii să aloce resurse pentru introducerea de noi tehnologii și
inovații în activitățile lor, doar în acest fel rămânând competitivi, preocupându-se de
efectul construcțiilor asupra mediului înconjurător și de dezvoltarea durabilă;
personalul ar trebui, de asemenea instruit îninovație - să dezvolte și să ofere instruire
specializată în domeniul tehnologiei informației pentru construcții, tehnici și tehnologii
inovatoare în construcții, cerințe de mediu, reciclare etc;
pentru a atrage personal nou calificat și pentru a-l menține pe cel existent, ar trebui
regândit nivelul salariilor și al condițiilor de muncă, astfel încât sectorul să devină mai
atrăgător pentru tineri;
adresabilitatea angajatorilor către un nou grup țintă: șomeri pe termen lung fără calificări
(în special peste 50 ani)
crearea de parteneriate între întreprinderile locale și instituțiile de învățământ locale
pentru a depăși problemele lipsei de lucrători și profesioniști calificați: sistem dual de
formare, dezvoltarea și implementarea programelor de stagiu pentru a permite
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau a unor noi calificări să dobândească
cunoștințe și competențe în profesie;
angajatorii trebuie să utilizeze în mod activ toate stimulentele pentru susținerea
economică și socială în Regiunea de Dezvoltare de Nord-Vest, cu finanțare comunitară și
națională, finanțarea proiectelor pentru crearea de locuri noi de muncă, îmbunătățirea
condițiilor de muncă, calificarea și recalificarea șomerilor, utilizarea competențelor cheie.

Analiza forței de muncă aflată pe teritoriul județelor Vidin și Montana a scos în evidență
următoarele aspecte:
-

-

există puține școli specializate în cele două județe care predau profile profesionale și
numai două care pregătesc personal pentru sectorul construcțiilor. Majoritatea școlilor
sunt cu profil general și nu oferă formare profesională specializată, astfel încât persoanele
ce intră în piața muncii sunt educate, dar nu beneficiază de o calificare profesională
specializată.
se înregistrează o tendință alarmantă pentru șomerii pe termen lung (rata șomajului în
județul Vidin este una dintre cele mai înalte din Bulgaria).
un alt factor important care afectează piața forței de muncă este calificarea șomerilor mai mult de jumătate dintre șomerii din cele două județe nu au calificări.
somajul în rândul tinerilor în ambele județe este apropiat de cel al țării - aproximativ
13%.

Pentru a realiza o dezvoltare sustenabilă a resurselor umane în sectorul construcţiilor,
ceea ce sectorul are nevoie cu siguranţă, este nevoie ca:
-

ambele părți să înțeleagă că aptitudinile, cunoștințele și calificările profesionale pentru o
anumită profesie sunt factori cheie în găsirea unui loc de muncă în sectorul construcțiilor
programele de calificare și recalificare ar trebui să ia în considerare acest aspect;
atât angajatorii, cât și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înțeleg și știu că
trebuie depuse eforturi pentru a ridica cunoștințele și competențele personalului din
construcții și pentru a investi în formarea suplimentară a capitalului uman.
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-

-

furnizarea de oportunități de formare pe care șomerii și le pot permite; formarea în
apropierea locului în care locuiesc, formarea subvenționată (de la stat, programe ale
Uniunii Europene sau din partea angajatorilor).
situația de pe piața forței de muncă se va schimba în curând și angajatorii vor trebui să
treacă la noi grupuri țintă: angajați tineri și angajați în vârstă, femei, șomerii pe termen
lung fără nici o calificare, dar aceștia trebuie sa parcurgă cursuri de formare reale și
eficiente pentru a deveni angajați competenți și eficienți.
stabilirea canalelor de contact și a schimbului de informații între angajatori și solicitanții
de locuri de muncă în domeniul construcțiilor.

3.1. Analiza SWOT a sectorului de construcții în districtele Vidin și Montana

Puncte tari
-Locație geografică strategică;
-Oportunități de cooperare transfrontalieră;

Puncte slabe
-Necesitatea unor investiții suplimentare în
echipamente, software, inovare în acest
sector;

-Tradiții în construcții și capacități locale -Nivel tehnologic
dezvoltate;
proceselor;

relativ

scăzut

al

-Capacitatea disponibilă de a oferi formare -Nivel scăzut de calificare a lucrătorilor /
profesională în acest sector la nivel local;
lipsa de personal;
-Angajatorii locali în construcții au -Oportunități limitate pentru obținerea unei
experiență în achizițiile publice și reușesc să calificări
profesionale
în
domeniul
utilizeze eficient finanțarea publică;
construcțiilor "la fața locului" în ambele
zone;
-Angajatorii din sector sunt pregătiți pentru
inovare și schimbare pentru a îmbunătăți -Solicitanții de locuri de muncă consideră că
competitivitatea companiilor de construcții nivelul salariilor și condițiile de muncă nu
locale;
sunt satisfăcătoare;
-Costul al forței de muncă relativ scăzut la -Nu există nicio inovație amplă în acest
un nivel educațional bun al forței de muncă sector care să ridică competitivitatea
în ansamblu.
întreprinderilor locale.
Oportunități

Amenințări

-În conformitate cu Concepția Națională de
-Tendințe demografice nefavorabile;
Dezvoltare Teritorială a Bulgariei pentru
perioada 2013-2025, Vidin este desemnat ca
-Nivelul de trai scăzut;
centru al orașului la al doilea nivel, iar
Montana, în al treilea nivel, deoarece
-Nivel ridicat de șomaj, șomaj pe termen
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dezvoltarea economică și socială a acestuia lung, șomaj în rândul tinerilor sub 29 de ani;
este susținută și de o finanțare intenționată;
-Cota relativă ridicată a șomerilor fără
-Regiunea
de
dezvoltare
Nord-vest specialitate și profesie;

beneficiază de importante posibilități de
investiții simplificate sau prioritare în cadrul -Sectorul este foarte dependent de finanțarea
programelor operaționale, precum și în publică și orice instabilitate politică
cadrul programelor finanțate pe plan afectează în mod negativ dezvoltarea sa;
național;
-Concurență cu angajatorii din UE;
-Crearea de locuri de muncă, în special în
-Presiune puternică la nivel european în ceea
zonele de dezvoltare rurală;
ce privește reciclarea deșeurilor provenite
-Crearea de parteneriate între angajatorii din din construcții.
sectorul construcțiilor și instituțiile de
învățământ pentru o mai bună instruire a
personalului (învățare în format dual,
programe de stagiu și altele);
-Utilizarea posibilităților de finanțare a
proiectelor de creștere a calificării
persoanelor angajate și a șomerilor în
sectorul construcțiilor, cât și a posibilităților
de creare de locuri de muncă cu sprijinul
statului.

3.2. Informații privind formele de educație și de formare/ specializare în domeniul
construcțiilor în districtele Vidin-Montana
Recunoașterea reciprocă a calificărilor este un proces care are loc pe teritoriul
districtelor Vidin si Montana.
Astfel, în districtul Vidin se află Școala/Liceu Tehnică Vasil Levski în cadrul căreia
sunt pregătite persoane în domeniul construcțiilor, în profesia de constructor-instalator,
specialitatea "construcția uscată". Cursurile urmate de absolvenții sunt echivalate ca și studii
secundare cu un al doilea grad de calificare profesională.
În districtul Montana există Școala Profesională de Construcții, Arhitectură și
Geodezie „Prof. arhitect Stefan Stefanov“, care pregătește persoane în următoarele profesii:
-

„montor de rețele de apă“ (specializări cu al doilea grad de calificare profesională)
„peisagist tehnician“ în „construcție parc și amenajare a teritoriului“ (cu un al treilea grad
de calificare profesională)
„constructor“ cu specializare în „țigla și pardoseli in interior“ (cu un al treilea grad de
calificare profesională)
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-

„inspector“ cu specializare în „topografie“ (cu un al treilea grad de calificare
profesională)
„inginer civil“ cu specialitatea „construcții și arhitectură“ (cu un al treilea grad de
calificare profesională)
„construcții în transporturilor“ (cu un al treilea grad de calificare profesională).

Pe lângă cele 2 școli funcționează și centre de educație profesională acreditate care oferă
pregătire profesională în domeniul construcțiilor. Potrivit registrului Agenției Naționale pentru
Educație și Formare Profesională, în Vidin exista două astfel de centre care oferă formarea
constructorilor sub formă de "cofraje", "armături și beton" și "finisaje și pardoseli exterioare".
Agenția Naționala pentru Educație și Formare Profesională permite centrelor care au
acreditate specialitățile să adauge noi locații pentru a organiza formarea. Cu alte cuvinte, în
prezența unor grupuri formate de cursanți este posibilă desfășurarea proceselor de formare
profesională în ambele districte, chiar și în specialități care nu sunt anunțate în prezent.
Nevoile viitoare de competențe în sectorul construcțiilor
Sectorul constructiilor este un sector dinamic, influențat de schimbările din economie și
din piața muncii, care trebuie să se ajusteze permanent pentru a deveni competitiv.
Atât angajatorii, cât și aparatul guvernamnetal realizează că este nevoie de cursuri de
formare și specializare în noi competențe, pentru a avea lucrători pregatiți, cu care sa facă față
concurenței și cerințelor din piața internă, cât și influențelor venite din piața internațională a
muncii.
O astfel de abordare va aduce beneficii atît pentru angajatori, cât și pentru resursele
umane disponibile pe piața muncii, dar și pentru economie în ansamblul său. Astfel:
-

-

cresc oportunităților de formare profesională la fața locului în ambele districte prin
introducerea în curriculă de noi cursuri de formare și specializări, utilizând capacitatea
tehnică deja existentă
este încurajat "învățământul dual" și sunt dezvoltate forme eficiente de cooperare între
instituțiile de învățământ locale și întreprinderi
are loc orientarea către noi grupuri țintă față de cele obișnuite, care sunt în principal
reprezentate de "bărbați cu experiență în construcții“
se sprijină angajatorii și resursa umană prin furnizarea de informații suplimentare privind
finanțarea accesibilă a programelor de calificare.

Pe lângă necesitatea dezvoltării programelor de formare profesională, s-a conștientizat
nevoia de a analiza măsuri inovatoare pentru abordarea nevoilor de competențe astfel încat să
permită studierea tehnologiilor de ultimă oră pentru industrie și pentru regiune, care să oferă un
avantaj competitiv din punct de vedere al inovării tehnologice cu aplicație în sectorul
construcțiilor. Acestea se pot regăsi prin utilizarea de software de gestionare a fazei sau
tehnologii avansate, cum ar fi monitorizarea la distanță, drone, sau altele.
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STUDIU privind: “Cercetarea nevoilor de calificare din domeniul
construcțiilor din zona proiectului: județele Dolj, Olt și Mehedinți din
România
CAPITOLUL IV–INTRODUCERE

4.1. Structura studiului
Studiul este dezvoltat în cadrul teoretic a două concepte ce definescpiața muncii: cererea
de forță de muncăși oferta de forță de muncă. Aceste două concepte reprezintă cadrul teoretic al
studiului, care se concentrează pe explorarea modului în care seîntâlnește cererea de forță de
muncă reprezentata de angajatorii care au o nevoie reala de muncă salariată la un moment dat în
economie și într-un anumit sector economic cu oferta de forță de muncă, reprezentată de munca
pe care o pot depune membrii societăţii în condiţii salariale. Ea este asigurată de resursele de
muncă existente pe piaţă.
Cererea de muncă depinde de ritmul de creştere economică, de nivelul şi dinamica
productivităţii muncii, de structura producţiei şi activităţilor economico-sociale. Aceasta se
exprimă prin numărul de locuri de muncă(Universitatea de Stiințe Economice și Administrație
Publică).
Oferta de munca, în fapt resursele de muncă ale unei ţări reprezintă totalitatea populaţiei
în vârstă de muncă şi aptă de muncă. Resursele de muncă ale unei ţări depind de o serie de
factori demografici cum ar fi: natalitatea, mortalitatea, durata medie a vieţii, condiţii de trai.
În lumina aspectelor cadru teoretice, ca expresie a raporturilor dintre cerere şi ofertă se
formeaza piața muncii.Astfel, piaţa muncii poate fi definită ca „loc de întâlnire, în spaţiu şi timp,
pe total şi pe structură, a cererii de muncă cu oferta de muncă”. Ignat, Pohoaţă, Luţac, Pascariu
(2002: 255).
Structura studiului se prezintă sub urmatoarea schemă grafică:

PIAȚA MUNCII
Cererea de forță de muncă

Oferta de forță de muncă

ANGAJATORIIdinsectorul
CONSTRUCȚIILOR

Chestionar pentru întreprinderi
ce activează în sectorul
construcțiilor

RESURSA UMANĂdisponibilă
pentru angajare în sectorul
CONSTRUCȚIILOR

Nevoile de
calificaredinsectorul
CONSTRUCȚIILOR
în județele Dolj, Olt,
Mehedinți
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Chestionar dedicat resursei
umane disponibile pentru angajare
în sectorul construcțiilor

După cum se observa din schema grafică, studiul se dezvolta îndouă capitole principale:
angajatorii șiresursa umană, la final rezultândnevoile de calificare dinsectorul construcțiilor.
 Capitolul "Angajatori" este analizat din punct de vedere al cererii de forță de muncă.
 Capitolul "Resursa Umana" este analizat prin prisma ofertei de muncă disponibile și
interesata să ocupe un loc de muncă.
Relația dintre "Angajatori" și "Resursa Umana" este ilustrată de piața muncii și este
dezvoltată în cadrul teoretic al studiului.
 Nevoile de calificare dinsectorul construcțiilorsunt determinate folosind chestionare cu
întrebari adresate atât angajatorilor dinsectorul construcțiilor, cât și resursei umane
disponibile și interesată să ocupe un loc de muncă însectorul construcțiilor.
4.2. Scopul studiului
Necesitatea studiului a pornit de la realitatea pieței forței de muncă: criza forței de
muncă, cu care se confruntă toate sectoarele economiei românești, și mai ales sectorul
construcțiilor.
Scopul chestionarului este de a identifica gradul de corelare a nevoilor de calificare ale
angajatorilor dinsectorul construcțiilor din județele Dolj, Olt și Mehedinți cu așteptările și
pregătirea profesională a forței de muncădisponibileși interesatăsă ocupe un loc de muncăîn
sectorul construcțiilor, în vederea creșterii performanței întreprinderilor ce activează în acest
sector, pe de o parte, și, pe de altă parte,pentru creștereainserției pe piața muncii a tinerilor
absolvenți.
Pe baza gradului de corelare, rezultatul cercetării va oferi recomandări în direcția creșterii
gradului de atractivitate a sectorului de construcții pentru resursa de muncă,în special pentru
tinerii aflați în cautarea unui loc de munca, astfel încât să contracareze problema reala a
deficitului de forță de muncă cu care se confruntă acest sector.
Mai mult, chestionarul va evidentia care sunt primele trei nevoi de calificare identificate
în cadrul firmelor de construcții intervievate și se vor organiza cursuri de calificare certificate,
astfel încât să existe o corelare cât mai mare între solicitarile cererii de forță de muncăși
așteptările ofertei de forță de muncă în sectorul construcțiilor.

4.3. Definirea ipotezei de cercetat
În lumina părții teoretice, care se concentrează asupra principalelor aspecte ale cererii și
ofertei de forță de muncă, a fost elaborat un studiu de caz pentru a transpune teoria în practică.
Cum teoria prezintă principalele conexiuni ce se formează pe piața muncii între cererea
și oferta de forță de muncă, studiul de caz a fost conceput sădeterminenevoile de calificare ale
angajatorilor dinsectorul de construcții și nevoile resursei de muncădisponibileîn piața muncii
pentru ocuparea unui loc de munca în sectorul construcțiilor.
Prin urmare, ipoteza pe care o cerceteazăstudiul de caz este: în ce măsură nevoile de
angajare și de calificare din partea angajatorilor din sectorul construcțiilor din județele
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Dolj, Olt și Mehedinți corespund cu nevoile și așteptările de angajare ale forței de muncă
disponibile și interesată să ocupe un loc de munca în sectorul construcțiilor în aceleași
județe?
Pentru a putea răspunde ipotezei de cercetat, analiza s-a focusatîn două direcții
principale:
 analizaangajatorilor din domeniul construcțiilor din județele Dolj, Olt, Mehedinți în ceea
ce privește nevoia lor reală de angajare exprimată prin numărul de locuri de muncă
disponibile în cadrul întreprinderilor și calificarile necesare desfășurăriiîn bune condiții a
activității,tipul angajatului si calitățile pe care le caută angajatorii în procesul de
recrutare, organizarea de cursuri de calificare și specializare, gradul de satisfacție față de
nivelul de pregatire al propriilor angajațiși față de cunoștințele pe care aceștia le obținîn
sistemul de învațământ, disponibilitatea pentru organizarea de internshipuri și pentru
participarea la târguri de locuri de muncă, disponibilitateaîn ceea ce privește angajarea de
personal străin sauinteresul pentru implicarea în programe de învațământ dual.Accentul
se pune pe solicitarile și nevoile cererii de forță de muncă.
 analiza resursei umane disponibileși interesată să ocupe un loc de muncă în sectorul
construcțiilorîn județele Dolj, Olt și Mehedinți. Accentul se pune pe solicitările ofertei de
forță de muncăîn ceea ce privește așteptările pe care le are cu privire la modul de
desfășurare a muncii, nivelul salarial, alte beneficiiașteptate de la angajator,interesul
pentru cursuri de calificare și specializare în diverse calificări sau disponibilitatea pentru
relocare în alt oraș.
Corelând rezultatele celor două categorii principale de respondențise va obține
răspunsul la ipoteza cercetată.
4.4. Metodologii de cercetare
Există două metode de cercetare, și anume: metode calitative și cantitative.
Metoda calitativă se bazează pe analiza conținutului informațiilor din piața forței de
muncă: materiale și date publicate de organismele abilitate: Institutul Național de Statistică,
Comisia Națională de Prognoză, Oficiul Național al Registrului Comertului,Inspectoratele
Teritoriale de Muncă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă,date demografice ale
instituţiilor specializate, înregistrări ale Ministerul Muncii și Justiției Sociale, informaţii din
învăţământ.
Pentru metoda cantitativă s-au întocmit chestionare, bazate în principal pe nevoile
reale, așteptările și solicitarile cererii și ofertei de forță de muncă.
Respondenții chestionarelor sunt cele două mari categorii de actori care determină
relațiile și guvernează raporturile în piața forței de muncă salarizată: angajatorii și resursa de
muncă.
Prin urmare, se poate argumenta că în scopul acestui studiu s-a folosit o abordare
bazată pe o metodă mixtă, bazată pe o combinație de metodologii cantitative și calitative.
Motivul alegerii unei metode mixte de către cercetator pentru acest studiuconstăîn
faptul că ambele metode au fost folosite pentru a analiza elemente distincte ale studiului:
angajatorii si resursa de munca din domeniul constructiilor din judetele Dolj, Olt și Mehedinți,
oferind rezultate care prezintă o imagine generală despre corelarea nevoilor reale ale
angajatorilor cu așteptările și necesitățile resursei de muncă.
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Metodologia cantitativă are ca punct de pornire o ipoteză despre un anumit fenomen,
culegerea datelor din lumea reală și apoi analizarea datelor pentru a susține sau respinge
ipoteza.Jennings (2001: 22)
În acest caz, metodologia cantitativă s-a bazat pe analiza datelor si colectarea de
informatii rezultate în urma răspunsurilor la chestionare, atât din parteaangajatorilor, cât și din
partearesursei de muncă din domeniul construcțiilor din județele Dolj, Olt și Mehedinți. Modul
de colectare a datelor în chestionare a fost prinauto-completare, deoarece participanții la studiul
de caz au răspuns online prin completarea chestionarului.
Potrivit lui Sarantakos (1998: 139) "un eșantion este o selecție de subiecți sau unități
din populația totală". Probele au fost alese aleatoriu, ceea ce înseamnă că fiecare subiect ar putea
avea șanse egale să fie inclus în eșantion.
Astfel, din totalul populației județelor Dolj, Olt și Mehedinți de1.288.435 locuitori,
conform recensământului din anul 2011 (populația județului Dolj: 618.335 locuitori,
reprezentând 2,7 % din populația țării, populația județului Olt: 415.530 locuitori și
populațiajudețuluiMehedinți 254.570 locuitori)și din totalul șomerilor înregistrați la 31.12.2016
în cele trei județe în număr de 36.018, a fost selectat un eșantion de 400 persoane din cele trei
județeși s-au primit răspunsuri din partea a 210 persoane care intenționează să ocupe un loc de
muncă în sectorul construcțiilor.
Din totalul profesioniștilor activi în județele Dolj, Olt și Mehedinți în număr de 62.965,
din care 36.803 persoane juridice, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului
Comerțului,a fost selectat un eșantion de 250 de persoane juridice cu activitate principală în
sectorul de construcții și activitate conexă sectorului de construcții și s-au primit răspunsuri din
partea a 103 întreprinderi.
Prin compararea și juxtapunerea rezultatelor obținute princele două metode, s-aanalizat
corelația sau decalajul între nevoile de calificare ale firmelor cu acționeazăîn sectorul
construcțiilor și resursa umană disponibilăși interesată să ocupe un loc de muncăîn acest sector,
astfel încât sa rezulte o situație avantajoasă atât pentru angajatori, cât și pentru resursa umană.

CAPITOLUL V- CARACTERISTICI ALE PIEȚEIFORȚEI DE MUNCĂ DIN
ROMÂNIA
5.1. Șomajul – fenomen al pieței muncii
După anul 1991 – an în care în România a fost promulgată Legea nr. 1 privind protecţia
socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională - şomajul a devenit principala formă de
dezechilibru pe piaţa muncii. (Ungureanu 2005: 46)
Şomajul apare ca un dezechilibru al pieţei muncii la nivel naţional, ca punct de întâlnire
între cererea şi oferta globală de muncă. (Ungureanu 2005: 46)
Şomajul este considerat un fenomen natural, un mecanism de realocare a resurselor de
muncă în funcţie de volumul şi structura cererii de muncă, care însoţeşte permanent procesul de
dezvoltare economică şi socială a fiecărei ţări.
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În limitele normale de circa 3-4% şi durată relativ scurtă, şomajul poate juca un rol
pozitiv atât la nivelul global, cât şi individual, în sensul stimulării flexibilităţii factorului muncă,
sporirii productivităţii muncii, formării unui comportament adecvat creşterii calităţii muncii,
stimulării educaţiei şi îmbunătăţirii disciplinei muncii,corespunzător părerii unor
specialişti.(Ionescu 2009:45)
În schimb, ratele ridicate ale şomajului provoacă pierderi majore de potenţial economic şi
esteperceput ca un pericol social. În acest caz, şomajul conduce la pierderi în economie, la
degradarea calificăriiși dezvoltarii profesionaleindividuale, la pierderi de venit şi statut social, la
descurajare şi demotivare, la scaderea nivelului de trai al personelor și familiilorafectate de
șomaj.
În România, ca şi în alte ţări europene, măsurarea şomajului se realizează utilizând doi
indicatori: şomajul înregistrat şi şomajul în sens BIM (Biroul Internaţional al Muncii). Între
estimările obţinute utilizând cei doi indicatori există diferenţe datorate metodologiei de calcul.
Astfel, nu toţi şomerii înregistraţi la Agenţiile de Ocupare şi Formare Profesională îndeplinesc
condiţiile incluse de BIM şi nici toţi şomerii în sens BIM nu îndeplinesc condiţiile impuse de
lege, de înscriere la agenţiile de ocupare.
Şomerii BIM sunt persoanele de 15 ani şi peste, care îndeplinesc simultan următoarele
condiţii:
-nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri;
- sunt în căutarea unui loc de muncă utilizând diferite metode pentru a-l găsi: înscrierea la
Agenţiile de Ocupare şi Formare Profesională sau la agenţiile particulare de plasare, publicarea
de anunţuri.
Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele în vârstă de 18 ani şi peste, apte de muncă, ce
nu pot fi încadrate din lipsă de locuri de muncă disponibile (Legea nr. 1/1991 republicată în anul
1994 şi completată de Ordonanţa Guvernului nr. 47/1997) şi care s-au înscris la agenţiile de
ocupare şi formare profesională.
Aspecte importantece carcaterizează fenomenul somajului:
Şomajul afectează în mod diferit diversele categorii ale populaţiei apte de muncă.
De-a lungul timpul și pe măsura dezvoltării anumitor sectoare ale economieiși a
restructurării altor sectoare ale economiei, mai ales cele industriale, asistăm la o
schimbaremajorăa celei mai afectate categoriide populatie. Astfel, din punct de vedere al
structurii pe sexe, șomajul a început săînregistreze creșteri în cadrul populaţieimasculine față de
tendința primarăînregistrată, când cea mai afectată categorie era populația feminină.
În al doilea rând, din punct de vedere al structurii şomajului pe grupe devârste situaţia
cea mai dificilă se întâlneşte la tineri. Şomajul tânăr, în măsura în care are dimensiuni reduse este
considerat cel mai important rezultat al politicii oricărei ţări, indiferent de nivelul dezvoltării
economice. Şomerul tânăr este considerată persoana care îndeplineşte condiţiile general
cunoscute de a fi şomer şi care este în vârstă de 15-24 ani. Orice persoană în vârstă de peste 25
de ani este considerată şomer adult.
Cauzele principale ale acestui fenomen se situează în domeniul investiţiilor, al creării de
noi locuri de muncă, al necorelării corespunzătoare a pregătirii profesionale efectuate în şcoli
profesionale şi universităţi cunevoile și cerinţele efective ale diverșilor agenţi economici.
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Un alt aspect important în studierea şomajului îl constituie durata sau perioada de şomaj
de la momentul pierderii locului de muncă, respectiv terminarea studiilor şi până la reluarea
activităţii, sau până la obţinerea primului loc de muncă, pentru cei care nu au mai lucrat. Acesta
este şi un criteriu de clasificare al şomajului, în şomaj de scurtă durată şi de lungă durată.
Șomajul de scurtă durată este în general considerat ca fiind un şomaj al tinerilor care
întâmpină dificultăţi în adaptarea la condiţiile de muncă din lipsă de experienţă, din motive
subiective, sau din lipsa unei calificări satisfăcătoare.
Şomajul este considerat cu atât mai cronic și mai sever, cu cât este mai lung. Prin şomaj
de lungă durată se înţelege orice situaţie în care perioada de şomaj a depăşit un an, un an şi
jumătate. Şomajul de lungă durată este cel care cuprinde în special persoane mai în vârstă, care
de regulă au pierdut un loc de muncă şi care se recalifică, adaptându-se cu dificultate la un nou
loc de muncă.
Un alt criteriu al şomajului îl reprezintă diferenţierea şomerilor după statutul educaţional.
Reţine atenţia faptul că ponderea cea mai mare și cele mai vulnerabile categorii ale populației la
şomaj sunt categoriile de persoane cu nivel scăzut de pregătire; față de cei cu studii superioare,
care sunt cei mai puţin afectaţi, cu riscul ca aceştia să lucreze în alte domenii decât cele pentru
care au fost specializaţi. Aici intervine desigur şi uşurinţa celor cu studii superioare de a se
recalifica și ulterior specializa în alte domenii decât cele pentru care s-au pregătit inițial.
Importantă este şi analiza şomajului în profil teritorial. Involuţiile inegale din economia
judeţelor şi a marilor zone economice ale ţării s-au reflectat şi în comportamentul teritorial al
şomajului. Distribuţia lui inegală pe teritoriul naţional face din neocuparea factorului muncă una
dintre cele mai tensionateproblemecare afectează economia țării.
Pe lângă cauzele naţionale, specifice fiecărei ţări, şomajul mai are şi cauze externe, dintre
care cea mai importantă este internaţionalizarea pieţei muncii, puternic marcată de migraţia
forței de muncă fenomen, care va prezentat în următorul capitol al studiului.
5.2. Migrația forței de muncă
Migraţia ca fenomen constă în deplasarea unor persoane dintr-o arie teritorială în alta
urmată de schimbarea domiciliuluiși încadrarea într-o formă de activitate în teritoriul de
destinație (Jula, Universitatea Ecologică din București, 2012).
Privind fenomenul referitor la o populaţie dată, vorbim în principal de factorul
demografic şi de două forme de migraţie: imigraţie (ansamblul intrărilor) şi emigraţie (ansamblul
ieşirilor). De fapt, orice act migratoriu este în acelaşi timp, o imigraţie şi o emigraţie (Cojocaru,
2006: 50-72).
Referitor la teritoriul naţional, distincţia se face în funcţie de tipul migraţiei şi anume,
migraţia internă şi migraţia externă (sau internaţională).
Studiul se focusează pe migraţia externă şi migraţia temporară circulatorie adoptată în
ultimii ani în România ca o strategie de viaţă, deoarece indivizii care aleg să migreze spre alte
spaţii teritoriale, se deplasează pentru o perioadă determinată de timp după care pot decide sa
revină la locul de origine. Adesea, este extrem de dificil de stabilit dacă este vorba despre un act
migratoriu temporar sau definitiv şi în acest sens este necesară analiza migraţiilor, după un
interval de timp şi abia după aceea migraţia în cauză poate fi considerată definitivă.
Fenomenul migraţiei externe trebuie analizat şi din perspectiva aspectelor economice ce
stau la baza motivaţiilor celor care optează pentru varianta migraţiei externe ca strategie de viaţă
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temporară sau definitivă. Majoritatea migranţilor au la început scopuri bine definite şi acestea
sunt de cele mai multe ori de natură financiară, determinate de lipsa unui loc de muncă stabil în
ţara de origine sau de un nivel scazut al calității vieții atât la nivel de individ, cât și de familie.
Factorii favorizanţi ai dezvoltării migraţiei externe sunt în principal: consolidarea
componentei culturale a globalizării, scăderea costurilor privind transportul internaţional, crearea
de mari aglomerări urbane, rolul tehnologiei care oferă posibilitatea relativizării distanţei și, mai
ales, apariţia de noiinstrumente portabile de lucru, care permit conectivitatea persoanelor în timp
și spațiu mult mai facil. (Constantin, Vasile, Preda, Nicolescu Luminița, 2004, 34-44).
În ultimii ani, fenomenul migratiei este caracterizat prin:
- creşterea forţei de muncă înalt calificată (ca urmare aintensificării expansiunii şi a
dezvoltării tehnologice care necesita o forţă de muncă înalt calificată);
- creşterea migraţiei temporare (ca urmare a cererii mari de forţă de muncă în agricultură,
construcţii, servicii casnice);
- feminizarea migraţiei, prin creşterea ponderii femeilor în rândul migranţilor, care aleg
ca alternativă de viaţă migraţia externă.
Fenomenul migraţiei externe din România trebuie privit în strânsă legătură cu nivelul de
dezvoltare socio-economică al țării.Interesul actual pentru problematica migraţiei este dat de
transformările economice şi sociale ale fenomenului. Este îngrijorător faptul că cei care îşi
manifestă mai pregnant intenţia de a pleca în străinătate în prezent sunt persoanele tinere, mai
educate şi cu venituri peste medie.
Dacă până în 2007 aveam de-a face cu un flux al migraţiei forţei de muncă slab calificată,
astăzi, datorită condiţiilor de pe piaţa forţei de muncă dintara, România cunoaşte o scădere a
numărului specialiștilor datorită emigrării acestora, ceea ce reprezintă o pierdere importantă
pentru economia ţării.
Cunoaşterea în profunzime a caracteristicilor şi a evoluţiei pieţei muncii prezintă o
importanţă deosebită pentru economiile contemporane care se confruntă cu o situaţie de criză în
piața forței de muncăşi cu transformări structurale importante la nivelul pieței muncii.
5.3. Mobilitatea forţei de muncă
În ultimi ani, economiile ţărilor europene dar şi economia românească au fost afectate de
schimbări profunde. În acest context, angajatorii, din dorinţa de a rămâne competitivi, au
obligaţia de a se adapta noilor tehnologii şi metode organizaţionale. În acelaşi timp și resursa
umană trebuie de asemenea să se adapteze la aceste schimbări prin dobândirea permanentă de noi
competenţe necesare utilizării noilor tehnologii. Unul dintre fenomenele dezvoltate cu scopul de
a răspunde acestor provocări îl constituie mobilitatea forţei de muncă. (Blaga, 2008: 56).
În funcție de tipologie, fenomenul mobilităţii se poate define prin prisma:
Mobilității teritoriale (geografică) cunoscută şi sub numele de migraţie, reprezintă un
proces de adaptare a forţei de muncă la cererea pieţei pe care activează. Aceasta poate fi realizată
fie sub forma schimbării domiciliului, a apropierii acestuia de locul de muncă (migraţie), fie prin
păstrarea domiciliului şi deplasarea la locul de muncă (navetism). (Sandu, 2000: 5-52).
Mobilității profesionale, ce este în mare măsură determinată de progresul tehnic şi
tehnologic, dezvoltarea din ultima perioadă determină o accentuare a acestei forme de mobilitate,
ce exprimă capacitatea persoanelor de a exercita simultan sau alternativ o arie largă de activităţi
lucrative, în condiţii de eficienţă economică.
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Cei mai mulţi cercetători consideră că mobilitatea profesională trebuie înţeleasă complet
prin includerea tuturor schimbărilor de slujbe sau alte situaţii ale populaţiei active:
- schimbări ale ocupaţiei prin trecerea de la o firmă la alta;
- schimbări ale activităţii economice;
- transferuri de la o profesie la alta, de la o categorie socio-profesională la alta, inclusiv
avansările sau promovările (Sandu, 2000: 5-29).
O mobilitate ridicată determină creşterea oportunităţilor lucrătorilor de a găsi un loc de
muncă şi ale angajatorilor de a găsi persoane cu un nivel corespunzător al cunoștințelor și
aptitudinilor, impulsionându-se astfel ocuparea forţei de muncă şi creşterea economică.
5.4. Evoluția șomajului în context European
Conform datelor publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat) în buletinul nr.
166 din 31 octombrie 2017, rata șomajului în Uniunea Europeană a rămas stabilă la 7,5% în
septembrie, comparativ cu luna precedentă, și în scădere față de perioada similară din 2016,cu
8,4%. Acesta este cel mai redus nivel începând din noiembrie 2008.
În zona euro, rata șomajului a scăzut la 8,9% în septembrie2017 față de lunaaugust,când a
fostraporat un procent de 9% și față de perioada similară din 2016, când procentul a fost de 9,9%
- fiind cel mai redus nivel din ianuarie 2009.
Eurostat estimează că în zona euro aproximativ 14,51 milioane de persoane (din totalul
populației estimat la 330 de milioane) erau în șomaj în cursul lunii septembrie, cu 1,46 milioane
mai puține decât în perioada similară din 2016.
În rândul statelor membre, în septembrie 2017 cele mai ridicate rate ale șomajului s-au
înregistrat în Grecia (21% în iulie 2017) și Spania (16,7%). La polul opus, între țările cu cele
mai reduse rate ale șomajului se situează Cehia (2,7%), Germania (3,6%) și Malta (4,1%).
Figura 1. Grafic privind evoluția ratei șomajului în principalele state membre, concepere
proprie,în baza datelor publicate de Oficiul European de Statistică, octombrie 2017
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În septembrie 2017, 3,73 de milioane de tineri cu vârsta sub 25 ani nu erau angajați, din
care 2,65 milioane sunt în zona euro. Concret, în septembrie 2017 rata somanjului în rândul
tinerilor a fost de 16,6% în rândul statelor membre și 18,7% în zona euro, comparată cu 18,3% și
20,4% în perioda similară a anului anterior.
Țara cu cea mai scăzută rată a șomajului în rândul tinerilor este Germania (6,4%), urmată
de Cehia (7,5%), iar printre statele cu cel mai ridicat nivel al șomajului se află Grecia (42,8% în
iulie 2017), Spania (37,2%) și Italia (35,7%).
Comparativ cu septembrie 2016, rata șomajului a scăzut în toate statele membre ale UE,
cu excepția Finlandei, unde a rămas stabilă la un nivel de 8,7%, și a Lituaniei, unde a crescut de
la 7,6% la 7,7%.
Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în Cipru (de la 13% la 10,3%), Spania (de
la 19,1% la 16,7%) și Grecia (de la 23,4% la 21% între iulie 2016 și iulie 2017).
Figura2. Grafic privind evoluția ratei șomajului în rândul tinerilor sub 25 ani în principalele
state membre, concepere proprie, în baza datelor publicate de Oficiul European de Statistică,
octombrie 2017
in zona euro (19 state)
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50

Bulgaria
Cehia

40

Germania

30

Grecia

20

Spania

10

Italia
Malta

0

Austria
septembrie 2016

Portugalia
septembrie 2017

Romania
Finlanda

România a înregistrat, în septembrie 2017, una dintre cele mai mici rate ale şomajului,
sub media Uniunii Europene atingând nivelul de 5%, față de 5,7% înregistrat în septembrie 2016.
În ceea ce privește rata șomajului în rândul tinerilor, România a anunțat o rată de 16,8%
în iunie 2017,în scădere față de septembrie 2016, când a fost raportată o rată a șomajuluiîn rândul
tinerilor de 20,3%.
Raportul prezintăși distribuția șomajului pe sexe: în ceea ce privește angajările în rândul
populației de sex masculin la nivelul statelor membre rata șomajului în luna septembrie 2017 este
de 7,3%,în scădere de la 8,2% înregistratăîn septembrie 2016.
În zona euro, rata șomajului în rândul populației de sex masculin atinge o valoare de
8,6%, reducându-se cu un procent față de perioada anului trecut.
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România a raportat o rată a șomajului în rândul populației de sex masculin de 6%, sub
media raporatată de cele 28 state membre ale UE și în scădere față de perioada similară a anului
trecut, când acesta înregistra o rata de 6,4%.
În ceea ce privește rata șomajului înregistratăîn rândul populației de sex feminin, aceasta
înregistreazăîn septembrie 2017 o pondere de 3,7%, în declin față de septembrie 2016 (4,8%).
În România, șomajul afectează mai mult populația de sex masculin, acestă tendință
manifestându-se în majoritatea statelor membre.
Dezvoltarea tehnologică implică modificări ale tipului de calificări cerute de angajatori și
subliniază necesitatea adaptării sistemelor educaționale la noile tendințe. În acest context, o
preocupare importantă la nivel mondial se referă la efectele schimbărilor tehnologice, ale
gradului de inovare și ale digitalizării asupra ocupării forței de muncă.
5.5. Piața muncii din România
Evoluțiile din piața muncii din România au continuat și anul 2016 în sensul scăderii ratei
șomajului. La nivel agregat, rata de ocupare s-a redus marginal, atingând nivelul de 418,2 mii
șomeri la finele anului 2016, redusă cu 4,30 % față de anul anterior, în timp ce rata șomajului
BIM s-a diminuat până la 5,9% de la 6,8% în anul 2015, conform datelor prezentate de Comisia
Națională de Prognoză în Proiecția Principalilor Indicatori Macroeconomici 2017-2021,
publicată în septembrie 2017.
Astfel, numărul de salariați s-a majorat cu 3,21% la finele lui 2016 față de anul 2015 și
continuă același ritm de creștere, concomitent cu avansul salariului mediu brut pe economie, a
cărui creștere a fost de 9,94% în 2016 față de anul anterior, pentru anul 2017 preconizându-se o
creștere de 13.45%, conform cifrelor prezentate în tabelul următor:
Figura 3. Tabel privind numărul mediu de salariați, de șomeri, șomeri BIM, câștigul salarial
mediu brut. Sursa: Comisia Națională de Prognoză, septembrie 2017
Numărul mediu de salariați:
- mii persoane
-%
Numărul de șomeri înregistrați la
sfârșitul anului
- mii persoane
- rata șomajului la sfârșitul
anului
Șomeri BIM
- mii persoane
- rata șomajului BIM
Câștigul salarial mediu brut
- Lei/luaă
-%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4.611,4
2,3

4.759,4
3,2

4.926
3,5

5.133
4,2

5.335
3,9

5.530
3,7

5.725
3,5

436,2
4,90

418,2
4,77

387
4,3

359
4,0

341
3,7

312
3,4

325
3,5

623,9
6,8

529,9
5,9

480
5,3

455
5,0
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4,8
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4,6

410
4,5

2.555
9,8

2.809
9,9

3.187
13,5

3.480
9,2

3.769
8,3

4.048
7,4

4.339
7,2

Din datele raporatate și estimările Comisiei Naționale de Prognoză se observă tendința de
scădere a numărului de șomeri înregistrați în România cu 9,64% în 2015 față de 2014, cu 4,30%
în 2016 față de 2015 și cu aproximativ 8 % la finele acestui an față de anul precedent.
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Figura 4. Grafic privind evoluția numărul mediu de salariați, de șomeri, șomeri BIM concepere
proprie, în baza datelor publicate de Comisia Națională de Prognoză, septembrie 2017
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Conform ultimelor date publicate de Banca Națională a României în Raportul asupra
inflației din noiembrie 2017, în perioada aprilie-iulie 2017, efectivul salariaților din economie a
continuat să crească,ajungând la 4,83 milioane de persoane - nivel maxim istoric.
Analizând datele publicate de Agenția Naționalăpentru Ocuparea Forței de Muncă la
nivel dețară s-au înregistrat următoarele date privind distribuția șomajului pe sexe, cât și în
funcție de nivelul de pregătire profesională a șomerilor, conform tabelului următor:
Figura 5. Tabel privind numărul de șomeri, distribuția șomerilor pe sexe și după nivelul de
pregătire. Sursa: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, septembrie 2017
numărpersoane
An / Perioada
Număr total de șomeri înregistrați la sfârșitul anului
- din care femei
După nivelul de pregătire:

2014
478.338
199.885

- cu studii primare, gimnaziale, profesionale

357.372

- cu studii liceale și post-liceale

92.050

2015
436.242
184.738

2016
418.237
173.182

30.09.2017
362.060
153.625

335.542

333.069

283.133

78.641

67.884

62.576

17.284

16.351

22.059
28.916
Rata șomajului total*
5,29%
4,90%
Rata șomajului femînîn
4,73%
4,45%
*Se determină prin raportarea numărului total al șomerilor la populația activă civilă la 01
publicată de Institutul Național de Statistică
- cu studii universitare

4,77%
4,14%
4,29%
3,88%
Ianuarie a fiecărui an,

În cadrul populației șomere înregistratăla Agentia Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă, ponderea populalației feminine este sub 50 %, astfel: 41,78% (2014), 42,34% (2015),
41,40% (2016)și 42,43 % la 30 septembrie 2017.
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Figura 6. Grafic privind ponderea populației feminine în cadrul populației șomere, concepere
proprie, în baza datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă,
septembrie 2017
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După nivelul de pregătire al populației șomere, cea mai mare pondere o reprezintă
persoanele cu studii primare, gimnaziale, profesionale a căror pondere în total șomeri a fost de
74,71% (2014), 76,92% (2015), 79,64% (2016)și 78,20% la 30 septembrie 2017, pondere ce are
o tendință de creștere datorita faptului că această categorie de persoane, prin prisma pregătirii pe
care o deține, răspunde mai greu la noile solicitări ale pieței muncii, fiind cea mai afectată de
fenomenul șomajului.
Persoanele cu studii liceale și post-liceale păstrează o pondere relativ constantăîn rândul
șomerilor: 19,24% (2014), 18,03% (2015), 16,23% (2016)și 17,28% la 30 septembrie 2017 –
remarcându-se o tendință de scădere.
Persoanele cu studii universitare, datorită pregătirii lor, fac față mai ușor la provocările
pieței forței de muncă, reușind să se adapteze cerințelor acesteia și să își găsescă cu ușurință un
nou loc de muncă. Ponderea înregistrată de aceștia în total șomeri se prezintă astfel: 6,05%
(2014), 5,05% (2015), 4,13% (2016)și 4,52% la 30 septembrie 2017.
Figura 7. Grafic privind ponderea populației șomere după nivelul de pregătire, concepere
proprie, în baza datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă,
septembrie 2017
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Din punct de vedere al repartizării demografice, pe regiuni de dezvoltare din
România,situația șomajului se prezintă sub următoarea formă:
Figura 8. Tabel privind situația populației șomere din punct de vedere al repartizării
demografice, concepere proprie, în baza datelor publicate de Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă, septembrie 2017
Regiunea / Anii

2014

2015

2016

30.09.2017

regiunea nord-vest

46.201

41.046

38.963

35.789

regiunea vest

29.248

25.642

22.083

17.517

regiunea sud-vest

72.839

70.352

69.048

61.291

regiunea sud

89.831

79.267

74.177

61.410

regiunea bucuresti-ilfov

24.296

23.021

20.581

20.035

regiunea sud-est

72.714

68.896

67.573

60.578

regiunea nord-est

82.958

77.786

78.073

67.318

regiunea centru

60.251

50.232

47.739

38.122

TOTAL

478.338

436.242

418.237

362.060

Analiza regiunii Sud-Vest Oltenia supusă dezbaterii acestui studiu arată că ponderea
șomajului înregistrat la nivel de regiune în total țară a fost de 15,23% (2014), de 16,13% (2015),
de 16,51% (2016)și de 16,93% la finele trimestrului al treilea al anului în curs – urmând o
tendință de ușoară creștere în fiecare an, de sub un punct procentual.
În dinamică, raporată la anul anterior, situația arată o diminuare procentuală de 3,54% în
2015 față de 2014, de 1,89 % în 2016 față de 2015, regiuneaSud-Vest Olteniapastrându-șiînsă
aceeași poziție în clasament: a treia regiune la nivel de țară din punct de vedere al numărului de
șomeri, după regiunea de sud și regiunea de nord-est.
Figura 9. Grafic privind situația populației șomere din punct de vedere al repartizării
demografice, concepere proprie, în baza datelor publicate de Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă, septembrie 2017
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În cadrul regiunii Sud-Vest Oltenia, distribuția șomerilor pe principalele județese
prezintă sub următoarea formă:
Figura 10. Tabel privind situația șomerilor în cele trei județe supuse studiului în funcție de sexe
și după nivelul de pregătire, concepere proprie, în baza datelor publicate de Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă, septembrie 2017

An
Județ

2014
Numar
total
șomeri

din
care
femei

2015
Numar
total
șomeri

din
care
femei

2016
Numar
total
șomeri

din
care
femei

30.09.2017
Numar
din
total
care
șomeri
femei

Dolj
- persoane cu studii
primare, gimnaziale,
profesionale
- persoane cu studii
liceale și post-liceale
-persoane cu studii
universitare

26.755

10.843

26.172

10.824

25.869

10.071

23.681

9.533

21.887

8.359

21.429

8.245

23.021

8.501

20.698

8.012

3.708

1.768

3.836

2.004

2.250

1.218

2.469

1.214

1.160

716

907

575

598

352

514

307

Mehedinți
- persoane cu studii
primare, gimnaziale,
profesionale
- persoane cu studii
liceale și post-liceale
-persoane cu studii
universitare

11.464

4.582

12.219

4.745

10.034

4.139

9.949

3.749

9.119

3.417

9.175

3.381

7.948

3.217

7.546

2.771

1.969

926

2.546

1.109

1.790

808

2.259

858

376

239

498

255

296

114

144

120
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Olt
- persoane cu studii
primare, gimnaziale,
profesionale
- persoane cu studii
liceale și post-liceale
-persoane cu studii
universitare
TOTAL pe regiune
inclusiv județele Gorj
și Vâlcea, care nu
facparte din studiu

14.435

5.514

13.695

5.332

14.897

6.010

11.659

4.831

12.135

4.341

10.648

3.856

12.111

4.885

9.285

3.887

1.557

719

2.700

1.260

2.387

896

2.068

788

743

454

347

216

399

229

306

156

72.839

29.769

70.352

28.825

69.048

27.943

61.291

25.269

Figura 11. Grafic privind șomerilor în cele trei județe supuse studiului, concepere proprie, în
baza datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, septembrie
2017
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Cei mai mulți șomeri sunt înregistrați la nivelul județului Dolj, urmat de județele Olt și
Mehedinți. Ponderea populației feminine în total șomeri este aproximativ 40% în județul Dolj,
39% în județul Mehedinți, 38% în județul Olt, confirmând trendul înregistrat la nivel de țară și la
nivel european conform căruia personele de sex masculine sunt mai afectate deșomaj.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire profesională, categoria cea mai afectată de
șomaj este cea reprezentată de persoanele cu studii primare, gimnaziale, profesionale, cu ponderi
de peste 80%, ceea ce aduce în prim plan ca masură de contracarare a acestui fenomen ce
afectează economiaîn ansamblul său –formarea profesională prin cursuri de specializare/
calificare/ recalificare ca modalități concrete prin care cresc șansele acestei categorii de persoane
de a se adapta la cerințele pieței muncii în continua dezvoltare și schimbare.
5.6. Formarea profesională - măsuri concrete propuse în acest sens
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Formarea profesională trebuie abordată atât pe termen scurt şi mediu, cât şi pe termen
lung, ea reprezentând o pârghie importantă a flexibilizării factorului muncă în contextul pieței
muncii.
În condiţiile actuale, companiile au la îndemâna mai multe forme de pregătire şi
perfecţionare:
- stimularea personalului pentru a urma cursuri de pregătire în afara companiei, în grupuri, în
alte instituţii de învăţământ în paralel cu desfăşurarea programului de lucru curent;
- participarea personalului la cursuri cu scoaterea dinactivitate pentru o perioadă de timp;
- organizarea de cursuri de formare profesională în cadrul companiei;
- solicitarea sprijinului Agențiilor Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru
pregătirea şomerilor în vederea angajării lor în companii.(Mathis, Nica, Rusu, 1997: 124).
Periodic, este necesară evaluarea resursei umane şi atestarea cunoştinţelor și
competenţelor, de către organisme specializate în vederea creșterii gradului de performață al
angajaților. La nivelul companiei este necesară punerea la punct a unei strategii de menţinere şi
dezvoltare a firmei, în care în mod cert factorul muncă şi utilizarea sa cu eficienţă vor ocupa un
loc central.
Caracteristicile şi amploarea activităţii de formare profesională sunt foarte diferenţiate în
plan teritorial în raport de condiţiile economico - sociale şi de forţa de muncă concretă la nivelul
fiecărei regiuni, zone, judeţ.
Necorelările dintre cererea şi oferta de muncă provin din sistemul de educaţie
profesionalăiniţială a resurselor umane, dinintroducerea progresului tehnologic contemporan care
accelerează şi accentuează procesele de mobilitate a factorului muncă(Mircea A:24).
Guvernul joacă un rol esenţial în determinarea structurii sistemului de educaţie, iar rolul
angajatorilor este de a asigura pregătirea profesională după încheierea educaţiei formale sau
concomitent cu aceasta.
La nivelul țării noastre se doresc a fi implementate mai multe măsuri a căror prioritate
este de a armoniza nevoile de educație și de pregătire profesională de care mediul economic are
nevoie, astfel încât absorbția în piața muncii să fie facută pe principiul ”omul potrivit la locul
potrivit”.
Concret, la nivel guvernamental, au fost întreprinse mai multe măsuri cu scopul
contracarării fenomenului îngrijorător al deficitului de forță de muncă cu care se
confruntă România. Dintre acestea, cu impact asupra sectorului de construcții sunt:
Programul național de promovare a învățământului profesional de tip dual - o alternativă
la fenomenul îngrijorător al migrației externe a forței de muncă la nivel național, la faptul
căRomânia se confruntă cu o forță de muncăîmbătrânită, și mai mult, la migrația internă în
cadrul țării.
Astfel, începând cu 1 septembrie 2016, Camera de Comerț și Industrie a României va
avea rolul de facilitator între sistemul de învățământși agenții economici șiîși propune să devină
o entitate independentă care să realizeze evaluarea pe diferite etape de pregătire a resursei
umane.
Învățământul profesional de tip dual prezintă o serie de avanataje care conduc către o mai
mare absorbție a forței de muncă disponibile și pregătită, într-o măsura care să corespundă
cerințelorangajatorilor. Concret, se vor realiza parteneriate între agenți economici și școli,
organizarea învățământului profesional de tip dual făcându-se la cererea agenților economici care
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stabilesc durata, conținutul programelor de pregătire și modalitățile de certificare a pregătirii
profesionale.
În acest mod, elevii beneficiază de o pregătire profesională care răspunde nevoilor reale
ale angajatorilor, crescând semnificativ sansele de a obține un loc de muncă.
Programe de internship pentru tineri care au împlinit 16 ani cu scopul de a le implusiona
integrarea pe piața muncii, facilitându-le acumularea de cunoștințe, experiențe și competențe,
care vor putea fi ulterior valorificate de către angajatori.
Guvernul României a elaborat în iunie 2017 proiectul de lege pentru reglementarea
modalităților de efectuare a programului de internship, cu beneficii pentru ambeleparți implicate,
și anume:
 pentru tineri: perioada în care se desfășoară activitatea, în baza contractului de
internship se va considera vechime în muncă și indemnizația de internship va fi cel
puțin egală cu 50% din salariul minim brut pe țară.
 pentru angajatori: aceștia vor primi o primă de promovare echivalentă cu 1.000
euro/angajat, dacăîn termen de 60 zile de la finalizarea programului de internship
încheie un contract de muncăși menține raporturile de muncă pentru o perioadă
neântreruptă de cel puțin 2 ani.
Agenții de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră
Guvernul Românieia aprobat în 18 octombrie 2017 înființarea acestor structuri, ce vor fi
acreditate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru
ocuparea forței de muncă județene, care facilitează punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări
cu zilieri, în vederea stabilirii de raporturi de muncă.
Actul normativ mai prevede creșterea perioadei în care zilierii pot presta activități pentru
același beneficiar, de la 90 de zile până la maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an
calendaristic.
Având în vedere faptul că munca zilieră presupune desfăşurarea de activităţi necalificate
cu caracter ocazional pentru un beneficiar persoană juridică, aplicarea noilor prevederi din lege
va avea ca impact creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din categoria de
populaţie care nu deține o calificare profesională sau are o educaţie şcolară precară.
În prezent, România se confruntă cu deficit de forță de muncă, iar prin aceste măsuri se
urmărește asigurarea unor cadre normative coerente şi unitare care să faciliteze accesul la
angajarea în piaţa muncii a tinerilor absolvenți de studii superioare, liceale sau profesionale și a
personelor care desfăşoară activităţi sezoniere, sporadice sau accidentale, cu scopul creșterii
gradului de absorbție a acestora în piața muncii.
5.7. Informații privind formele de educație și de formare/ specializare în domeniul
construcțiilor în județele Olt-Dolj-Mehedinți
În România, la nivelul județelor Dolj, Olt și Mehedinti recunoașterea reciprocă a
calificărilor de formare profesionala cu impact în sectorul de construcții este sustinută prin
măsuri guvernamentale, care au ca principal scop pregătirea resurselor umane disponibile în
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piața muncii prin diverse cursuri de formare și specializare profesională, finalizate cu diplome
acreditate și recunoscute la nivel internațional.
Dintre acestea, cu impact asupra sectorului de construcții sunt:
-

Programul Național de Promovare a Învățământului Profesional de tip dual
Programe de internship pentru tineri
Agenții de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră

În ceea ce privește nevoile viitoare de competențe în sectorul construcțiilor, la nivelul
celor 3 județe din România supuse prezentului studiu există următoarele instituții de învațământ:
liceal, post-liceal și universitar care pun la dispoziția elevilor și studentilor o curriculă largă de
cursuri teoretice și practice, pe perioade mai scurte sau mai lungi de timp, cu aplicabilitate în
sectorul de construcții, cursuri care confera absolventului o diplomă certificată de către
Ministerul Educației Naționale din România.
La nivelul județului Dolj există următoarea structură de învațământ, care prin cursurile
realizate pregătește elevi și studenți în meserii și calificări conforme cu clasificarea ocupațiilor
din România (COR) recunoscute de către organismele abilitate și acreditate la nivel de țară.
Astfel, la nivel liceal există următoarea structură:
-

Colegiul Tehnic C.D. Neniţescu din Craiova, în cadrul căruia se organizează cursuri de
lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Colegiul Tehnic Ştefan Milcu din Calafat, în cadrul căruia se organizează cursuri pentru
clasa de mecanic de mecanică fină
Liceul Energetic din Craiova, în cadrul căruia se organizează cursuri pentru specializarea
electrician joasă tensiune
Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova
Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret din Craiova
Liceul Tehnologic Constantin anculescu din Cârcea
Liceul Traian Vuia din Craiova
Liceul Tehnologic Horia Vintilă din Segarcea
Liceul Tehnologic Constantin Nicolaescu Plopșor din Plenița
Liceul Tehnologic Ștefan Anghel din Băilești

Mai mult, în județul Dolj, învățământul dual care a debutat în anul școlar 2017 – 2018,
pentru nivelul III, se completează în fiecare an cu licee noi care aderă la acest sistem de
învățământ, cât și cu calificări care sunt cerute de către piața muncii.
Dintre calificările profesionale care au legatură cu sectorul de construcții amintim:
mecanică, construcții, instalații și lucrări publice, operatori la mașini cu comandă numerică,
sudori, lăcătuș construcții metalice, zidar, pietrar tencuitor, instalator instalații tehnico-sanitare și
de gaze, electrician.
Elevii scolarizați în cadrul sistemului de învățământ de tip dual beneficiază de:
-

diplome autorizate de Ministerul Educației Naționale
spații cu dotări necesare unei bune desfășurări a procesului instructiv – educativ, fiind
vorba de pregătirea practică a acestor elevi
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-

cadre didactice bine pregătite
o bursă suplimentară, pe lângă bursa acordată de stat, ceea ce conduce la creșterea
gradului de interes în rândul elevilor.

La nivelul județului Mehedinți funcționează următoarele licee care pregătesc tineri ce pot
ocupa diverse poziții în sectorul de construcții:
-

Colegiul Tehnic Lorin Salagean din Dr. Tr. Severin autorizat pentru învățământ la
distanță
Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu din Șimian
Liceul Tehnologic Matei Basarab din Strehaia
Colegiul Tehnic Dierna din Orșova
Colegiul Tehnic Motru din Motru
Liceul Tehnologic Dimitrie Filișanu din Filiași

Și în județul Olt există o rețea de unități de învățământ, ale căror cursuri au aplicabilitate
în sectorul de construcții:
-

Colegiul Tehnic din Balș
Colegiul Tehnic Alexe Marin din Slatina
Colegiul Tehnic Matei Basarab din Caracal
Liceul Tehnologic Iancu Jianu din Iancu Jianu
Liceul Tehnologic Constantin Filipescu din Caracal
Liceul Tehnologic Bratianu din Dragașani
Colegiul Tehnic Nicolae Balcescu din Balș
Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu din Draganești-Olt

La nivel academic entitatea educațională ce oferă diplome absolvenților în specializări cu
aplicabilitate direct în sectorul de construcții, sau conexe acestuia este Facultatea de Mecanică
din cadrul Universității din Craiova, care furnizează specialişti în domeniul ingineriei mecanice,
a ingineriei autovehiculelor şi ingineriei civile, atât pentru companiile din zonă, cât şi pentru alte
companii la nivel naţional.
Pe lângă programele de studii de licență, masterat și doctorat, Facultatea de Mecanică
organizează două tipuri de programe de pregătire profesională:
-

Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, învățământ cu
frecvență. Cursurile se școlarizează la departamentul Ingineria și Managementul
Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin și se adresează persoanelor cu studii
superioare, care doresc să-și perfecționeze pregătirea în cadrul unui program cu
frecvență, în urma căruia vor obține un „Certificat de atestare a competenţelor
profesionale” și un număr de credite.

-

Cursuri de perfecționare profesională - proiectare asistată de calculator în AutoCAD.
Acest curs se adresează persoanelor cu orice nivel de pregătire, cursanții primind la
absolvire o diplomă eliberată de Universitatea din Craiova.
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Necesitatea creșterii numărului de entități autorizate ca furnizori de formare profesională
se înscrie într-un trend ascendant, rezultat din nevoia de a acopri cererea de forță de muncă la
nivel de țară.
Alte entități care organizează cursuri de formare profesională sunt: Camerele de Comerț
și Industrie de la nivelul fiecarui județ, diverse ONG-uri care implementează programe pentru
dezvoltarea profesională a resurselor umane, Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de
Muncă, care organizează cursuri de calificare pentru persoanele înscrise în cadrul agenției.
Toate aceste entități acordă la absolvirea cursurilor certificate de absolvire sau diplome
acreditate de organisme special abilitate, în speță ministere, implicate în programe de
învățământ.
La nivelul României funcționează Autoritatea Natională pentru Calificari (ANC) sub
egida Ministerului Educației Naționale care printre altele:
elaborează instrucțiuni privind autorizarea centrelor de evaluare și certificare a
competențelor profesionale
- stabilieste criteriile minime de performanță de autorizare a centrelor de evaluare și
certificare a competențelor profesionale
- aprobă procedura privind evaluarea și certificarea experților în evaluare și certificare și
înscrierea acestora în Registrul experților în evaluare și certificare
- aprobă metodologii pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare
- stabilește standardele ocupaționale pentru educație și formare profesională în România
- stabilește standarde de pregătire profesională
- asigură asistența metodologică
- ține în evidență RNCIS - Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior
- ține în evidență RNCPE - Registrul Național al Calificărilor Profesionale din Educație
- se ocupă de armonizarea europeana a calificărilor astfel încât diplomele obținute în
România să fie recunoscute la nivel european
Măsurile inovatoare pentru abordarea nevoilor de competențe în sectorul construcțiilor
nu mai este un deziderat, ci un fapt, recunoscut ca o nevoie atât la nivelul firmelor de construcții
ce activează în cele 3 județe supuse studiului, cât și la nivel de entități educaționale la nivelul
Romăniei.
Creativitatea și inovarea tehnologică cu aplicație în sectorul construcțiilor se realizează
pe mai multe paliere:
- utilizarea materialelor reciclabile - ceea ce aduce în prim plan un concept din ce mai
folosit la nivelul multor țări europene: economia circulară
- utilizarea materialelor și tehnicilor de construcții prietenoase cu mediul înconjurător
- utilizarea materialelor cu calități energetice crescute, ceea ce conferă un confort maxim
cu un consum minim de materiale
- tehnici și metode de lucru cu impact minim asupra mediului înconjurător, ceea conferă o
sustenabilitate sanatoasa a bio-sistemului
- inovare tehnologică cu aplicabilitate în sectorul construcțiilor prin utilizarea de software
de gestionare a fazei sau tehnologii avansate.
-

CAPITOLULVI - ANGAJATORII
6.1. Mediul economic din România - statistici
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Conform Fondului Monetar Internațional (World Economic Outlook, aprilie 2017),
perspectivele pentru anul 2017 arată o revigorare a creșterii economice la nivelglobal la 3,5%,
dar și un grad ridicat de incertitudîne asociatevoluțiilor dinperioadele următoare.
Pe plan macroeconomic intern, creșterea economică înregistrată în anul 2016 a
fostsusținută, în principal, de politici de stimulare a consumului, acesta consolidându-și rolul de
principal factor al avansului economic. Pentru anul 2017, este prognozată o continuare a acestei
tendințe în condițiile în care sunt anunțate noi măsuri destimulare a consumului intern și de
creștere a veniturilor salariale în sectorul public.
În anul 2016, economia României a înregistrat una dintre cele mai mari
creșterieconomice din Uniunea Europeană, respectiv 4,8%, o creștere cu 23,08% față de anul
2015 (comparativ cu o medie de 1,9% la nivelul statelor membre), pentru anul 2017 fiind
prognozată o rată de creștere de5,6%, conform datelor furnizate de Comisia Națională de
Prognoză în Prognoza preliminară de toamnă 2017 privind Proiecția principalilor indicatori
macroeconomici 2017-2020.
Comisia Națională de Prognoză estimează o evoluție economică pozitivă pe termen
mediu, cu rate de creștere ale PIB-ului real față de anul anterior, ceea ce continuă tendința de
evoluție economică pozitivă.
Figura 12. Tabel privind contribuția la creșterea reală a produsului intern brut pe sectoare de
activitate. Sursa: Comisia Națională de Prognoză, septembrie 2017

Sectoare de activitate

2015

2016

2017

2018

procente
201
2020

2021

1,3
0,1
0,4
3,5
0,4
5,7

1,0
0,0
0,4
3,2
0,4
5,0

9
Industrie
Agricultura, silvicultura, pescuit
Construcții
Total servicii
Impozite nete pe produs
Produs Intern Brut

1,4
-0,6
0,4
1,9
0,8
3,9

0,4
0,0
0,1
3,8
0,5
4,8

1,8
0,1
0,1
3,2
0,4
5,6

1,3
0,1
0,4
3,2
0,4
5,5

1,1
0,0
0,5
3,7
0,4
5,7

Nota: Eventuale neconcordanțe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor

Ponderea cea mai mare la creșterea reala a PIB o au serviciile al caror procent s-a dublat
în 2016 față de anul anterior și va ramane sectorul cu cea mai mare contribuțieși în urmatorii ani.
Sectorul construcțiilor și în special sectorul construcțiilor inginerești este puternic
influențat de dinamica și volumul investițiilor statului care au scazut vertiginous, atât în 2016, cât
și în 2017. O revigorare a acestui sector se întrevede începând cu 2018, ponderea sectorului fiind
previzionată să atingă valoarea din 2015 în intervalul 2018-2021, conform estimărilor prezentate.
Figura 13. Grafic privind contribuția la creșterea reală a produsului intern brut pe sectoare de
activitate, concepere proprie. Sursa: Comisia Națională de Prognoză, septembrie 2017
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Principal factor al creșterii economice este consumul intern, în defavoarea investițiilor și
a aportului balanței externe. Astfel, aportul consumului la creșterea economică s-a plasat la 5,2%
din PIB, în creștere de la 3,7% în 2015, în timp ce formarea brută de capital fix a avut o
contribuțienegativă de 0,8%, comparativ cu aportul pozitiv de 2% din anul anterior.
Figura 14. Tabel privind contribuții la creșterea reală a PIB. Sursa: Comisia Națională de
Prognoză, septembrie 2017
procente
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Produs Intern Brut
3,9
4,8
5,6
5,5
5,7
5,7
5,0
Cererea internă
5,5
5,5
6,6
6,2
6,2
6,1
5,5
Consum final
3,7
5,2
5,5
4,4
4,3
4,2
3,9
Formarea brută a capitalului
2,0
-0,8
0,9
1,8
1,9
2,0
1,6
fix
Export net
-1,6
-0,7
-1,0
-0,7
-0,6
-0,4
-0,5
Nota: Eventuale neconcordanțe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor

Creșterea economică din anul 2017 va cunoaște o accelerare de ritm comparativ cu anul
anterior, urmând a seplasa în jurul valorii de 6%, principalul determinant al creșterii economice
va rămâne consumul privat, a cărui dinamică se va tempera în cursul anului viitor, în timp ce
ritmul anual al formării brute de capital fix va redeveni pozitiv în acest an și va cunoaște ulterior
o ușoară accelerare, inclusiv pe fondul preconizării unei îmbunătățiri în atragerea de fonduri
europene structurale și de investiții.
Banca Națională a României atrage atenția în Raportul asupra inflației prezentat în
noiembrie 2017, asupra extinderii consumului privat, alimentat de creșterea puterii de cumpărare
a populației, subefectul contextului de pe piața muncii. Apetitul pentru consum al populației a
fost, de asemenea, susținut de resursele împrumutate, volumul creditelor noi pentru consum
menținându-și tendința crescătoare.

45

Pe fondul avansului semnificativ al cererii interne, ritmul de creștere a importurilor de
bunuri și servicii îl va depăși pe cel al exporturilor; astfel, deficitul de cont curent va înregistra
valori mai ridicate comparativ cu cele din 2016.În aceste condiții, redeschiderea deficitului de
cont curent pe seama accelerării consumului și a majorării deficitului bugetar prezintă potențialul
de a periclita echilibrele macroeconomice, cu impact direct asupra fluxurilor de capital adresate
economiei românești.
6.2. Dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia
Adoptat în iunie 2008, „Small Business Act” pentru Europa reflectă voința politică a
Comisiei Europene de a recunoaște rolul central al IMM-urilor în economia UE și, pentru prima
dată, pune bazele unui cadru legislativ cuprinzător pentru ca UE și statele membre sădezvolte
politici și programe pentru sprijinirea IMM-urilor, cu scopul de a îmbunătăți abordarea strategică
generală a spiritului antreprenorial și de a promova creșterea IMM-urilor ajutându-le să rezolve
problemele care le împiedică dezvoltarea.
Valoarea PIB la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia a cunoscut o creștere
continuă. Astfel, pe baza informațiilor furnizate de Institutul Național de Statistică pentru anii
2014-2016și de Comisia Națională de Prognoză pentru anul 2017, remarcăm creșteri constante și
semnificative ale PIB-ului regional. Astfel, în anul 2015 PIB-ul a crescut cu 5,10% față de anul
anterior, în anul 2016 a crescut cu 5,50% față de anul 2015, iar pentru anul curent este prevăzută
o creștere procentuală de 5,66%.
Figura 15. Tabel privind valoarea PIB pe regiuni, concepere proprie în baza datelor furnizate
de Institutul Național de Statistică pentru anii 2014-2016 și de Comisia Națională de Prognoză
pentru anul 2017
Anul
Total economie

2014
658,6

2015
692,2

2016
730,3

2017
771,6

Nord-est
Sud-est
Sud Muntenia
Sud-Vest Oltenia
Vest
Nord Vest
Centru
Bucuresti-Ilfov

71,1
69,5
83,3
55,1
67,2
70,1
76,5
165,0

74,6
73,2
87,4
58,0
70,5
73,7
80,4
173,6

78,7
77,3
92,3
61,2
74,3
77,7
84,7
183,2

83,1
81,6
97,5
64,7
78,5
82,1
89,6
193,6

Sursa: INS (2014-2016), Comisia Națională de Prognoză (2017)

Analizând dinamica PIB pe regiuni de dezvoltare observăm că, în termeni valorici,
regiunea Sud-Vest Oltenia a ocupat în fiecare din anii supuși analizei ultimul loc între regiunile
de dezvoltare ale României. Regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia au ocupat în aceeași
perioadă locurile 1, respectiv 2, restul regiunilor înregistrând valori apropiate.
Contributia regiunii Sud-Vest Oltenia la formarea PIB-ului național a fost de: 8,37%
(2014), 8,38% (2015), 8,38% (2016)și 8,39% estimat pentru 2017.
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Figura 16. Grafic privind contribuția fiecărei regiuni de dezvoltare la formarea PIB-ului
național în perioada 2014-2017, concepere proprie în baza datelor furnizate de Institutul
Național de Statistică pentru anii 2014-2016 și de Comisia Națională de Prognoză pentru anul
2017
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Dinamica generală a IMM-urilor din regiune
În cadrul dinamicii generale a firmelor din regiune, analiza s-a focusat pe numărul de
profesioniști activi din punct de vedere juridic, conform datelor raportate de Oficiul Național al
Registrului Comerțului atât la nivel de țară, cât și la nivelul celor trei judete care fac parte din
studiu.
Sunt considerați activi, din punct de vedere juridic, profesioniştii înregistraţi laOficiul
Național al Registrului Comerţului care nu şi-au declarat suspendarea activităţii şi nu se află în
nici una din stările ce pot duce la pierderea personalităţii juridice. Din numărul total de
profesioniști înregistraţi la Oficiul Național al Registrul Comerţului, au fost excluşi profesioniştii
cu suspendare temporară a activităţii, sucursalele fără personalitate juridică, profesioniştii radiaţi,
profesioniştii aflaţi în dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment sau insolvență.
Figura 17. Tabel privind numărul total de profesioniști activiîn cele trei județe supuse studiului,
concepere proprie. Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerţului, 2017
Județ /An

2014

2015

Dolj
Mehedinți
Olt

PFA
11.547
7.146
7.616

PJ
19.531
5.201
9.306

Numar
total de
profesioniști activi
31.078
12.347
16.922

TOTAL
la nivel
de țară

392.104

747.699

1.139.803

PFA
11.850
6.811
7.780

396.535
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2016

PJ
20.608
5.275
9.783

Numar
total de
profesioniști activi
32.458
12.086
17.563

PFA
11.787
6.566
7.809

PJ
21.692
5.535
9.576

Numar
total de
profesioniști activi
33.479
12.101
17.385

773.781

1.170.316

382.860

808.878

1.191.738

În cadrul regiunii Sud-Vest Oltenia, cel mai ridicat număr de întreprinderi activează în
județul Dolj, diferențele față de celelalte județe fiind semnificative.
Astfel, în anul 2014, în Dolj activau 19.531 de întreprinderi de 3,75 ori mai multe decât
în județul Mehedinți și de 2,10 ori mai multe decât în județul Olt.
În anul 2015, la nivelul județului Dolj erau active 20.608 de întreprinderi de 3,91 ori mai
multe decât în județul Mehedinți și de 2,10 ori mai multe decât în județul Olt.
În anul 2016, în judetul Dolj erau active 21.692 de întreprinderi de 3,92 ori mai multe
decât în județul Mehedinți și de 2,26 ori mai multe decât în județul Olt.
Figura 18. Grafic privind numărul total de profesioniști activi în cele trei județe supuse
studiului, concepere proprie. Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerţului, 2017
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La nivelul județului Dolj, ponderea numărului total de profesioniști activi raporat la
nivel de țară în anul 2014 a fost de 2,73%, din care ponderea întreprinderilor noi raportate la
nivel de țară fiind de 2,61%.
În anul 2015, statisticile arată că s-a înregistrat o creștere de 4,44% per total număr de
profesioniști activi, raportată la creșterea la nivel de țară de 2,68%, numărul întreprinderilor noi
crescând cu 5,51%.
La nivelul anului 2016, numărul de profesioniști total activi a crescut cu 3,15%, depașind
ritmul de creștere la nivel de țară cu 1,32%. Și ponderea întreprinderilor nou înființate a
înregistrat o ușoară scădere de 0,25%, atingând pragul de 5,26%.
La nivelul județului Mehedinți, ponderea numărului total de profesioniști activi raporat la
nivel de țarăîn anul 2014 a fost de 1,08%, din care ponderea persoanelor juridice nou înființate
raportate la nivel de țară fiind de 0,69%.
În anul 2015, statisticile arată că s-a înregistrat o scădere de 2,16% la nivel de județîn
ceea ce privește numărul total de profesioniști activi, raportată la anul anterior. Pe când numărul
persoanelor juridice nou înființatea înregistrat o ușoară creștere de 1,42%.
Pentru anul 2016, numărul de profesioniști total activi a crescut ușor cu 0,12%, sub
nivelul înregistrat de țară, dar numărul persoanelor juridice nou înființate a înregistrat cel mai
bun ritm de creștere din ultimii trei ani de 4,93%.
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La nivelul județului Olt, ponderea numărului total de profesioniști activi raporat la nivel
de țarăîn anul 2014 a fost de 1,48%, în cadrul acestuia ponderea persoanelor juridice nou
înființate raportate la nivel de țară fiind de 1,24%.
În anul 2015, statisticile arată că s-a înregistrat o creștere de 3,79% la nivel de județ în
ceea ce privește numărul total de profesioniști activi, raporată la anul anterior. Cât despre
numărul persoanelor juridice nou înființate, acesta a înregistrat o creștere de 5,12%.
Pentru anul 2016, atât numărul de profesioniști total activi a scăzut ușor cu 1,02%, cât și
numărul persoanelor juridice nou înființate a scăzut cu 2,16%.
Se poate observa, analizând datele ultimilor trei ani ca, deși prezintă fluctuații, diferențele
între anii analizați nu sunt considerabile, astfel că se poate aprecia o creștere a activității
antreprenoriale la nivel național cu 2,86% în 2015 față de 2014 și cu 1,83% în 2016 față de anul
anterior.
O certitudine ce poate asigura dezvoltarea economică a regiunii într-un orizont de timp
scurt este reprezentată de sprijinirea sectoarelor deja competitive, astfel încât capacitatea și
volumul de producție al acestora să fie în măsură să acopere cererea pieței, factorul uman având
o deosebită importanță în dezvoltarea oricărui sector economic.
6.3. Analiza conjuncturală a sectorului construcțiilor
Lucrările de construcţii au înregistrat în luna septembrie a acestui an o scădere cu 14,5%
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, afectate de declinul lucrărilor de infrastructură şi al
construcţiilor nerezidenţiale, potrivit unui comunicat al Institutului Naţional de Statistică.
Comisia Națională de Prognoză a prezentat în Proiecția principalilor indicatori
macroeconomici 2017-2020 în ediția din toamna a acestui an, informații și estimări privind
sectorul construcțiilor din România.
Figura 19. Tabel privind modificările procentuale față de anul anterior în ceea ce privește
volumul lucrărilor de construcții pe elemente de structură. Sursa: Comisia Națională de
Prognoză, septembrie 2017
procente
2015
2016
2017
2018
2019
202
202
0
1
Constructii totale, din care
10,4
-4,8
-3,5
6,8
7,0
7,4
7,6
pe
elemente
de
structura:
Lucrari de construcții noi
5,2
-2,7
4,7
7,3
7,5
7,8
8,0
Lucrari de reparații capitale
31,8
-23,5
-14,9
3,0
3,3
3,6
3,7
Lucrari de întreținere și reparații
13,3
1,5
-17,7
7,2
7,4
7,7
7,9
curente
Anul 2016 a înregistrat diminuari pe elemente de structură la lucrările de reparaţii
capitale cu 29,7% șila lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 27,6%, pe când anul 2017
marchează o tendință ascendentă a lucrărilor de construcții noi, cât și o revenire ușoara a
lucrărilor de reparațiicapital, o pondere în scădere înregistrând-o lucrările de întreținere și
reparații curente.
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Figura 20. Tabel privind modificările procentuale față de anul anterior în ceea ce privește
volumul lucrărilor de construcții pe tipuri de construcții. Sursa: Comisia Națională de
Prognoză, septembrie 2017

Construcții totale, din care pe tipuri
de construcții:
Clădiri
Clădiri rezidențiale
Clădiri nerezidențiale
Construcții inginerești

2015
10,4

2016
-4,8

2017
-3,5

2018
6,8

procente
2019
2020
7,0
7,4

2021
7,6

-1,1
-5,8
1,1
20,0

4,4
12,1
1,1
-11,2

11,3
50,5
-7,6
-15,5

7,0
9,2
5,2
6,6

6,7
8,2
5,5
7,3

7,1
7,9
6,4
8,2

7,0
7,8
6,3
7,8

"Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la construcţiile
inginereşti cu 26% şi la clădirile nerezidenţiale cu 24,9%. Creşteri au fost la clădirile rezidenţiale
cu 66,3%", se arată în comunicatul Institutului Național de Statistică din octombrie 2017.
Conform sursei, în primele nouă luni, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut pe total
ca serie brută, cu 6,5%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în contextul în care lucrările de
infrastructură au înregistrat cea mai mare scădere.
Pe tipuri de clădiri,ponderea este deținută de clădirile rezidențiale, în timp ce clădirile
nerezidențiale și volumul lucrărilor în domeniul construcțiiloringinerești este influentat de
absența investițiilor în infrastructură, dar cu evoluții pozitive prognozate pentru intervalul 20182021.
Declinul lucrărilor deinfrastructură s-a datorat întârzierilor produse în absorbția de
fonduri structurale și de coeziune. Demararea acestui proces în adoua jumătate a anului 2017este
însă puțin probabil să readucă dinamica anualăa construcțiilor inginerești la valori positive.
Capitolul următor va analiza evoluția sectorului imobiliar din România ca motor de
creștere și de susținere a sectorului de construcții.
6.4. Sectorul imobiliar din România
În primele trei trimestre din acest an au fost înregistrate, la nivelul României 451.072
tranzacţii imobiliare, arată un comunicat al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară (ANCPI), iar analiştii sunt de părere că valoarea afacerilor din domeniu va atinge
pragul de un miliard de euro în 2017.
Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică la 30 octombrie 2017,
situația se prezintă astfel:
Figura 21. Tabel privind evoluția numărului de autorizații de construire. Sursa: Institutul
Național de Statistică, octombrie 2017
Autorizații pentru clădiri
rezidențiale
Sept.
2016

Aug.
2017

Sept.
2017

Autorizații pentru clădiri nerezidențiale
Clădiri administrative
Sept.
Aug.
Sept.
2016
2017
2017
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Sept.
2016

Alte clădiri
Aug.
2017

Sept.
2017

Total
Mediul
urban
Mediul
rural

4.061
1.732

4.415
1.644

4.030
1.487

30
15

25
7

29
13

588
221

678
271

645
273

2.329

2.771

2.543

15

18

16

367

407

372

Așa cum se observa, în luna septembrie 2017, s-au eliberat 4.030 autorizații de construire
pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 8,72% față de luna August 2017 și cu 0,76% față de
septembrie 2016.
În cadrul acestei categorii, ponderea cea mai mare o reprezintă autorizațiile de construire
pentru clădiri rezidențiale în mediul rural: 63,10%.
Figura 22. Tabel privind distribuția autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale pe
regiuni de dezvoltare din România. Sursa: Institutul Național de Statistică, octombrie 2017
Aug. 2017

Sept. 2017

Variația față de perioada anterioara ( %)

Nord-Est

870

803

-7.70

Sud-Est

448

412

-8.04

Sud-Muntenia

586

575

-1.88

Sud-Vest Oltenia

320

313

-2.19

Vest

500

379

-24.20

Nord-Vest

601

690

14.81

Centru

319

345

8.15

Bucuresti-Ilfov

771

513

-33.46

4.415

4.030

-8.72

Regiuni de dezvoltare

Total

Figura 23. Grafic privind distribuția autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale pe
regiuni de dezvoltare din România, concepere proprie. Sursa: Institutul Național de Statistică,
octombrie 2017
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În luna Septembrie 2017 față de luna anterioară se remarcă o creștere a numărului de
autorizații eliberate pentru clădiri rezidențiale în regiunea Nord-Vest cu 14,81%și în Centru cu
8,15%. Pentru regiunea Sud-Vest Oltenia se observă o diminuare cu 2,19% (-7 autorizații).
În perioada ianuarie-septembrie 2017, comparată cu perioada similară din 2016, numărul
de autorizații de construirela nivel de țară a crescut cu 5,30% de la 30.043 la 31.635.
Spre comparatie, cele mai recente date ale INS aratau că, în trimestrul al doilea al anului
în curs, valoarea de tranzacționare a locuințelor din România era cu circa 14% mai mare decât în
2015. Potrivit Eurostat, această diferență se situa, la nivelul țarilor membre ale Uniunii
Europene, la doar +8%, în majoritatea marilor orașe ale țării, prețurile solicitate pentru
apartamentele disponibile spre vânzare continuând să recupereze din scăderea consemnată în
perioada de criză economică.
CAPITOLULVII - RESURSA UMANĂ
7.1. Detalii despre piața forței de muncă
Oferta de muncă, localizată la o anumită ţară, exprimă cantitatea de muncă pe care
membrii țării respective sunt dispuşi s-o presteze în condiţii salariale la nivel micro şi
macroeconomic.
La nivel macroeconomic, dimensiunea resurselor de muncă se află sub influenţa a două
categorii de factori:
- factori demografici, care se referă la natalitate, mortalitate, speranţa medie de viată, fluxurile
migratorii;
- factori economic-sociali: limitele de vârstă ale resurselor de muncă (atât cea inferioară cât şi,
mai ales, cea superioară) sunt influenţate de nivelul de dezvoltareeconomică, de legislaţia muncii
din fiecare ţară şi în special de legislaţia privind pensionarea.
Cu toate acestea, cel mai important factor al ofertei demuncă este reprezentat depopulaţia
activă, care, din punct de vedere economic, furnizează forţa de muncă disponibilă pentru
producerea de bunuri şi servicii, fiind constituită din persoanele în vârstă demuncă, disponibile
pentru muncă, adică apte de a lucra.
La rândul său, populaţia activăcuprinde două componente:
- populaţia ocupată, care, statistic, este formată din ansamblul persoanelor în vârstălegală de
muncă, apte de muncă şi care, în perioada de referinţă, desfăşoară o activitate economică, fiind
remunerate sub formă de salarii sau alte beneficii.
- populaţia activă neocupată (şomerii) - despre care s-a discutat pe larg în cuprinsul studiului.
În concluzie, oferta curentă de muncă este reprezentată de populaţia activă, din care
oparte ocupă locurile de muncă oferite de angajatori, transformându-se în populaţie ocupată, iar
restul rămâne neocupată, ca şomeri.
Obiectivul declarat al Uniunii Europene este ca, pana în 2020, 75% din populația cu
vârsta cuprinsă între 20 si 64 de ani să fie angajată.
La nivelul țării noastre, s-a elaborat Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă 2014-2020, ce își propune să impulsioneze eforturile de a atinge ținta de ocupare stabilită
de România pentru anul 2020, și anume: o rată de ocupare de 70% pentru populația în vârstă de
20-64 de ani.
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Îndeplinirea acestei ținte va reprezenta contribuția României la realizarea dezideratului
european în materie de ocupare stabilit prin Strategia Europa 2020, strategie care își propune ca
Europa să crească inteligent, durabil și favorabil incluziunii și să găsească mijloace pentru a crea
noi locuri de muncă.
Pe termen scurt, direcțiile de acțiune adoptate de România se referă la:
- îmbunătăţirea funcţionării pieţei muncii prin reforme privind legislația relațiilor de muncă,
adialogului social, combaterea muncii nedeclarate si prelungirea vieții active
- facilitarea tranziţiilor de la şomaj sau inactivitate către ocupare prin: modificarea cadrului
legal în domeniul stimulării ocupării forței de muncă, măsuri active de ocupare si dezvoltarea
capacității instituționale a Serviciului Public de Ocupare la nivel național, regional și local
- consolidarea competenţelor profesionale prin: reforma cadrului legal privind formarea
profesională a forţei de muncă și formarea profesională continuă a lucrătorilor
- creşterea calităţii ocupării persoanelor rezidente în mediul rural, a tinerilor şi femeilor
prinasigurarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale și integrarea pe piața muncii a
tinerilor şi a femeilor.
În concluzie, pentru perioada 2012–2020, România trebuie să asigure o mai bună
participare pe piaţa muncii şi să sporească capacitatea deinserţie profesională şi productivitatea
forţei de muncă prin revizuirea şi consolidarea politicilor active în domeniul pieţei muncii, prin
asigurarea de servicii de formare şi îndrumare individualizate şi prin promovarea învăţării pe tot
parcursul vieţii.
Totodata, România trebuie să accelereze reforma sistemului de învățământ, să accelereze
reformele în domeniul învățământului profesional și alformării profesionale și să alinieze și mai
mult învățământul universitar la cerințele pieței muncii.
În această viziune, în România anului 2020 potențialul forței de muncă va fi valorificat în
mod optim pentru consolidarea unei economii competitive, bazată pe inovare şi cunoaştere,
participativă şi inclusivă, ceea ce va însemna creşterea capacităţii României de a crea noi locuri
demuncă de calitate şi de a crea un avantaj competitiv pentru economia naţională printr-o
resursă umană bine pregătită, cu un nivel înalt de calificare, competenţe și abilități profesionale.
7.2. Populația inactivă – fenomen ce afectează piața forței de muncă din România
În cadrul Raportului asupra inflației publicat de Banca Națională a României în
noiembrie 2017, populația inactivă din România numără aproximativ 4 milioane depersoane, ce
au vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani, deci pot fi considerate aptede muncă, dar care nu au și
nici nu caută în mod activ un loc de muncă și nudesfășoară o activitate pe cont propriu.
Dimensiunea fenomenului este relativ ridicată, rata de inactivitate, calculată ca raport între
populația inactivă și cea învârstă de muncă, plasându-se în trimestrul al doilea din 2017 la 32% ,
una dintre cele maiînalte din Uniunea Europeană.
Conform aceleiași surse, analiza pe grupe de vârstă relevă că cele mai ample decalaje ale
ratei de inactivitatese întâlnesc la nivelul tinerilor (15-24 de ani) și al vârstnicilor (55-64 de ani).
În ceea ce privește adulții (25-54 de ani), care reprezintă practic nucleul capitalului uman într-o
economie, rata de inactivitate în România este foarteapropiată de cea din Uniunea Europeană
(16% față de 14%). În cazul tinerilor, era deașteptat o rată mai mică de participare, dat fiind că o
parte importantă a acestora urmează o formă de învățământ sau instruire (circa 80%, nivel
inferior însă mediei europene, situate la aproximativ 90%).
Cel mai amplu decalaj față de Europa (și în creștere) esteîntâlnit însă în cazul persoanelor
cu vârsta între 55 și 64 de ani, care reprezintăpractic o treime din totalul persoanelor inactive.
Rata de inactivitate pe acest segment este extrem de ridicată (circa 54%), progresul fiind relativ
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redus față de anul 2005, când aceasta se situa la 60%. La un nivel similar s-a situat și media UE,
însă reformele realizate de statele membre pentru menținerea forței de muncă în activitate o
perioadă mai îndelungată, în condițiile accentuării fenomenuluide îmbătrânire a populației, s-au
reflectat într-o diminuare substanțială a graduluide inactivitate pe acest segment (40% în anul
2016).
Spre deosebire de majoritatea statelor europene, unde fluxul net de persoane careîși
modifică statutul dininactiv în activ și invers este pozitiv, în România acesta afost aproape nul în
ultimii 6 ani, chiar ușor negativ în medie. Ca pondere, ieșirile din populația inactivă în decursul
unui an reprezintă aproximativ 20% din total (procent care se situează din nou printre cele mai
scăzute din Europa, nivelul din statele performante fiind chiar dublu), ceea ce sugerează un grad
relativ ridicat de inerție.
În concluzie, este nevoie urgentă de măsuri active de integrare și a unor investiții într-un
sistem de educație performant, gândit pe tot parcursul vieții și cât mai bine adaptat la cerințele
pieței pentru tineri, vârstnici și persoane cu studii primare, gimnaziale și profesionale.
Reformele sunt cu atât mai necesare cu cât gradului ridicat de neparticipare îi sunt atașate
repercusiuni în plan social, România având una dintre cele mai ample ratede sărăcie între statele
din spațiul comunitar.
CAPITOLULVIII – ANALIZA ȘI INTERPRETAREA CHESTIONARELOR
8.1. Chestionar pentru întreprinderi ce activează în sectorul construcțiilor
Pentru a surprinde cererea de forţă de muncă la nivelul celor trei județe din regiunea SudVest Oltenia: Dolj, Olt și Mehedinți am realizat o cercetare (concretizată într-un sondaj pe bază
dechestionar), unitatea statistică fiind reprezentată de întreprinderi cu activitate în sectorul
construcțiilor și cu activitate conexă sectorului construcțiilor.
Baza de sondaj aferentă mulţimii întreprinderilor a fost constituită prininformații de la
diverse entități din cele trei județe: Camera de Comerţ şi Industrie (pentru a identifica
întreprinderile al căror obiect de activitate aparţine codului CAEN corespunzător sectorului
construcțiilor), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (pentru a identifica
întreprinderile care au activitate, adică şi-au depus bilanţul contabil), Oficiul Național al
Registrului Comerțului (pentru a identifica întreprinderile nouînființate).
Astfel, în cadrul prezentului studiu, a fost elaborată o analizăcantitativă, actuală şi
detaliată a întreprinderilor ce activeazăîn sectorul construcțiilor din județele Dolj, Olt și
Mehedinți, iar în baza interpretării datelor ce caracterizează situația actuală a mediului de afaceri
regional au fost identificate nevoile reale de calificare ale forței de muncădin domeniul
construcțiilor.
Pornind de la nevoile astfel identificate, au fost elaborate recomadări din partea
angajatorilor, prin care au fost identificate și descrise prioritățile și acțiunile, care să contribuie la
dezvoltarea pieței forței de muncădin regiune și a mediului de afaceri în general. În funcție
denevoile reale de angajare ale angajatorilor din sectorul construcțiilor, rezultate în urma
sondajului, se vor organizacursuri de calificare certificate pentru primele trei calificări, ceea ce
va conduce la un grad mai mare de angajare a forței de muncă.
Un rol fundamental în elaborarea studiuluia fost deținut de actorii relevanți pentru acest
domeniu de la nivel regional și local, care au fost informați și implicați în mod activ în acest
proces, integrându-se astfel contribuțiile relevante ale acestora cu privire la identificarea nevoilor
de calificare pe piața muncii din sectorul construcțiilor din regiunea Sud-Vest Oltenia.
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Chestionarul cuprinde un numar de 32 de întrebari și a fost trimis online către 250 de
întreprinderi
din
cele
trei
județe
(https://docs.google.com/forms/d/1LqMtxWwnkMK86FOSYGLJcn6M8otCn9mqpycaaRmRsY/edit).
S-au primit răspunsuri din partea a 103 întreprinderi, care au răspuns chestionarului
online, prin auto-completare, în perioada 12.10.2017 – 12.11.2017, la adresa:
https://docs.google.com/forms/d/1LqMtxWwnkMK86FOSYGLJcn6M8otCn9mqpycaaRmRsY/e
dit#responses.
S-a ales această metodă de extragere a datelor, fiind cea mai facilă, atât pentru
respondenți, cât și pentru cercetător, permițând o analiză aprofundată a răspunsurilor și o
corelarea a acestora, astfel încât să se poată obține o imagine de ansamblu cât mai elocventă.
Dintre cei 103 respondenți, ponderea cea mai mare o au întreprinderile din județul Dolj
care au raspuns în număr de 56, reprezentând un procent de 54%, urmate deîntreprinderile din
județul Olt, care au raspuns chestionarului în număr de 33, reprezentând un procent de 32% și 14
întreprinderi din județul Mehedinți, ceea ce înseamnă o pondere de 14% în total respondenți.
Figura 24. Grafic privind ponderea întreprinderilor respondentedin cele trei județe, după
locația sediului social, concepere proprie
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Studiul și-a propus să prezinte o imagine cât mai complex și completă a mediului de
afaceri din sectorul construcțiilor, iar pentru aceasta au fost trimise e-mail-uri cu invitații de
completare a chestionarelor și s-au analizat răspunsurile atât din partea întreprinderilor care au ca
activitate de bază lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cât si din partea
întreprinderilor care desfașoară activități conexe sectorului construcțiilor, dupa cum se observă
din graficul următor:

Figura 25. Grafic privind obiectul principal de activitate al întreprinderilor respondente,
concepere proprie
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În topul firmelor care au răspuns chestionarului se află cele cu activitate de construcții:
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (cod CAEN 4120) în proporție de
15,5%, pe locul al doilea situându-se firmele cu activitate de comerț cu ridicata al materialului
lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor (cod CAEN 4673) si firmele ce fabrică
construcții metalice și părti componenete ale structurilor metalice (cod CAEN 2511) – ambele
având o pondere de 10,7% în total respondenți.
Pe locul al treilea, cu o pondere de 6,8% se aflăfirmele ce au ca activitate lucrări de
pardosire și placare a pereților (cod CAEN 4333), urmate de firmele ce fabrică produse din beton
pentru construcții (cod CEAN 2361) și firmele cu activități de arhitectură (cod CAEN 7111) –
ambele categorii având aceeași pondere de 5,8%.
O pondere de 4,9% o deținși firmele cu activitate de mecanică generală (cod CAEN
2562), firmele ce se ocupă cu activități de inginerie și consultanța tehnică (cod CAEN 7112),
firmele cu activități de tăiere și rindeluirea lemnului (cod CAEN 1610) și firmele ce au lucrări de
tâmplărie și dulgherie (cod CAEN 4332).
De asemenea, s-au primit răspunsuri de la firme ce activeazăîn domeniul ambalajelor din
materiale plastice, lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide, pentru electricitate și
telecomunicatii, lucrări de instalații electrice și alte lucrări de instalații pentru constructii, astfel
încât să se obțină o imagine de ansamblu cât mai cuprinzatoare a tuturor firmelor ce activează
sau au legatură cu sectorul construcțiilor.
După forma de proprietate, toți respondenții au declarat căîntreprinderea pe care o conduc
are capital integral sau majoritar privat, ceea ce confirmă ponderea pe care sectorul privat o are
raportat la nivel de țară în formarea produsului intern brut.
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Figura 26. Grafic privind forma de proprietatea întreprinderilor respondente, concepere proprie

Angajatorii din toate cele trei județe care participă la studiu sunt clasificați în patru tipuri,
în funcție de dimensiunea organizației: micro-întreprinderi, definite ca structurile cu mai puțin de
10 de angajați, întreprinderi mici, adică organizații care au între 10-49 de angajați, întreprinderi
medii (mijlocii), care au între 50 și 249 de angajați și întreprinderi mari, cu peste 250 de angajați,
așa cum se observă din analiza răspunsurilor primite.
Figura 27. Grafic privind categoria întreprinderilor respondente în funcție de numărul de
angajați, concepere proprie

În cadrul celor 103 companii ce reprezintă eșantionul studiului de caz,
predominăîntreprinderile mici (41,7%), urmate de micro-întreprinderi (32%), întreprinderi
mijlocii (23,3%) și întreprinderi mari (2,9%). Această distribuție dovedește faptul că IMM-urile
reprezintă un sector competitiv, în plină ascensiune în România, care își selectează angajații în
funcție de performanța și nivelul de pregătire, ceea ce se reflect în productivitatea întreprinderii,
indiferent de tipul său.
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Figura 28. Grafic privind gradul de mulțumire în cadrul întreprinderilor respondente în ceea ce
privește pregătirea generală a propriilor angajați, concepere proprie

Atât pregătirea generală, cât și cea profesionalăa angajaților este de un interes major
pentru angajatori, calitatea acestora reflectându-se direct asupra performanței companiei, bunei
relaționari angajat-angajator, creșterii productivității muncii angajatului, ceea ce aduce o
contribuție pozitivă la nivelul costurilor companiei, și în cele din urmă la nivelul veniturilor
salariale.
Din analiza răspunsurilor la chestionarse observă că un procent de 68,9% dintre
angajatori sunt parțial multumiți de pregătirea generală a angajaților lor, 29,1% dintre angajatori
se declară multumiți de pregătirea angajaților lor, iar 1,9% dintre angajatori afirmă că sunt total
nemultumiți de pregătirea angajaților lor.
Figura 29. Grafic privind aspectele pozitive și negative în raport cu gradul de pregătire
profesională a angajaților din întreprinderile respondente, concepere proprie

Interesul angajatorilor din toate cele trei județe supuse studiului esteacela de a forma
echipe de lucru coezive și dinamice, ce se adaptează cu ușurință schimbărilor inerente ale
mediului de lucru provenite atât din interiorul organizației, cât și capabilă de a face față
solicitărilor venite din afara organizației, ceea ce se reflectă direct proporțional asupra
profitabilității și competitivității companiei.
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Angajatorii chestionați apreciază în proporție de 84,5% ca adaptabilitatea angajaților lor
la mediul intern și extern este o calitate de care aceștia dau dovadă, reușind să facă față dinamicii
din piața muncii, rămânâd astfel competitivi.
79,6% dintre angajatori subliniază capacitatea angajaților de a lucra în echipă - aspect
important care eficientizează munca în cadrul companiei și unește angajații.
23,3% dintre angajatori au observat că personalul pe care îl recrutează nu dispune de o
pregătire profesională adecvată cerințelor companiei și rigorilor pieței, ceea ce se reflectă în
productivitatea muncii prestate în cadrul companiei – aspect ce s-ar putea remedia dacă sistemul
de învațamânt ar lua în considerare măsurile propuse de către mediul de afaceri.
11,7% dintre angajatori apreciază că angajații lor au dobândit în timp experiență la locul
de muncă și dovedesc o bună pregătire teoretică, 9,7% declară că angajații lor sunt eficienți la
locul de muncă, iar 5,8% dintre angajatori sunt deranjați de neseriozitatea cu care se confruntă în
rândul angajaților lor.
Figura 30. Grafic privind nivelul de cunoștințe ale angajaților din cadrul întreprinderilor
respondente, concepere proprie

În general, activitatea unei companii este strâns legată de eficiența angajaților săi, ce
rezultă în principal din pregătirea profesională, motivația în muncă, sistemul de apreciere,
motivare și stimulare al angajaților. În studiul de față, 63,1% dintre angajatorii chestionați
apreciază ca suficiente conștințele angajaților lor, în timp ce 36,9% dintre aceștia nu se declară
multumiți de cunoștințele angajaților lor în cadrul companiei.
Figura 31. Grafic privind modul în care cunoștințele dobândite în sistemul educațional ajută
angajatul la îndeplinirea sarcinilor la locul de munca, concepere proprie
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Sistemul educațional dîn România este centrat pe dobândirea de cunoștințe cu caracter
general, în care cunoștințele practice se regăsesc prea puțin în pregătirea viitorului angajat,
gradul de specializare al pregătirii profesionale fiind privit ca un învățământ de nișă, specific
studiilor superioare și postuniversitare.
Angajatorii din toate cele trei județe supuse studiului sunt nteresați ca absolvenții să
dovedească însușirea de cunoștințe, competențe și abilități practice specifice domeniului de
studiu absolvit, cât și domeniului în care doresc să activeze. Astfel, este absolut necesar ca
inserția pe piața muncii să fie corolarul pregătirii profesionale, o continuare a instruirii și
pregătirii practice începută în liceu și în facultate, ceea ce conferă competențe profesionale
ridicate.
Din analiza răspunsurilor la chestionar se constată că angajatorii în proporție de 59,2%
consideră că nivelul cunoștințelor dobândite în sistemul educațional ajută într-o mică masură
angajatul la îndeplinirea sarcinilor de servici, 30,1% dintre aceștia apreciază ca insuficiente
conștințele dobândite în cadrul sistemului de învățământ și 10,7% dintre angajatori se declară
multumiți de nivelul cunoștințelor angajaților lor obținute în perioada de învățământ.
Figura 32. Grafic privind principalele calități ale angajaților care ar trebui dezvoltate în timpul
școlii, concepere proprie
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Angajatorii din toate cele trei județe supuse studiului consider în proporție de 91,3% că
experiența practică este principala calitate care nu se regăsește în rândul angajaților lor și ar
trebui mult mai mult dezvoltată în cadrul sistemului de învățământ, fie prin creșterea numărului
de ore alocate pregătirii practice, fie prin participarea la programe de internship, sau prin
programe de învățământ dual.
Alte calități care sunt considerate minusuri la angajare și care ar trebui corectate și
însușite în cadrul sistemului de învățământ, identificate în rândul angajatorilor sunt:
responsabilitatea (57,3%), comunicarea (52,4%), disciplina (45,6%), seriozitatea (18,4%) și
specializarea (7,8%).
Disciplina în muncă, seriozitatea cu care sunt tratate sarcinile de servici, comunicarea în
cadrul unei echipe de lucru și responsabilizarea în cadrul unui demers de luare a deciziilor întroorganizație reprezintă valori și calități, pe care angajatorii le doresc și le așteaptăde la viitorii lor
angajați și care ar trebui dezvoltate și însușite din timpul perioadei de studiu.
Întrebați dacă consideră că sunt dezvoltate printre anagajații lor capacitatea de
muncăîn echipăși apartenența la cultura organizațională a întreprinderii, angajatorii
chestionați consideră, în proporție de 28,2% că angajații lor au capacitatea de a lucra în echipă,
ceea ce semnifică un grad ridicat de motivare al angajatului în raport cu apartenența la cultura
organizațională a întreprinderii, 65% dintre angajatori consideră că angajații lor au o capacitate
insuficientă de a lucra în echipă, iar 6,8% afirmă că angajații lor nu dispun de capacitate de lucru
în echipă și apartenență la cultura organizațională a întreprinderii, așa cum se observă din figura
următoare:
Figura 33. Grafic privind modul în care sunt dezvoltate printre angajații întreprinderilor
respondente capacitatea de muncă în echipă și apartenența la cultura organizațională a
întreprinderii, concepere proprie
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Cultura organizațională a întreprinderii reprezintă tot ceea ce înseamnă standarde
colective de gândire și acțiune, atitudini, valori, convingeri, misiune, viziune, norme,
regulamente de funcționare care există într-o organizație.
Cultura organizațională se formează datorită interacțiunilor repetate între membrii
organizației, a aducerii în comun și împărțirii credințelor și valorilor indivizilor care o alcătuiesc,
luând în considerare și factoriicare își pun amprenta și o particularizează, cum ar fi: stilul de
conducere, modul de luare a deciziilor, structura de organizare, organigrama de funcționare,
politicile și know-how-ul din companie.
Intrarea unui nou angajat într-o companie fără a cunoaște climatul organizațional,
normele, atitudinile și convingerile angajaților și fără a încerca să vibreze cu ele pot crea o serie
de aversiuni pentru noul angajat, ceea ce în timp îi diminueaza motivația, capacitatea de muncăși
de adaptare la solicitările companiei. Din acest motiv, angajatorii trebuie sădea dovada de
înțelegere, determinare și exemple de bună practică, astfel încât noul angajat să aibă un sentiment
de afiliere la organizație, de inters în raport cu gradul de competitivitate al firmei, ceea ce va
întări în timp relația angajat-angajator.
Figura 34. Grafic privind disponibilitatea întreprinderilor respondente de a investi în angajații
lor prin cursuri de inițiere/calificare/recalificare/specializare, concepere proprie

Toți angajatorii care au răspuns chestionarului din cele trei județe supuse studiului sunt
de acord în proporție de 100% săinvesteascăîn angajații lor prin cursuri de calificare, recalificare
sau specializare, fiind conștienți de importanța și eficiența muncii unui angajat bine pregătit în
orice organizație, fie că ne referim la micro-întreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari.
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La următoarea întrebare a chestionarului: câte persoane din firma dumneavoastră au
urmat astfel de cursuri, s-a raportat, la nivelul celor 3 județe, un număr de 57 de angajați care
au urmat cursuri de inițiere/ calificare/ recalificare/ specializare în anul 2016.
În cursul anului 2017, numărul acestora ajunge la 95 de persoane, ceea ce reprezintă o
creștere cu 66,67% față de anul anterior, ceea ce arată implicarea angajatorilor față de pregătirea
profesională a angajaților lor, ca o măsura de creștere a performanței și eficienței acestora, și a
organizațieiper ansamblu.
Figura 35. Grafic privind numărul de angajati din cadrul întreprinderilor respondente care au
urmat astfel de cursuri, concepere proprie
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În ceea ce privește locația unde au loc cursurile de calificare/ recalificare/ specializare
pentru angajați, în urma răspunsurilor primite la chestionar, situația se prezintă astfel:
Figura 36. Grafic privind locația cursurilor de calificare /recalificare/ specializare pentru
angajații întreprinderilor respondente, concepere proprie
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55% dintre angajatorii din cele 3 județe supuse studiului de caz confirmă faptul că
asigurăangajaților lor cursuri de calificare la locul de muncă, fiind mai facil pentru toți cei
implicați și economisînd din timpul de lucru al angajaților.
14% dintre angajatori apelează la serviciile firmelor specializate în cursuri de formare și
training-uri, dar aleg ca locație de desfășurare a cursurilor sediul firmei lor, punând la dispozițieo
sală de cursuri și alegând un program flexibil de derulare a cursurilor pentru a nu perturba
activitatea din companie.
21% dintre angajatori sunt de acord ca angajații lor să urmeze cursuri de calificare/
recalificare/ specializare în cadrul firmelor specializate în cursuri de formare și training-uri și
sunt de acord ca angajații lor săse deplaseze în alte locații unde se defășoară cursurile. În general,
această practică este întalnită în cadrul firmelor care cursează un numar mic de angajați,
insuficient pentru a forma o grupă, astfel încât nu este justificată deplasarea formatorului la
sediul firmei.
La întrebarea privind oportunitatea organizării de internshipuri pentru tineri cu
scopul de a crește gradul de aplicabilitate al cunoștințelor teoretice și de a pregăti
personalul de care are nevoie societatea, cea mai mare parte a angajatorilor din toate cele trei
județe supuse studiului (95,1%) s-au arătat interesați de un parteneriat cu sistemul educațional
pentru organizarea programelor de internship si pregătire practică pentru elevi si studenți, ceea ce
ar constitui bazele unor proiecte comune între universități, școli profesionale, licee cu profil
tehnic și mediul de afaceri din cele trei județe.
Figura 37. Grafic privind oportunitatea, în cadrul întreprinderilor respondente, de aorganiza
internshipuri pentru tineri, concepere proprie
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Prin aceste programe, toate părțile implicate au de câștigat: stagiarii beneficiază de
expertiza specialiștilor și iau contact cu mediul de afaceri și cultura organizațională a
întreprinderii, iar companiile pot transmite sistemului de învățământ nevoile și cerințele lor în
raport cu profilul viitorului absolvent, care va ocupa un loc de muncă.
În ceea ce privește activitatea de recrutare personal în cadrul companiilor care au
răspuns chestionarului, în proporție de 60% acestea au o persoană angajată care se ocupă de
recrutarea personalului și de gestionarea resurselor umane în cadrul organizației.
Întrepinderile mijlocii și mari din cele trei județe au răspuns în proporție de 15% că există
în cadrul companiei lor un departament de resurse umane, iar o pondere de 12% dintre companii
declară faptul că apelează la serviciile unei firme specializate în recrutarea de personal atunci
când au poziții libere în cadrul organizației, așa cum se observă din figura următoare:
Figura 38. Grafic privind activitatea de recrutare personal în cadrul întreprinderilor
respondente, concepere proprie
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Figura 39. Grafic privind nevoia de angajare în cadrul întreprinderilor respondente, care nu s-a
putut realiza pentru o perioada de timp mai lungă de trei luni, concepere proprie
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83,5% dintre angajatorii din cele trei județe admit faptul căau întampinat dificultăți în a
recruta angajații potriviți pentru locurile de muncă vacante pe care le au în cadrul companieiîn
ultimele trei luni, ceea ce aduce în prim plan problema reală cu care se confruntămajoritatea
angajatorilor din sectorul construcțiilorîn acest moment: găsirea angajatului potrivit în cadrul
companiei sale, ceea ce la nivel de țara se traduce într-o criză a forței de muncă, cu repercursiuni
grave asupra întregii economii.
Figura 40. Grafic privind confruntarea cu deficitul de personal la diverse niveluri de calificare
în cadrul întreprinderilor respondente, concepere proprie

98,1% dintre angajatorii din cele trei județe supuse studiului recunosc că găsesc cu greu
personalul executant calificat pentru compania pe care o conduc, 21,4% întâmpină dificultăți în a
găsi personal de conducere pregătit pentru a ocupa o poziție de conducereîn cadrul companiei,
iar 17,5% dintre angajatorii din sectorul construcțiilor nu gasesc personal executant necalificat
pentru lucrările pe care le au de executat.
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Figura 41. Grafic privind cauzele ce determină deficitul de personal calificat în cadrul
întreprinderilor respondente, concepere proprie

Studiul și-a propus să aducă în prim plan principalele cauze care conduc, din punctul de
vedere al angajatorilor la deficitul de forță de muncă. Astfel, în proporție de 71,8% angajatorii
din cele trei județe au răspuns că lipsa de personal de calificat provine din faptul că lipsesc
școlile profesionale, al căror rol este de a pune în practică baza teoretică aprofundată de
absolvenți.
58,3% dintre angajatori reclamă lipsa de interes din partea resursei umane de a ocupa un
loc de muncă în sectorul construcțiilor, în timp ce 39,8% dintre aceștia admit faptul că se
confruntă cu fenomenul migrației forței de muncă calificate în alte țări, unde nivelul salarial și
cel de viața sunt cu mult peste ce pot oferiîn România.
În proporții sensibil egale, 30% dintre angajatori recunosc că atât lipsa de îndrumare din
partea cadrelor didactice și a familiei către meserii din sectorul construcțiilor, cât și lipsa
mediatizării meseriilor căutate de ei conduc către un deficit al forței de muncă calificate în
sectorul construcțiilor.
La întrebarea: societatea dumneavostra a angajat sau intenționează să angajeze
personal nou, toți angajatorii din cele trei județe au răspuns că intenționează să angajeze
personal nou în cursul anului 2018, 16%au declarat că sunt interesați să angajeze la finele anului
2017, iar 51% estimează că vor angaja personal nou peste 2 ani, bazându-se pe o strategie
privind evoluția forței de muncă în propria companie pentru următorii ani.
Figura 42. Grafic privind intenția de a angaja personal nou în cadrul întreprinderilor
respondente, concepere proprie
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Figura 43. Grafic privind numărul de locuri de muncă oferite în cadrul fiecărei întreprinderi
respondente, concepere proprie

În funcție de mărimea organizației, diferă și numărul de persoane ce urmează a fi
angajat, astfel că: 42,7% dintre angajatorii din cele trei județe estimează angajarea unui număr
între 6-10 persoane în cadrul organizației, 35,9% dintre angajatori și în speță microîntreprinderile intenționează să angajeze maxim 5 persoane în cadrul companiei. Întreprinderile
mijlocii și mari au planuri de dezvoltare și strategii bine puse la punct și în funcție de volumul
lucrărilor contractate estimează să angajeze personal nou, între 11-20 persoane (18,4% dintre
angajatori), iar 2,9% dintre angajatori sunt optimiști și estimează angajarea a peste 21 de
persoane.
Pentru următoarea întrebare: care sunt calificările pentru care există un deficit de
forță de muncă și aveți nevoie să angajați personal în cadrul societății dumneavoastră, în
urma cercetării s-a realizat un clasament al celor mai căutate meserii specifice sectorului
construcțiilor. Astfel, primele zece calificări în funcție de numărul de locuri de muncă pentru
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care există un deficit de forța de muncă și angajatorii sunt dispuși să facă angajari, la nivelul
celor trei județe supuse studiului de caz sunt:
Figura 44. Tabel privind numărul de locuri de muncă în funcție de calificările necesare din
cadrul fiecărei întreprinderi respondente, concepere proprie
Calificări
Operator la mașini –unelte cu
comandănumeric

Număr de locuri de munca
disponibile
95

Clasament
I

Tâmplar universal

88

II

Montator pereți și plafoane din ghipscarton

68

III

Dulgher (exclusiv restaurator)

56

IV

Sudor manual cu arc electric

35

V

Lacatuș construcții metalice și navale

25

VI

Electrician în construcții

12

VII

Parchetar

10

VIII

Inginer construcții civile, industriale și
agricole

8

IX

Diriginte șantier (studii medii)

8

IX

Montator fațade și pereți cortină

8

IX

Proiectant inginer construcții

7

X

Figura 45. Grafic privind numărul de locuri de muncă în funcție de calificările necesare din
cadrul fiecărei întreprinderi respondente, concepere proprie
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Pentru primele trei calificări rezultate în urma analizei bazată pe nevoile reale de
angajare ale angajatorilor din sectorul construcțiilor din cele trei județe supuse studiului se vor
organiza cursuri de calificare certificate, ceea ce înseamnă angajarea unei forțe de muncă deja
pregatită din punct de vedere profesional, adică furnizând angajatorilor personal deja calificat din
punct de vedere profesional, răspunzând în acest fel la nevoia și solicitarea lor de bază, așa cum a
reieșit din răspunsurile la chestionar.
În concluzie, conform sondajului derulat în județele Dolj, Olt și Mehedinți, calificările
pentru care se vor organiza cursuri de calificare certificate sunt:
 Operator la mașini–unelte cu comandă numerică – cod COR (Clasificarea Ocupațiilor din
România): 722323
 Tâmplar universal – cod COR: 752201
 Montator pereți și plafoane din ghips-carton – cod COR: 712406
Figura 46. Grafic privind categoria de vârsta a personalului selectat în vederea angajării, în
cadrul fiecărei întreprinderi respondente, concepere proprie
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Este încurajator faptul că marea majoritate a angajatorilor doresc să lucreze cu forța de
muncătânară, așa cum reiese din analiza răspunsurilor primite, referitoare la categoria de vârsta a
personalului pe care doresc săîl angajeze. Astfel, 92,2% dintre angajatorii din cele trei județe
supuse studiului doresc să angajeze persoane cu vârsta curpinsă între 25-35 ani, iar 80,6% dintre
angajatori doresc să angajeze tineri absolvenți cu vârsta cuprinsăîntre 16-24 ani.
Jumătate dintre respondenți preferă să angajeze personal cu experiență, cu vârsta
cuprinsă între 36-45 ani și 14,6% dintre angajatori sunt dispuși, ca pentru unele poziții libere în
cadrul companiei lor, care necesită experință practicăși cunoștințe solide în domeniu, să angajeze
persoane cu vârsta peste 45 ani.
Figura 46. Grafic privind categoria de sex a personalului selectat în vederea angajării, în cadrul
fiecărei întreprinderi respondente, concepere proprie

Datorită mediului de lucru ce caracterizează sectorul construcțiilor, și mai ales tipului de
calificări pentru care au nevoie să angajeze personal, toți angajatorii din cele trei județe preferă
să angajeze bărbați care, din punct de vedere fizic fac față mai bine decât femeile solicitărilor
impuse de locurile de muncă vacante din cadrul companiilor lor.
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Figura 47. Grafic privind interesul pentru tipul de contract de muncă oferit în cadrul fiecărei
întreprinderi respondente, concepere proprie

În proporție de 99% angajatorii din cele trei județe sunt interesați să angajeze personal
cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, astfel încât timpul și efortul financiar investit
de angajator în formarea profesională a angajaților să se regăsească în eficiența muncii prestate
de angajat, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung în cadrul companiei.
Figura 47. Grafic privind facilitățile incluse în oferta salarială în cadrul fiecărei întreprinderi
respondente, concepere proprie

Într-o piață a forței de muncăextrem de concurentială, caracterizată printr-un deficit de
personal calificat, angajatorii din sectorul construcțiilor au realizat că resursa umană pregatită și
competentă nu mai poate fi pastrată doar cu un salariu motivant și au devenit mai atenți la
nevoile și așteptările forței de muncă, incluzând în pachetul salarialpe lânga salariul net și
tichetele de masa (99% dintre angajatori) saudecontarea cheltuielilor de transport (40,8%).
Întreprinderile mijlocii și mari oferă angajaților lor în proporție de 17,5% abonamente la
clinici medicale privind controlul medical anual obligatoriu, iar o pondere redusă a angajatorilor
iau în considerare acordarea unor prime de instalare pentru tinerii pe care doresc sa îi angajeze,
cât și oferirea posibilității de instalare a angajatului împreună cu familia, în special pentru
angajații căsătoriți, care nu au reședința în proximitatea locului de muncă și sunt nevoiți să facă
naveta.
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Figura 48. Grafic privind disponibilitatea de participare la târguri de locuri de muncă pentru
fiecare întreprindere respondentă, concepere proprie

Cu o pondere de 75,7% angajatorii din cele trei județe au declarat că sunt interesați să
participe la târguri de locuri de munca, fiind evenimente de unde pot recruta forța de muncă cu
studii superioare și medii în cadrul companiei. Angajatorii sunt deschiși la astfel de evenimente
și dau dovada de disponibilitate pentru participare, fiind o oportunitate pentru ei să interacționeze
cu potențialii angajați.
Figura 49. Grafic privind problema deficitului de personal cu care se confruntă firmele de
construcții din același județ, concepere proprie

Analizând răspunsurile anterioare ale angajatorilor din cele trei județe, s-a observat că
fiecare dintre ei se confruntă cu deficit de forță de muncă atât la nivelul personalului executant
calificat, necalificat, câtși la nivelul personalului de conducere.
64,1 % dintre angajatori estimează corect căși celelalte firme din județul lor, ce
activează în sectorul construcțiilor întâmpină aceleași dificultăți în ceea ce privește găsirea și
recrutarea de personal. Doar 35,9% dintre angajatori declară că nu știu situația exacta din piața
forței de muncă în sectorul de constucții din județul lor, dar nici un angajator nu a afirmat că ar
exista vreo companie care să nu se regăsească în această situație, ceea ce aduce din nou în prim
plan realitatea cu care se confruntă sectorul construcțiilor: deficitul de forță de muncă.
Figura 50. Grafic privind posibilitatea de angajare de forță de muncă din străinătate, în cadrul
fiecărei întreprinderi respondente, concepere proprie
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Penuria de forță de muncă, cu repercursiuni de natură financiară asupra afacerii, a
determinat ca mulți angajatori, din alte sectoare ale economiei, în special cei care activeazăîn
industria hoteliera să recurgă la angajarea de forță de muncădinstrăinătate.
În ceea ce privește disponibilitatea angajatorilor care au răspuns la chestionar, 81,6%
dintre respondenți nu au luat în considerare angajarea de persoane din alte țări, sectorul
construcțiilor fiind caracterizat ca un sector cu un grad ridicat de risc în ceea ce privește
desfașurarea anumitor meserii, ceea ce conduce la o securitate marită a muncii prestate - aspect
deosebit de important pentru angajatori.
Cu toate acestea, 18,4% dintre angajatori și în special întreprinderile mijlocii și mari,
care au nevoie urgent să angajeze personal sunt dispuse și au deschiderea să angajeze forță de
muncă din străinătate, căreia să îi aloce timp și pregătire profesioanală astfel încât să își formeze
echipe mixte de lucru, cu care sa poată executa lucrările contractate.
Figura 51. Grafic privind disponibilitatea de angajare de forță de muncă din regiunea
transfrontalieră România-Bulgaria, în cadrul fiecărei întreprinderi respondente, concepere
proprie
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Aceeași proporție de 80% dintre angajatori care nu este dispusă să angajeze forță de
muncă din străinătate, nedorind să își asume riscuri de adaptare a lucratorilor străini la cerințele
mediului de muncă din România, nu este dispusă să angajeze forță de muncă nici din regiunea
transfrontalieră România-Bulgaria.
Totuși, aproximativ 20% dintre angajatori ar fi interesați să angajeze lucratori bulgari în
următoarele condiții: 15,5% sunt interesați să angajeze cu contract permanent de muncă cu
schimbarea domiciliului (din Bulgaria în România), în timp ce 3,9% dintre angajatori iau în
considerare mobilitatea transfrontalieră, inclusiv mobilitatea sezonieră fără a schimba locul de
reședință, călătorind de la domiciliu la locul de muncă.
Figura 52. Grafic privind categoria de forță de muncă din regiunea transfrontalieră RomâniaBulgaria necesară a fi angajată în cadrul fiecărei întreprinderi respondente, concepere proprie

Acei angajatori care s-au arătat dispuși să angajeze forță de muncă din regiunea
transfrontalieră România-Bulgaria sunt intersați de lucrători la nivelul personalului executant
calificat în proporție de 93,2%, la nivelul personalului executant necalificat în proporție de
10,7% și la nivelul personalului de conducereîn proporție de 1%.
Figura 53. Grafic privind existența informațiilor despre învățământul dual în cadrul fiecărei
întreprinderi respondente, concepere proprie

Cei mai multi dintre angajatorii din cele trei județe care au răspuns chestionarului nu au
cunoștințe despre învățământul dual (61,2%), ca o formă de organizare a învăţământului
profesional, care se desfăşoară pe bază de contract de muncă şi combină pregătirea profesională
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ce se organizează de un operator economic, cu pregătirea organizată în cadrul unei unităţi de
învăţământ.
Aceasta ar însemna că trebuie o mai intensă promovare a acestei măsuri propusă a
rezolva problemele nepregătirii profesionale a absolvenților și încadrării lor cu ușurință în
câmpul muncii.
Trebuie evidențiat faptul că aproximativ 39% dintre angajatori au informații și cunoștințe
despre învăţământul dual, fiind preocupați de găsirea de soluții care să contracareze fenomenul
deficitului de forță de muncă pregătită profesional.
Figura 54. Grafic privind interesul în implicarea în programede învățământ dual în cadrul
fiecărei întreprinderi respondente, concepere proprie

Aceeași pondere de 39% dintre angajatori care au răspuns afirmativ la întrebarea
anterioară sunt interesați să se implice în derularea unui astfel de tip de formare profesională, ce
le dă posibilitatea ca după finalizarea perioadei contractuale să poată recruta forță de muncă
pregătită profesional, care poate răspunde mult mai ușor solicitărilor locului de muncă.
Ceilalți angajatori (61,2%) neavând cunoștințe despre învăţământul dual, nu pot să își
exprime opinia privind interesul și deschiderea lor către acest tip de formare profesională.
Figura 55. Grafic privind interesul de a investi în formarea profesională a angajațilordin cadrul
fiecărei întreprinderi respondente, concepere proprie
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Absulut toți angajatorii din sectorul construcțiilor din cele trei județe supuse studiului de
caz, care au răspuns la chestionar sunt dispuși să investească în formarea profesională a
angajațiilor proprii, fiind cea mai eficientă metodă de a avea în permanență angajați pregătiți,
gata să facă față cerințelor mereu în schimbare ale pieței de muncă.
Totodată, angajatorii au expertiza și priceperea necesare pentru a completa actul
educațional în vederea creșterii capacității și abilităților practice ale angajaților în raport cu
cerințele pieței muncii.
Figura 56. Grafic privind oportunitatea chestionarului pentru fiecare întreprindere respondentă,
concepere proprie

Toți angajatorii din cele trei județe participante la studiu apreciază ca oportun acest
chestionar, ceea ce semnifică importanța pe care angajatorii o acordă modului în care angajații
lor sunt instruiți și pregatiți să facă față solicitărilor pieței muncii.
De apreciat maniera obiectivă în care angajatorii au fost deschiși la completarea on-line
a chestionarului, au apreciat la justa valoare prestația angajaților proprii, au identificat
problemele cu care se confruntă tinerii absolvenți la momentul recrutării lor, câtși piața forței de
muncăîn sectorul construcțiilor, s-au arătat deschiși pentru participarea la programe de internship
și la târguri de locuri de muncă, au identificat calificările pentru care au nevoie să angajeze
personal și s-au arătat interesați să angajeze tineri, să se implice și să investeascăîn formarea
profesională a propriilor angajați.
8.1.1. Concluzii
În urma cercetărilor efectuate în rândul angajatorilor din cele trei județe supuse studiului
din zona transfrontalieră România-Bulgaria au fost identificate o serie de cerințe și recomandări
din partea angajatorilor, în vederea creșterii gradului de inserție pe piața muncii a tinerilor
absolvenți de studii medii și superioare, cât și în ceea ce privește performanța propriilor angajați.
Așa cum și-a propus, studiul a prezentat o imagine cât mai complexă a angajatorilor din
cele trei județe, atât în funcție de activitatea desfășurată (firme ce au ca activitate:
arhitectura,ingineriași consultanța tehnică, mecanică generală, lucrări de construcții rezidențiale
și nerezidențiale, comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții,
fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, fabricarea
produselor din beton pentru construcții, lucrări de tâmplarie și dulgherie, lucrări de instalații
electrice), cât și luând în considerare tipul organizației (micro-întreprinderi – 32%, întreprinderi
mici – 41,7%, mijlocii – 23,3% și mari – 2,9%).
77

Angajatorii realizează că nivelul de pregătire generală și profesională a angajaților se
reflectă direct asupra competitivității și performanței propriei companii și au apreciat la justa
valoare prestația angajaților proprii, 68,9% dintre ei declarându-se parțial mulțumiți de nivelul
de pregătire al angajaților lor.
Întrebați fiind despre aspectele pozitive și negative ale angajaților în raport cu gradul de
pregătire profesională, cei mai mulți dintre angajatori au apreciat adaptabilitatea angajaților la
cerințele mediului intern și extern al organizației (84,5%), faptul că angajații lor reușesc să
lucreze eficient în echipă (79,6%), că în timp dobândesc experiența (11,7%) și devin eficienți la
locul de munca (9,7%). Un aspect recunoscut de angajatori și care trebuie corectat este faptul că
personalul are o pregătire scăzută la angajare (23,3%), nedispunânddeo pregătire profesională
adecvată cerințelor angajatorilor și rigorilor pieței, ceea ce ce se reflectă în productivitatea
muncii prestateși, uneori, angajatorii se confruntă cu neseriozitatea angajaților la locul de muncă
(5,8%).
63,1% dintre angajatori apreciază ca suficient nivelul de cunoștințe al propriilor angajați
pentru activitatea pe care o desfășoară în cadrul companiei, ceea ce arată modul de implicare al
angajatorilor în pregătirea propriilor angajați, realizând că productivitatea companiei lor este
strâns legată de eficiența angajaților.
Studiile liceale și universitare din România au încă un caracter predominant teoretic,
90% dintre angajatori admițând faptul că nivelul de cunoștințe dobândit în cadrul perioadei de
învățământ este redus sau insuficient, ceea ce diminuează capacitatea de adaptare și angajare a
tânărului absolvent pe piața muncii, fiind necesar un număr mai mare de ore de pregătire
practicăîn domeniile de specialitate.
Angajatorii sunt interesați de parteneriate cu sistemul de învățământ pentru organizarea
de programe de internship (100%) sau implicarea în programe de învățământ dual.
Nu de puține ori, angajatorii au observat că persoanele se prezintă pentru ocuparea unui
loc de muncă fără să aibă aptitudinile și capacitațile necesare îndeplinirii sarcinilor pe care le
presupune acesta, și fără să aibă cunoștințe despre cerințele pe care trebuie să le îndeplinească.
Recomandările a 91,3% dintre angajatori pentru mediul de învățământ este de ajustare a
curriculei prinincluderea unui număr suficient de ore destinate pregătirii practice, împreună cu
alte calități care reprezintă minusuri pentru absolvenți la angajare și care artrebui însușite în
cadrul sistemului de învățământ: responsabilitatea față de munca prestată și asumarea deciziilor,
comunicarea individuală, cât și la nivel de echipă, disciplina la locul de muncă, seriozitatea cu
care îndeplinesc sarcinile care le sunt trasate și specializarea într-un anumit domeniu.
65% dintre angajatori sunt atenți la modul în care angajații lor au capacitatea de lucra în
echipăși de afiliere la cultura organizațională a întreprinderii, dând dovadă față de noul angajat
de înțelegere, de exemple de bună practică, astfel încât angajatul să își păstreze interesul în raport
cu gradul de competitivitate al companiei, ceea ce în timp va întări relația angajat-angajator.
Observând că, în special, tinerii angajați nu dețin cunoștințe practice în sectorul
construcțiilor la momentul angajării și conștienți de importanța și eficiența unui angajat pregătit
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profesional în cadrul organizației, angajatorii din cele trei județe sunt dispuși în totalitate să
investească în angajații lor prin organizarea de cursuri de inițiere/ calificare/ recalificare/
specializare cu scopul de a-i pregăti să răspunda cerințelor companiei. Astfel, în anul 2017,
numărul angajaților din companiile supuse studiului care au urmat cursuri de inițiere/ calificare/
recalificare/ specializare a crescut cu 66,67% față de anul anterior.
Marea majoritate a angajatorilor (83,5%) care au răspuns studiului admit faptul
căîntampină dificultăți în a găsi angajați pentru locurile de muncă disponibile din cadrul
companiei și recunosc că se confruntă cu un deficit de personal mai ales la nivelul personalului
executant calificat (98,1%).
Și la nivel regional, 64,1% dintre angajatori estimează că întreg sectorul constucțiilor se
confruntă cu aceeași problemă a deficitului de forță de muncă, ca un fenomen generalizat care
afectează activitatea companiilor și a economiei țării în ansamblul său.
Cauzele pe care le reclamă pentru acestă problemă reală, cu care se confruntă pe piața
muncii sunt din cele mai diverse: de la lipsa școlilor profesionale (71,8%) care să pregătească și
care să completeze partea teoretică și migrația forței de muncă în străinătate (39,8%), până la
lipsa de interes din partea forței de muncă de a ocupa o poziție în sectorul construcțiilor (58,3%)
și lipsa de îndrumare și de mediatizare a meseriilor căutate de angajatori.
În ceea ce privește disponibilitatea și nevoia de angajare de personal nou, toți angajatorii
au raspuns afirmativ la aceastăîntrebare pentru anul 2018, jumătate dintre ei intenționând să facă
angajari și în anul 2019. Cei mai mulți dintre ei (42,7%) estimează să angajeze între 6-10
persoane. Numărul de angajați diferă în funcție de tipul organizației, astfel că întreprinderile
mijlocii și mari sunt dispuse să angajeze între 11-20 persoane, pe când micro-întreprinderile sunt
mai prudente și au ca plan de angajare maxim 5 persoane.
În funcție de răspunsurile primite din partea angajatorilor, s-a realizat clasamentul
primelor treimeserii la nivelul celor trei județe, pentru care se vor organiza cursuri de calificare
certicate. Acestea sunt:
 Operator la mașini–unelte cu comandă numerică – cod COR: 722323
 Tâmplar universal – cod COR: 752201
 Montator pereți și plafoane din ghips-carton – cod COR: 712406
În ceea ce privește categoria de vârstă agreată de angajatori, aceștia doresc și sunt dispuși
să angajeze tineri cu vârsta cuprinsăîntre 16-24 ani (80,6%) și persoane cu vârsta între 25-35 ani
(92,2%) în care să investească prin cursuri de formare profesională pentru a avea angajați
pregătiți, motivați și interesați de dezvoltarea companiei în care activează.
Datorită cerințelor impuse de meseriile vacante în companiile lor, angajatorii consider în
proporție de 100% că sunt mai potrivite pentru angajare persoanele de sex masculin, cărora le
oferă contract de muncă pe perioadă nedeterminată (99%).
Piața forței de muncă în sectorul construcțiilor a devenit extrem de concurențială și este
caracterizată printr-un deficit de personal calificat, astfel încât angajatorii au devenit mai atenți la
nevoile și așteptările forței de muncă, dorind să își păstreze angajații în care investesc. În
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contrapartidă, ca și compensație pentru munca prestată, 99% dintre angajatori iau în considerare,
pe lângă salariul net, includerea tichetelor de masă, sau decontarea cheltuielilor de transport
(40,8%).
Pentru a găsi angajații de care au nevoie, angajatorii în proporție de 75,7% sunt
deschiși, dispuși și interesați să participe la târguri de locuri de muncă, fiind o oportunitate
pentru ei să recruteze potențiali angajați.
Referitor la angajarea de forță de muncă din străinătate, 81,6% dintre respondenții la
studiu nu au luat în considerare această posibilitate, conștienți fiind de faptul că pot întâmpina
dificultăți în ceea ce privește adaptarea lucratorilor străini din punct de vedere cultural, lingvistic,
al stilului de muncă, al ofertei salariale, situații, care ar putea crea conflicte în cadrul organizației
pe care o conduc și pe care nu sunt dispuși să și le asume.
De aceeași atitudine rezervată dau dovadă și față de forța de muncă străină din regiunea
transfrontalieră România-Bulgaria, doar un procent de 20% dintre angajatori este dispus să
angajeze lucrători bulgari, la nivelul personalului executant calificat, cu condiția ca aceștia să își
schimbe domiciliul și să accepte să lucreze cu contract de muncă permanent.
Studiul a urmărit să observe modul în care angajatorii din cele trei județe au informații
despre învățământul dual – ca o formă de organizare a învățământului profesional, care combină
pregătirea profesională organizatăîn cadrul unei companii cu pregătirea teoretică organizată în
cadrul unei unități de învățământ. Astfel, 61,2% dintre angajatori nu au cunoștințe despre
învățământul dual și din acest motiv nu își doresc să se implice în derularea unui astfel de tip de
formare.
Din acest motiv se recomandă promovarea acestui tip de formare profesională atât în
rândul angajatorilor, cât și în rândul tinerilor ca beneficiari ai programului.
În proporție de 100% angajatorii din sectorul construcțiilor din cele trei județe sunt
dispuși să investească în formarea profesională a angajaților lor beneficiind de expertiza și
experiența necesare să completeze actul educațional în vederea creșterii capacității și abilităților
practice ale angajaților în raport cu solicitările companiei lor și a pieței muncii în general.
Formarea profesională reprezintă incontestabil modalitatea cea mai sigură şi cea mai
puţin costisitoare pe termen lung, de flexibilizare a ofertei de forţă de muncă, de ajustare
structurală rapidă a acesteia la evoluţiile conjuncturale ale cererii. De aceea, prelungirea duratei
de şcolarizare, sporirea ratei de cuprindere a tineretului în şcoli de tip superior, promovarea
învățământului de tip dual, programe de internship, promovarea alternanţei şcoală-activitate
economică sunt măsuri larg utilizate de flexibilizare numerică a ofertei de forţă de muncă.
Angajatorii chestionați apreciază chestionarul ca fiind oportun, fapt îmbucurător, cu cât
angajatorii sunt cei care culeg roadele educației forței de muncă disponibilă a se angaja în
sectorul construcțiilor, iar de calitatea acesteia depinde, într-o măsura considerabilă calitatea
muncii, eficiența companiei și a economiei în ansamblul său, atât pe termen scurt, cât și pe
termen mediu și lung.
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8.2. Chestionar dedicat resursei umane disponibile pentru angajare în sectorul
construcțiilor
Pentru a surprinde așteptările și nevoile resursei umane disponibile și interesată să ocupe
un loc de muncă în sectorul construcțiilor la nivelul celor trei județe din regiunea Sud-Vest
Oltenia: Dolj, Olt și Mehedinți, studiul și-a propus sărealizeze o cercetareși asupra acestei
categorii (concretizată într-un sondaj pe bază de chestionar), unitatea statistică fiind reprezentată,
în acest caz, de persoane fizice, care nu au un loc de muncă, sau care intenționează să își
schimbe locul de muncă, focusându-se în principal pe categoria tinerilor cu vârste cuprinse între
16-24 ani.
Baza de sondaj aferentă personelor fizice a fost constituită culegând informații de la
diverse entități din cele trei județe: licee cu profil tehnic, școli profesionale și facultăți din cadrul
centrelor universitare al caror profil este conectat cu sectorul construcțiilor.
Astfel, în cadrul prezentului studiu de caz, a fost elaborată o analiză cantitativă, actuală şi
detaliată a persoanelor fizice, care nu au un loc de muncă, sau care intentionează să își schimbe
locul de muncădin județele Dolj, Olt și Mehedinți, iar în baza interpretării datelor ce reliefează
situația actuală a resursei umane au fost identificate nevoile si așteptările de angajare ale forței de
muncădisponibile.
Pornind de la nevoile astfel identificate, au fost elaborate recomandări către angajatori,
care să conducă la o abordare nouădin partea acestora a nevoilor și așteptărilor forței de muncă,
astfel încât să se poată contracara fenomenul deficitului de forță de muncădin sectorul
construcțiilor.
Chestionarul cuprinde un număr de 20 de întrebări și a fost trimis online către 400 de
persoane, majoritatea tineri cu vârsta între 16-24 ani din cele trei județe
(https://docs.google.com/forms/d/1opb_ldJJlrvWyiq1GqOgcnwxftr_VfiUiXA_oSR0yDs/edit)
S-au primit răspunsuri din partea a 210 persoane, care au avut disponibilitatea de a
răspunde chestionarului online, prin auto-completare, în perioada 12.10.2017 – 12.11.2017, la
adresa:https://docs.google.com/forms/d/1opb_ldJJlrvWyiq1GqOgcnwxftr_VfiUiXA_oSR0yDs/e
dit#responses
În funcție de locația de reședință, persoanele fizice care au răspuns chestionarului se pot
clasifica după cum urmează: 95 de persoane au domiciliul stabil în județul Dolj, 71 de persoane
au domiciliul stabil în județul Olt și 44 de persoane locuiesc în județul Mehedinți, la momentul
completării chestionarului.
Figura 57. Grafic privind distribuția persoanelor respondente după domiciliu, în cele trei județe
supuse studiului,concepere proprie
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Din punct de vedere a vârstei respondenților avem următoarea clasificare: din totalul de
210 respondenți - 153 de persoane au vârsta cuprinsăîntre 16-24 ani, focusul studiului fiind
asupra acestei categorii a resursei umane, 49 de respondenți au vârsta cuprinsăîntre 25-35 ani, 3
respondenți au vârsta între 36-45 ani și 5 respondenți au peste 45 ani, la momentul completării
chestionarului.
Figura 58. Grafic privind distribuția persoanelor respondente după vârstă, în cele trei județe
supuse studiului, concepere proprie
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Din punct de vedere al sexului persoanelor care au răspuns la chestionar, 160 de
persoane, adică 76% dintre respondenți sunt de sex masculin, iar 24% dintre respondenți sunt
persoane de sex feminin.
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În funcție de starea civilă, 85% dintre respondenți, adică 178 de persoane au declarat că
nu sunt căsătoriți, diferența de 13% afirmând că sunt căsătoriți și un procent de 2% dintre
respondenți au declarat ca sunt divorțați.
Din totalul respondenților, doar 14,5% au afirmat ca au copii, nedeclarând însăinformații
privind vârstele copiilor.
Figura 58. Grafic privind distribuția persoanelor respondente după vârstă, în cele trei județe
supuse studiului, concepere proprie

Studiul și-a propus săconducă analiza și mai în detaliu și să reflecte nivelul de studii al
respondenților, deoarece atât nivelul de pregătire generală, cât și profesională reprezintă
caracateristici de bază apreciate de angajatori la momentul recrutării de personal.
Așa cum rezultă din analiza răspunsurilor primite, ponderea cea mai mare în total
respondenți după nivelul lor de studii este deținută de absolvenții de liceu în pondere de 61,4%,
urmată de absolvenții de studii superioare în pondere de 27,1%, absolvenții de școală
profesională 7,6% și absolvenții a noua clase în pondere de 3,8%.
Figura 59. Grafic privind existența unui loc de muncă stabil în rândulpersoanelor respondente
din cele trei județe supuse studiului, concepere proprie
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La această întrebare, în proporție de 89% respondenții au declarat că nu au un loc de
muncă stabil în prezent, ceea se corelează cu faptul căcea mai mare parte a respondenților la
chestionar este deținută de absolvenții de liceu și de studii superioare, care nu au avut înca
oportunitatea de a intra pe piața muncii.
În același timp, trebuie mentionat că11% dintre respondenți dețin un loc de muncă la
momentul completării chestionarului, dar s-au arătat disponibili să răspundăîntrebarilor din
chestionar, ceea ce demonstrează interesul lor de a-și schimba locul de muncă actual cu o altă
poziție în sectorul construcțiilor.
Figura 60. Grafic privind vechimea în muncă în rândul persoanelor respondente din cele trei
județe supuse studiului, concepere proprie

Răspunsurile la această întrebare reflectă faptul căponderea cea mai mare a
respondenților la studiul de caz este deținută de absolvenții de studii liceale și universitare, care
nu au intrat pe piața muncii, astfel ca 74,8% dintre respondenți au afirmat ca nu dețin vechime în
muncă.
Deși s-a focusat asupra resursei umane cu vârsta cuprinsăîntre 16-24 ani, studiul de caz a
fost trimis și către 57 de persoanecare activează dejaîn piața muncii, așa cum se rezultădin
răspunsurile primite:17,6% dintre respondenți au o vechime în piața muncii sub 2 ani, 1,4%
dintre respondenți au o vechime în muncă între 2-5 ani, 3,8% dintre aceștia activează în piața
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muncii pentru o perioadă de timp cuprinsă între 5-10 ani, iar 2,4% dintre aceștia dețin o vechime
în muncă de peste 10 ani.
Figura 61. Grafic privind stabilitatea la locul de muncă în rândul persoanelor respondente din
cele trei județe supuse studiului, concepere proprie

83,3% dintre respondenți nu și-au schimbat niciodata locul de muncă pentru ca sunt tineri
absolvenți care nu au activat deloc în piața muncii. Totuși, 15,2% dintre persoanele chestionate
au declarat că și-au schimbat locul de muncă cel puțin o data, iar 1,4% dintre respondenți și-au
schimbat locul de muncă între 3-5 ori, ceea ce aduce în prim plan fenomenul migrației din piața
muncii, angajații căutând și alegând locul de muncă care le satisface nevoile material și
așteptările profesionale la un moment dat în dezvoltarea carierei lor.
Figura 62. Grafic privind ușurința cu care se adaptează la schimbări persoanele respondente
din cele trei județe supuse studiului, concepere proprie

Pentru a face față mișcărilor din piața muncii, resursa de muncă a realizat cât este de
important să dea dovadă de flexibilitate și deschidere față de cerințele venite din partea
angajatorilor, astfel căo proporție de 62,9% dintre respondenți se consideră persoane care au
capacitatea de adaptare cu ușurință la schimbări, 28,1% dintre respondenți, nemaiocupând un loc
de muncă nu pot estima cum vor face față acestei situații, iar 9% dintre respondenți declară că
sunt persoane care nu se adaptează cu ușurință la schimbări.
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Figura 63. Grafic privind numărul de membrii din familia persoanelor respondente din cele trei
județe supuse studiului care lucrează, concepere proprie

55,7% dintre respondenți declară că doi membrii ai familiei lor ocupă un loc de muncă la
momentul completării chestionarului, 33,8% dintre respondenți afirmă că doar un singur membru
al familiei lor lucrează, 7,6% dintre respondenți confirmă faptul că niciun membru al familiei lor
nu are un loc de muncă, devenind astfel prioritară pentru ei găsirea unui loc de muncă și doar
2,9% dintre respondenți provin din familii unde mai mult de trei membrii ai familiei au un loc de
muncă stabil.
Figura 64. Grafic privind disponibilitatea persoanelor respondente din cele trei județe supuse
studiului de a face naveta în altă localitate pentru a ocupa un loc de muncă, concepere proprie

Ponderea cea mai mare a repondenților (62,4%) sunt tineri cu vârsta cuprinsăîntre 16-24 ani, care
nu sunt dispuși să facă naveta în altă localitate decât cea de reședința pentru a ocupa un loc
demuncă, dar o proporție de 18,6% dintre respondenți afirmă că sunt dispuși să facă naveta
zilnic, iar 15,7% chiar săptămânal. Doar 3,3,% dintre respondenți ar accepta să facă naveta lunar
pentru a ocupa un loc de muncă în sectorul de construcții.
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Figura 65. Grafic privind disponibilitatea persoanelor respondente din cele trei județe supuse
studiului de a accepta un loc de muncă la aceiași companie cu soțul/soția, concepere proprie

Chiar dacă soțul sau soția ar primi un loc de muncă la aceiași companie, acest aspect nu ar
determina decizia celuilalt membru al familiei să aleagă aceeași companie, după cum au răspuns
84,8% dintre respondenți, mult mai importanteîn deciziile lor cântărind alte aspecte ce țin
departea fînanciară, cerințele de la locul de muncă, relația de muncă cu angajatorul sau
programul de lucru.
Figura 66. Grafic privind salariul net pentru care persoanele respondente din cele trei județe
supuse studiului sunt dispuse să accepte un loc de muncă, concepere proprie

Răspunsurile primite de la cei 210 respondenți din cele trei județe la această întrebare sunt dintre
cele mai variate:de la 1.200 lei/luna până la 4.500 lei/luna. Astfel, 42,9% dintre respondenți se
declară satisfăcuți din punct de vedere material cu un salariu net de 2.000 lei/luna. 22,4% declară
că un salariu net lunar de 2.500 lei i-ar determina să accepte un loc de muncă în sectorul
construcțiilor, pe măsura ce persoanele cu experiență în muncă sunt mai exigente cu acest aspect
și solicit salarii de 3.000 lei/luna (8,6%), 3.500 lei/luna (1%),4.000 lei/luna (1,9%) până la 4.500
lei/luna (1%).
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Figura 67. Grafic privind tipul de contract de muncă dorit de persoanele respondente din cele
trei județe supuse studiului, concepere proprie

Cea mai mare pondere a persoanelor care au completat chestionarele caută siguranța unui
loc de muncă și sunt intersate să lucreze în baza unui contract de muncă pe perioadă nederminată
(96,2%). Totuși, o pondere redusă de 3,8% dintre respondenți ar accepta și contracte de muncă
pe perioadă determinată, din dorința de a obține experiență și a putea ulterior să își dezvolte
cariera profesională.
Figura 68. Grafic privind disponibilitatea persoanelor respondente din cele trei județe supuse
studiului de a munci în schimburi, concepere proprie

Deoarece munca în sectorul construcțiilor, în anumite meserii impune lucrul în
schimburi, studiul a urmarit să afle disponibilitatea respondenților față de acest aspect, solicitat
de unii angajatori. Astfel 52,4% dintre respondenți nu sunt dispuși să muncească în schimburi, în
timp ce o pondere ridicată a acestora de 47,6% sunt deschiși acestei solicitări venită din partea
angajatorilor.
Figura 69. Grafic privind disponibilitatea persoanelor respondente din cele trei județe supuse
studiului de aocupa un loc de muncă, concepere proprie
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Faptul că 59% dintre respondeți sunt dispuși să ocupe un loc de muncă începând chiar de
a doua zi și de luna viitoare arată intersul lor real de a active în sectorul construcțiilor, ceea ce ar
contracara fenomenul negativ al deficitului de forță de muncă cu care se confruntă acest sector.
Astfel, 39% dintre persoanele care au răspuns chestionarului sunt dispuse să se angajeze chiar de
a doua zi, 20% dintre respondenți doresc un loc de muncă începând cu luna viitoare și doar 41%
dintre respondenți caută un nou loc de muncă începând cu anul 2018.
Figura 70. Grafic privind beneficiile așteptate de persoanele respondente din cele trei județe
supuse studiului de la angajatori, concepere proprie

Evoluția economiei, dinamica și mișcările din piața muncii s-au simțit și asupra evoluției
pieței forței de muncă. Odată cu creșterea exigențelor privind calificările și calitățile cerute din
partea tinerilor absolvenți și resursa de muncă a devenit mai exigentăși mai determinată în a
obține un pachet salarial din partea angajatorului,care pe lângă salariu net să cuprindă și alte
beneficii, cum ar fi: tichetele de masă (95,7%), decontarea cheltuielilor de transport (75,7%),
abonamente medicale (21,9%) la clinici medicale privind controlul de sănătate anual, prime de
instalare(15,2%), cât și posibilitatea de a se instala împreună cu familia (4,8%).
Figura 71. Grafic privind modul în care angajatorul poate contribui la dezvoltarea profesională
a persoanelor respondente din cele trei județe supuse studiului, concepere proprie
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95,7% dintre respondenții la studiu își doresc ca angajatorii să contribuie la dezvoltarea
lor profesională prin cursuri de calificare/ recalificare/ specializare gratuite în cadrul firmei,
deoarece au realizat beneficiile formării profesionale. Pe baza acumulării de cunoştinţe teoretice
şi practice obțin un avantaj în concordanţă cu condiţiile concrete din economie, ceea ce le
sporeşte capacitatea de adaptare la condițiile pieței şi creează noi perspective în raporturile de
ocupare - reocupare, integrare - reintegrare a acestora pe piaţa muncii.
38,6% dintre respondenți apreciază că, pe lângă cursurile de formare, angajatorii pot
contribui la dezvoltarea carierei lor profesionale prinoferirea de oportunități de promovare în
cadrul firmei, ceea ce conduce în timp la întărirea interacțiunii dintre angajat și angajator și, mai
mult, la afilierea angajatului la cultura organizațională a întreprinderii în care activează.
Figura 72. Grafic privind modul în care un loc de muncă în sectorul construcțiilor este privit ca
o oportunitate de către persoanele respondente din cele trei județe supuse studiului, concepere
proprie

Este încurajator faptul că 90% dintre respondenții din cele trei județe supuse studiului
consideră că ocuparea unui loc de muncă în sectorul construcțiilor reprezintă o oportunitate de
angajare, fapt ce ar putea contracara fenomenul negativ al deficitului de forță de muncă cu care
se confruntă acest sector.
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Figura 73. Grafic privind modul în care sunt percepute cursurile de
calificare/specializare/recalificare oferite gratuit în cadrul companiei de către persoanele
respondente din cele trei județe supuse studiului, concepere proprie

99,5% dintre persoanele care au răspuns chestionarului ar aprecia foarte mult daca ar
beneficia de cursuri de calificare/ specializare/ recalificare gratuite în cadrul companiei, ceea ce
le asigură o pregătire polivalentă.
Cursurile de calificare/ specializare/ recalificare prin sporul de competenţe, de cunoştinţe
teoretice, deprinderi practice si tehnici de muncă determină creşterea capacităţii de adaptare a
forţei de muncă si creează noi posibilităţi de ocupare-reocupare a acesteia pe piaţa muncii.
Mai mult, beneficiind de cursuri de formare profesională, angajații își diminuează riscul
de șomaj, deoarece oportunităţile de angajare a celor aflaţi în şomaj sunt incomparabil mai mari
pentru persoanele cu mai multe calificări.
Figura 74. Grafic privind modul în care este perceput lucrul în echipă de către persoanele
respondente din cele trei județe supuse studiului, concepere proprie

80% dintre respondenții la chestionar au afirmat că le place lucrul în echipa, 13,3% dintre
aceștia audeclarat că nu știu, iar un procent de 6,7% preferă să lucreze individual.
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Lucrul în echipă este o calitate pe care resursa umană este deschisă să și-o însușească și
să și-o dezvolte, realizând că echipa presupune încredereși interacțiune continua între membrii
săi, susținere și sprijin reciproc în privința nivelului de motivare, a direcționării activității spre
atingerea obiectivelor dorite și a conștientizării strategiilor greșite.
Figura 75. Grafic privind cunostințele de limbi străine și/sau de operare cu calculatorul deținute
de către persoanele respondente din cele trei județe supuse studiului, concepere proprie

Pe piaţa forței de muncă, abilitățile, calitățile și cunoștințele de limbi străine, de operare
cu calculatorul, sau dobândirea permisului de conducere, sunt calități corelate și ataşate ofertei
de muncă, dar care nu pot fi însă separate de solicitările cererii de forţă de muncă. Aceasta din
urmă îşi trimite impulsurile asupra resursei umane – sub formă de structuri profesionale de
calificare, conţinut instructiv-educativ, deprinderi de muncă, comportamente.
Dintre respondenții la chestionar, 95,7% au afirmat că au deprinderi în ceea ce privește
operarea pe calculator, iar 35,7% dețin cunoștințe de bază de limbi străine.
Mai mult, 45,2% dintre respondenți au permis de conducere, chiar dacă sunt tineri, ceea
ce crește atractivitatea angajatorilor față de aceste persoane care investesc în dezvoltarea lor.
Figura 76. Grafic privind existența permisului de conducere în rândul persoanelor respondente
din cele trei județe supuse studiului, concepere proprie
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Deoarece sectorul construcțiilor implică meserii cu un grad de risc ridicat, studiul a dorit
să analizeze dacă în cadrul respondenților există persoane cu anumite boli care ar putea avea
consecințe negative asupra muncii lor, iar din răspunsurile primite 99% dintre respondenți
declară că au o stare de sănătate care le permite ocuparea unei poziții în sectorul construcțiilor,
așa cum rezultă din figura următoare:
Figura 77. Grafic privind starea de sănătate a persoanelor respondente din cele trei județe
supuse studiului, concepere proprie

De apreciat modul trasparent în care resursa umană disponibilă și interesată să ocupe un
loc de muncă în sectorul construcțiilor a fost deschisă la completarea online a chestionarului.
Persoanele care au răspuns chestionarului au apreciat la justa valoare nivelul lor de studii, au
furnizat informații despre: vechimea în muncă, calitățile personale privind adaptarea la
schimbăriledin piața muncii, lucrul în echipă, disponibilitatea relocării în alt oraș și munca în
schimburi, salariul net pe care urmaresc să îl obțină de la un loc de muncă în sectorul
construcțiilor și beneficiile atașate acestuia, și mai ales, despre așteptările lor privind dezvoltarea
și formarea profesională în cadrul unei companii.
8.2.1. Concluzii
În urma cercetărilor efectuate în rândul persoanelor fizice din cele trei județe supuse
studiului din zona transfrontalieră România-Bulgaria au fost identificate o serie de așteptări și
nevoi ale resursei umane disponibileși interesată să ocupe un loc de muncă în sectorul
construcțiilor, care luate în considerare de către angajatori ar conduce la un grad mai mare de
inserție pe piața muncii a ofertei de muncă și ar contracara fenomenul deficitului de forță de
muncăîn sectorul de construcții, cu beneficii reale pentru toate părțile implicate: cererea de
muncă, oferta de muncă, cât și pentru economia țării în ansamblul său.
Așa cum și-a propus, studiul prezintă o imagine cât mai complexă și mai diversificată a
resursei umane din cele trei județe: după locația de reședință (chestionarul a fost trimis către
persoane fizice cu domiciliul stabil în județele de referință și în funcție de răspunsurile primite,
situația se prezintă astfel: (45% dintre respondenți sunt locați în județul Dolj, 34% dintre
respondenți locuiesc în județul Olt și 21% dintre respondenți au domiciliul stabil în județul
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Mehedinți), după vârsta respondenților avem următoarea situație: (73% dintre respondenți sunt
tineri cu vârsta cuprinsăîntre 16-24 ani, 23,2% dintre respondenți au vârsta între 25-35 ani, 1,4%
dintre respondenți au vârsta cuprinsă între 36-45 ani și 2,4% dintre respondenți au vârsta peste 45
ani), din punct de vedere al sexului persoanelor care au avut disponibilitatea de a răspunde
chestionarului avem următoarea clasificare: (76% dintre respondenți sunt persoane de sex
masculine și 24% dintre respondenți sunt persoane de sex feminin), în funcție de starea civilă,
clasificarea este de următoarea manieră: (85% dintre respondenți nu sunt căsătoriți, 13% dintre
respondenți sunt căsătoriți și 2% dintre aceștia sunt divorțați), iar în funcție de numărul de copii,
doar 14,5% dintre respondenți au afirmat ca au copii, nedeclarând vârstele copiilor.
Mai mult, studiul a interpretat și situația material și financiarăa respondeților în funcție
de numărul de membrii ai familiei care au un loc de muncă, astfel că în 55,7% din cazuri doi
membrii din familie dețin un loc de muncă, în 33,8% dintre familiile respondenților există doar o
persoană care obține venituri salariale lunare, iar 7,6% dintre respondenți provin din familii fără
nici un venit lunar, situație ce afectează foarte mult capacitatea de pregătire și formare
profesională a resursei umane.
Deoarece nivelul de pregătire general și profesională al resursei umane este o calitate de
bază care o recomanda pentru angajare, studiul și-a propus să analizeze acest aspect și în funcție
de răspunsurile juste privind nivelul de pregătire a rezultat următoarea situație: cei mai mulți
respondenți sunt absolvenți de liceu cu profil tehnic (61,4%), urmați de absolvenții de studii
superioare în domeniul construcțiilor (27,1%), de absolvenții de școală profesională (7,6%) și de
absolvenții a nouă clase (3,8%).
Studiul s-a focusat pe categoria de tineri, astfel că la întrebarea despre existența unui loc
de muncă stabil la momentul completării chestionarului, răspunsurile primite și analizate reflectă
faptul că 89% dintre respondenți nu au un loc de muncă stabil, fiind tineri absolvenți de studii
medii sau superioare, care nu au luat încă contact cu piața muncii.
Aceeași situație se regăsește și în răspunsurile primite și analize la întrebarea privind
vechimea în muncă a respondentilor, astfel că 74,8% au declarat ca nu dețin vechime în muncă,
nemaiocupând un loc de muncă până la momentul completării chestionarului. 17,6% dintre
persoanele care au răspuns chestionarului au afirmat că au o vechime în muncă sub 2 ani, doar
3,4% dintre aceștia deținând un loc de muncă la momentul completării chestionarului. Persoanele
care au ocupat un loc de muncăse pot clasifica în funcție de vechimea realizatăîn câmpul muncii,
după cum urmează: 1,4% activeazăîn piața muncii între 2-5 ani, 3,8% au o vechime de muncă
între 5-10 ani și 2,4% dintre respondeți au declarat vechimea în munca de peste 10 ani.
Studiul și-a propus să analizeze și fenomenul migrației în piața muncii întâlnit în cazul
resursei umane, rezultând următoarea situație: 83,3% dintre respondenți nu și-au schimbat
niciodată locul de muncă, fiind tineri care nu au ocupat încă un loc de muncă, 15,2% dintre
respondenți și-au schimbat locul de munca cel puțin o data, iar 1,4% dintre persoanele care au
răspuns chestionarului au schimbat locul de muncă între 3-5 ori, căutând poziții care le satisfac
cel mai bine așteptările salariale și dezvoltarea carierei profesionale.
Fiind întrebați despre ușurința cu care se adaptează la schimbările inerente care apar atât
în cadrul unei organizații, care este un organism viu și dinamic ce se modeleazăși dezvoltăîn
funcție de cerințele pieței, cât și la schimbările care trimit impulsuri din mediul extern al
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organizației, respondenții au afirmat în proporție de 62,9% că se consideră persoane care dețin
capacitatea de adaptare cu ușurință la schimbări și doar 9% dintre ei au declarat ca sunt persoane
conservatoare care nu fac față cu ușurință schimbărilor.
În ceea ce privește disponibilitatea de relocare pentru obținerea unui loc de muncă,
răspunsurile primite sunt diverse în funcție de necesitatea de angajare și de distanța pe care o au
de parcurs de la locuința lor până la locul de muncă, astfel că: 62,4% dintre respondenți nu sunt
dispuși să facă navetaîn altă localitate, pe când 18,6% sunt dispuși săfacă naveta zilnic către un
loc de muncă ce se află în proximitatea reședinței lor, 15,7% dau dovadă de disponibilitate
pentru relocare săptămânală și 3,3% acceptă să facă naveta lunar.
La întrebarea privînd salariul lunar net care le satisface nevoile de existență,
răspunsurile primite din partea celor 210 respondenți la studiu sunt din cele mai diverse, corelate
cu nivelul lor de cunoștințe și cu experiența în muncă, dar și cu evoluția pieței salariale din
România, astfel că: 42,9% dintre respondenți se declară mulțumiți cu un salariu netlunar de
2.000 lei, în timp ce absolvenții de studii superioare sunt motivați de un salariu net de 2.500
lei/lună. Persoanele cu experiențăși cu un grad de cunoștințe specializat într-un anumit domeniu
de activitate solicită niveluri salariale nete mai ridicate începând de la 3.000 lei/lună (8,6%),
4.000 lei/lună (1,9%) până la 4.500 lei/lună (1%).
Pe lângă un salariu net motivant, resursa umană este preocupată și de siguranța locului
de muncă, fiind interesată în proporție de 96,2% de găsirea unui loc de muncă cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, astfel încât să obțină experiență în cadrul companiei în care
activează și să își dezvolte cariera profesională.
Resursa umană disponibilă și interesată să ocupe un loc de muncă în sectorul
construcțiilor din cele trei județe se arată dispusă să accepte poziții de muncă care necesită
munca în schimburi în proporție de 52,4% .
În ceea ce privește disponibilitatea pentru angajare a persoanelor care au răspuns la
chestionar situația este încurajatoare pentru angajatorii ce activeazăîn sectorul construcțiilor din
cele trei județe, pentru că59% dintre respondenți sunt interesați să își găseasca un loc de muncă
începând cu a doua ziși cu luna următoare, iar 41% dintre respondenți sunt interesați de un loc de
muncă în sectorul construcțiilor începând cu anul 2018.
Pe lângă salariul net și siguranța locului de muncă, resursa umană chestionată este
interesatăși motivatăîn prestarea unei munci de calitate si eficiență în cadrul unei companii de
obținerea și a altor beneficii din partea anagajatorilor, cum ar fi: tichete de masa (95,7%),
decontarea cheltuielilor de transport în special pentru persoanele care sunt dispuse sa facă
naveta(75,7%), abonamente medicale (21,9%) privind controlul de sănătate anual obligatoriu,
prime de instalare (15,2%) și posibilitatea de instalare împreuna cu familia (4,8%).
Resursa umană care a răspuns chestionarului este interesată de ocuparea unui loc de
muncă și de dezvoltarea unei cariere profesionale, în care angajatorul are un rol important.
95,7% dintre respondenți își doresc ca angajatorii să contribuie la dezvoltarea lor profesională
prin organizarea de cursuri de calificare/recalificare/specializare gratuite în cadrul companiei,
deoarece investiția în educație și într-o pregătire profesională continuă reprezintă cea mai sigură
posibilitate a unei persoane în confruntarea sa cu viitorul.
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38,6% dintre respondenți apreciază în dezvoltarea lor profesională oportunitatea de a fi
promovați în cadrul companiei, pe măsura însușirii de noi cunoștințe și competențe, care săîi
promovezecătre alte poziții cu responsabilități diverse și complexe, astfel încât să beneficieze de
o dezvoltare și formare continuă de-a lungul vieții.
Interesul pentru ocuparea unei poziții în sectorul construcțiilor vine și din faptul că acest
sector este văzut și apreciat de persoanele care au răspuns chestionarului din toate cele trei județe
ca o oportunitate, fiind un sector în plin avânt și dezvoltare, ce generează locuri de muncă, în
special în sectorul imobiliar, după ce a fost greu lovit de criza economică.
În proporție de 99,5% persoanele care au răspuns chestionarului sunt interesate să
beneficieze de cursuri de calificare/recalificare/specializare gratuite în cadrul companiei, doar în
acest mod putându-se eficientiza la maxim și valorifica resursa umană, atunci când pregatirea și
aptitudinile persoanei se corelează cu cerințele și condițiile oferite de locul de muncă ocupat de
aceasta. În aceste condiții orientarea școlarăși profesională se impune ca o necesitate majoră în
perspectivele îmbunătațirii ocupării resurselor umane în piața muncii.
În ceea ce privește disponibilitatea pentru lucrul în echipă, 80% dintre persoane au
răspuns că le place să lucreze în echipă, deoarece o echipă bine construită permite membrilor săi
să se concentreze fiecare pe valorificarea propriilor talente și competențe, astfel încât eficiența
crește foarte mult. Mai mult, prin confruntarea unor idei diferite, echipa generează mai multă
inovație și creativitate decât o singură persoană și permite dezvoltarea potențialului resursei
umane implicate.
Pe lângă aptitudinea de lucra în echipă, persoanele chestionate au declarat că au
cunoștințe de operare cu calculatorul (95,7%), că dețin cunoștințe de bază de limbi străine
(35,7%) și că au permis de conducere (45,2%) – calități care dovedesc că resursa umană devine
din ce în ce mai preocupată în a investi în dezvoltarea sa.

8.3. Concluzii generale
Așa cum s-a menționat în capitolul 4.3. Definirea ipotezei de cercetat, scopul întocmirii
chestionarelor și analiza răspunsurilor primiteeste să determine decalajul sau corelația între
nevoile de angajare și calificare ale angajatorilor din sectorul construcțiilor din județele Dolj, Olt
și Mehedințiși nevoile și așteptările resursei umane disponibile și interesată pentru angajare în
sectorul construcțiilor din aceleași județe.
În baza nevoilor reale de calificare ale angajatorilor se vor organiza cursuri de calificare
autorizate pentru primele trei nevoi de calificare identificate în cadrul firmelor intervievate cu
scopul de a oferi o soluție viabilă la formarea profesionalăși de a reduce deficitul de forță de
muncă calificată în sectorul construcțiilor.
În perioada 12.10.2017 – 12.11.2017, a fost trimis chestionarul către angajatorii din
cele trei județe supuse studiului: Dolj, Olt și Mehedinți, acesta constând într-un număr de 32 de
întrebari aplicat pe un eșantion de 103 întreprinderi care au răspuns online, prin auto-completare.
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În aceeași perioadă a fost trimis chestionarul și către resursa umană din cele trei județe,
cuprinzând un număr de 20 de întrebari aplicate pe un eșantion de 210 persoane care au avut
disponibilitatea de a răspunde online, prin auto-completare.
În urma analizei răspunsurilor primite, apectul pe care îl cercetează studiul de caz și la
care își propune să răspundă este: în ce măsură nevoile de angajare și de calificare din partea
angajatorilor dinsectorul construcțiilor din judetele Dolj, Olt, Mehedinti corepund cu
nevoile și așteptările de angajare ale forței de muncă disponibile și interesată să ocupe un
loc de muncă în sectorul construcțiilor în aceleași județe?
Corelând concluziile obținute în urma analizei răspunsurilor primite din partea celor
două categorii care activează în piața muncii sectorului de construcții din județele Dolj, Olt și
Mehedinți: cererea și oferta de forță de muncă, în speță angajatorii și resursa umană, rezultă
urmatoarele concluzii generale ale studiului:
1. Nivelul de pregătire general și profesională este un aspect deosebit de important atât
pentru angajatori(68,9%) în ceee ce privește proprii angajați, cât și la momentul recrutării
de personal, deoarece se reflectă direct asupra performanței și competitivității
companiei,cât și pentru resursa umană,pentru care reprezintă o caracteristică de bază care
o recomandă pentru angajare (88,5% dintre respondenți sunt absolvenți de studii liceale
cu profil tehnic și de studii superioare în sectorul construcțiilor). Resursa umană a
observat că piața muncii devine din ce mai exigentă asupra calităților pe care le solicit de
la angajați și singurul mod de a rămâne competitivă într-o economie concurențială este de
investi în educația și formarea sa profesională.
Există un grad ridicat de corelare între nevoie angajatorilor de a avea forță de muncă
pregatită profesional în companie și nivelul de pregătire al respondenților la chestionare, care
ar putea deveni resursă umană cu șanse reale de angajare.
2. Adaptabilitatea angajaților la solicitările din interiorul și exteriorul organizației este un
alt aspect important, care a reieșitîn urma analizei chestionarelor, atât pentru angajatorii
care și-au apreciat proprii angajați (84,5%), cât și pentru resursa umanăcare a răspuns
chestionarului și care se consideră a fi persoane ce dau dovadă de capacitate de adaptare
cu ușurință la schimbări (62,9%).
Exista un grad ridicat de corelare între nevoie angajatorilor de lucra cu angajați și de a angaja
persoane ce dau dovada de capacitate de adaptare la schimbări și disponibilitatea
respondenților la chestionare de a se adapta cu ușurință la schimbări.
3. Lucrul în echipaeste un alt aspect ce are importanță atât pentru angajatori, cât și pentru
resursa umană. Angajatorii apreciază că angajații lor reușesc să lucreze eficient în echipă
(79,6%), iar resursa umană chestionată a afirmat în proporție de 80% că are
disponibilitatea de lucra în echipă și că percepe echipa ca modul prin care fiecare
persoanăîși valorifică propriile talente și competențe, astfel încât eficiența muncii crește aspect pe care și-l doresc toți angajatorii.
Exista un grad ridicat de corelare între nevoie angajatorilor de avea în companie angajați ce
lucrează bine în echipăși disponibilitatea respondenților de a lucra eficient în echipă.
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4. În ceea ce privește disponibilitatea și nevoia de angajare de personal nou, angajatorii au
afirmat că au disponiblitate imediată, cât și pe termen mediu și lung pentru angajări
(50%).
Resursa umana care a răspuns chestionarului este la fel de intersată să ocupe un loc de
muncă în sectorul construcțiilor și este pregătită pentru anagajare imediat sau într-un
interval de timp foarte scurt (59%).
Exista un grad ridicat de corelare între nevoie angajatorilor de angaja personal nou în companie
și disponibilitatea respondenților la chestionar de a fi angajați în sectorul de construcții.
5. Nevoia de angajare din partea angajatorilorîn cele trei județe supuse studiului este pentru
următoarele meserii: operator la mașini–unelte cu comandă numerică - 95 locuri, tâmplar
universal – 88 locuri, montator pereți și plafoane din ghips-carton – 68 locuri, dulgher
(exclusiv restaurator) – 56 locuri, sudor manual cu arc electric – 35 locuri, lăcătuș
construcții metalice și navale – 25 locuri, electrician în construcții – 25 locuri, parchetar –
10 locuri, inginer construcții civile, industriale și agricole - 8 locuri, diriginte șantier
(studii medii) – 8 locuri, montator fațade și pereți cortină – 8 locuri, proiectant inginer
construcții – 7 locuri.
6. Pentru primele trei calificări: operator la mașini–unelte cu comandă numerică, tâmplar
universal, montator pereți și plafoane din ghips-cartonse vor organiza cursuri de calificare
certicate.
Resursa umană interesată să ocupe un loc în sectorul construcțiilor admite în proporție de
99,5% că dorește să beneficieze de cursuri de calificare/recalificare/specializare gratuite
în cadrul companiei, putându-și astfel valorifica la maxim potențialul său.
Exista un grad mare de corelare între nevoie angajatorilor de a organiza cursuri de calificare/
recalificare/ specializare în cadrul companiei și interesul respondenților la chestionar de a
beneficia de astfel de cursuri de formare profesioanală în cadrul companiei.
7. În ceea ce privește vârsta agreată de angajatori, aceștia sunt dispuși să angajeze tineri cu
vârsta între 16-24 ani (80,6%) – ceea ce se corelează cu ponderea cea mai mare a resursei
umane care a răspuns chestionarului: 73% dintre aceștia au vârsta cuprinsă în aceeași
categorie.
8. În ceea ce privește preferința pentru angajarea persoanelor de un anumit gen, angajatorii
consider în proporție de 100% că sunt mai potrivite pentru angajare persoanele de sex
masculin - ceea ce se corelează cu faptul că 76% dintre respondenții la chestionar sunt
persoane de sex masculin.
9. Referitor la tipul de contract de muncă pe care dorește să îl încheie cu noul angajat,
angajatorii sunt dispuși să ofere un contract de muncă pe perioadă nedeterminată (99%) ceea ce se corelează cu așteptările a 96,2% dintre respondenții la chestionar.
10. În ceea ce privește beneficiile atașate ofertei salariale, resursa umană își dorește în
proporție de 95,7% să primescă tichete de masa – ceea ce se corelează cu disponibilitatea
a 99% dintre angajatori, care sunt dispuși să ofere aceste beneficii angajaților lor.
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11. Alte aspecte din partea angajatorilor, ce au reieșit în urma analizării răspunsurilor
primite:
- angajații dobândesc experiența în timp în cadrul companiei (11,7%)
- angajații devin eficienți la locul de muncă (9,7%)
- resursa umană are o pregătire scazută la momentul angajării (93,1%)
- 5,8% dintre angajați dau dovadă de neseriozitatea la locul de muncă
- sunt dispusi 100% săinvestească în angajații lor prin organizarea de cursuri de formare
cu scopul de a-i pregati sa răspunda cerințelor companiei
- nu au luat în considerare în proporție de 81,6% angajarea de forță de muncă din
străinătateși doar 20% dintre angajatori sunt dispuși să angajeze lucrători din Bulgaria
- interes pentru participarea la târguri de locuri de muncă (75,7%)
- admit că întâmpină dificultăți în a gasi angajați pentru locurile de muncă disponibile în
cadrul companiei și că se confruntă cu problema deficitului de personal în cadrul
propriei companii (83,5%)
- estimează că întreg sectorul construcțiilor se confruntă cu aceeași problemă a deficitului
de personal și ca este un fenemen generalizat, care afectează activitatea companiilor și a
economiei țării (64,1%)
12. Alte aspecte despre resursa umană, rezultate în urma analizării răspunsurilor primite,
recomadabil a se lua în considerare de catre angajatori:
- apreciază un loc de munca în sectorul construcțiilor ca o oportunitate (100%)
- are cunoștințe de operare cu calculatorul (95,7%)
- deține cunoștințe de limbi străine (35,7%)
- are permis de conducere (45,2%)
- nu deține vechime în muncă (74,8%)
- nuși-a schimbat niciodată locul de muncă (83,3%)
- este dispusă sa accepte poziții de muncă care necesită munca în schimburi (52,4%)
- este dipusă să facă naveta de la locația de reședință la locul de muncă (37,6%)
- are așteptari în ceea ce privește implicarea angajatorului în dezvoltarea sa profesională
prin oferirea de oportunități de promovare în cadrul companiei (38,6%)
- salariul net lunar așteptat de 42,9% dintre respondenții interesați a se angaja în sectorul
construcțiilor este de 2.000 lei/lună.
13. Recomandări din partea angajatorilor:
- pentru mediul de învățământ liceal și universitar: ajustarea curriculei prin includerea
unui număr suficient de ore destinate pregătirii practice
- pentru sistemul de învățământ: parteneriate pentru organizarea de programe de
internship (100%)
- sistemul de guvernare: promovarea programului de învățământ dual în rândul tuturor
actorilor implicați.

99

CAPITOLUL IX – ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Regiunea Sud-Vest Oltenia este a a treia
- România a înregistrat în septembrie 2017
regiune la nivel de țară din punct de vedere al
una dintre cele mai mici rate ale şomajului,
numărului de șomeri.
sub media Uniunii Europene, atingând nivelul
de 5%.
- Cei mai mulți șomeri sunt înregistrați la
nivelul județului Dolj, urmat de județele Olt și
- În ceea ce privește rata șomajului în rândul
Mehedinți, ponderea populației feminine în
tinerilor, România a anunțat o rată de 16,8%
total șomeri fiind de aproximativ 40% în
în iunie 2017, în scădere față de septembrie
județul Dolj, 39% în județul Mehedinți și
2016.
38% în județul Olt.
- România a raportat o rată a șomajului în
rândul populației de sex masculin de 6%, sub
media raporatată de cele 28 state membre ale
Uniunii Europene și în scădere față de
perioada similară a anului trecut, când acesta
înregistra o rata de 6,4%.

- Se observă că, în termeni valorici, regiunea
Sud-Vest Oltenia a ocupat în perioada
analizată ultimul loc între regiunile de
dezvoltare ale României.

- Sectorul construcțiilor și în special sectorul
construcțiilor inginerești este puternic
- În ceea ce privește rata șomajului
influențat de dinamica și volumul investițiilor
înregistrată în rândul populației de sex
statului care au scăzut vertiginous, atât în
feminin, aceasta înregistrează în septembrie
2016, cât și în 2017.
2017 o pondere de 3,7%, în declin față de
septembrie 2016.
- Anul 2016 a înregistrat diminuari pe
elemente de structură la lucrările de reparaţii
- Numărul de salariați s-a majorat cu 3,21% la
capitale cu 29,7% și la lucrările de întreţinere
finele lui 2016 față de anul 2015 și continuă
şi reparaţii curente cu 27,6%
același ritm de creștere, concomitent cu
avansul salariului mediu brut pe economie, a
- Numărul autorizațiilor de construire pentru
cărui creștere a fost de 9,94% în 2016 față de
clădiri rezidențiale a scăzut în septembrie
anul anterior.
2017 cu 8,72% față de luna august 2017 și cu
0,76% față de septembrie 2016.
- În 2016, economia României a înregistrat
una dintre cele mai mari creșteri economice
- În prezent, populația inactivă din România
din Uniunea Europeană, respectiv 4,8%, o
numără aproximativ 4 milioane de persoane,
creștere cu 23,08% față de anul 2015.
cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani, ce pot
fi considerate apte de muncă, acestea neavând
- Pentru anul 2017 este prognozată o
și necautând în mod activ un loc de muncă și
continuare a acestei tendințe, cu o rată de
nici nu desfășoară vreo activitate pe cont
creștere de 6%, conform datelor furnizate de
propriu.
Comisia Națională de Prognoză - principalul
determinant al creșterii economice rămânând
- Ample decalaje ale ratei de inactivitate se
consumul privat.
întâlnesc la nivelul tinerilor (15-24 de ani) și
al vârstnicilor (55-64 de ani).
- Se remarcă creșteri constante și
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semnificative ale PIB-ului regional. Astfel, în
anul 2015 PIB-ul a crescut cu 5,10% față de
anul anterior, în anul 2016 a crescut cu 5,50%
față de anul 2015, iar pentru anul curent este
prevăzută o creștere procentuală de 5,66%.
- Anul 2017 marchează o tendință ascendentă
a lucrărilor de construcții noi, cât și o revenire
ușoara a lucrărilor de reparații capitale.

- Personalul are o pregătire scazută la
angajare (23,3%), nedispunând de o pregătire
profesională adecvată cerințelor angajatorilor
și rigorilor pieței.
- Studiile liceale și universitare din România
au încă un caracter predominant teoretic, 90%
dintre angajatori admițând faptul că nivelul de
cunoștințe dobândit în cadrul perioadei de
învățământ este redus sau insuficient, ceea ce
diminuează capacitatea de adaptare și
angajare a tânărului absolvent pe piața
muncii.

- 68,9% dintre angajatori se declară parțial
mulțumiți de nivelul de pregătire al
angajaților lor.
- Toți angajatorii din cele trei județe sunt
disponibili și au nevoie să angajeze personal - Marea majoritate a angajatorilor admit
nou în anul 2018, jumătate dintre ei faptul că întampină dificultăți în a găsi
intenționând să facă angajari și în anul 2019.
angajați pentru locurile de muncă disponibile
din cadrul companiei și recunosc că se
- Angajatorii din sectorul construcțiilor din confruntă cu un deficit de personal mai ales la
cele trei județe sunt dispuși să investească în nivelul personalului executant calificat.
formarea profesională a angajaților lor,
completând actul educațional în vederea
creșterii capacității și abilităților practice ale
angajaților în raport cu solicitările companiei
lor și a pieței muncii în general.
- 62,9% dintre resursele umane disponibile
pentru angajare în sectorul construcțiilor au
afirmat că dețin capacitatea de adaptare cu
ușurință la schimbări.
- 59% dintre resursele umane disponibile
pentru angajare în sectorul construcțiilor sunt
interesați să își găseasca un loc de muncă
începând cu a doua zi și cu luna următoare, iar
41% dintre respondenți sunt interesați de un
loc de muncă în sectorul construcțiilor
începând cu anul 2018.
- 95,7% dintre resursele umane disponibile
pentru angajare în sectorul construcțiilor își
doresc ca angajatorii să contribuie la
dezvoltarea lor profesională prin organizarea
de
cursuri
de
calificare
/recalificare/specializare gratuite în cadrul
companiei.
OPORTUNITĂȚI
RISCURI
- Implicarea aparatului guvernamental în - După nivelul de pregătire al populației
contracararea fenomenului îngrijorător al șomere, cea mai mare pondere o reprezintă
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deficitului de forță de muncă cu care se
confruntă România prin diverse măsuri.
- Lansarea programului național de promovare
a învățământului profesional de tip dual, ce
constă în realizarea de parteneriate între
agenți economici și școli, făcându-se la
cererea agenților economici care stabilesc
durata, conținutul programelor de pregătire și
modalitățile de certificare a pregătirii
profesionale.
- Lansarea programului de internshippentru
tineri care au împlinit 16 ani cu scopul de a le
implusiona integrarea pe piața muncii,
facilitându-le acumularea de cunoștințe,
experiențe și competențe, care vor putea fi
ulterior valorificate de către angajatori.
- Înființareaagențiilor de mediere între cererea
și oferta de muncă zilieră care facilitează
punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări
cu zilieri, în vederea stabilirii de raporturi de
muncă.

persoanele cu studii primare, gimnaziale și
profesionale. Ponderea acestei categorii în
total șomeri înregistează o tendință de
creștere, datorită faptului că ne referim la
persoane, care prin prisma pregătirii pe care o
dețin, răspund mai greu la noile solicitări ale
pieței muncii, fiind cea mai afectată de
fenomenul șomajului.
- Redeschiderea deficitului de cont curent pe
seama accelerării consumului și a majorării
deficitului bugetar prezintă potențialul de a
periclita echilibrele macroeconomice, cu
impact direct asupra fluxurilor de capital
adresate economiei românești.
- Rata de inactivitate s-a plasat în trimestrul al
doilea din 2017 la 32%, una dintre cele mai
înalte din Uniunea Europeană.

- Persoanele care se prezintă pentru ocuparea
unui loc de muncă nu dispun de aptitudinile și
capacitațile necesare îndeplinirii sarcinilor pe
- În România anului 2020 potențialul forței de care le presupune acesta și nu au cunoștințe
muncă va fi valorificat în mod optim pentru despre cerințele pe care trebuie să le
consolidarea unei economii competitive, îndeplinească.
bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă
şi inclusivă, ceea ce va însemna creşterea
capacităţii României de a crea noi locuri de
muncă de calitate şi de a crea un avantaj
competitiv pentru economia naţională printr-o
resursă umană bine pregătită, cu un nivel înalt
de calificare, competenţe și abilități
profesionale.
- Organizarea de cursuri de calificare
certicate, pentru cele mai căutate meserii de
către angajatorii din sectorul construțiilor din
județele Dolj, Olt și Mehedinți:
- Operator la mașini–unelte cu comandă
numerică – cod COR: 722323
- Tâmplar universal – cod COR: 752201
- Montator pereți și plafoane din ghipscarton – cod COR: 712406
- Angajatorii sunt deschiși, dispuși și
interesați să participe la târguri de locuri de
muncă, fiind o oportunitate pentru ei să
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recruteze potențiali angajați.
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STRUCTURA CHESTIONARELOR

CHESTIONAR PENTRU
CONSTRUCȚIILOR

ÎNTREPRINDERI

CE

ACTIVEAZĂ

ÎN

SECTORUL

Scopul chestionarului este de a obține informații cu privire la piața muncii din sectorul
construcțiilor, precum și pentru a identifica nevoile de calificare din cadrul societății
dumneavoastra, în vederea găsirii unor soluții viabile ce vor conduce la diminuarea deficitului de
forță de muncă calificată, mai ales în rândul tinerilor.
Chestionarul este parte a studiului privind „Cercetarea nevoilor de calificare în domeniul
construcțiilor din zona proiectului: județele Dolj, Olt și Mehedinți din România” - activitate
importanta în cadrul proiectului finanțat prin programul INTERREG V A România-Bulgaria:
“Dezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul
construcțiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria” cod proiect 16.4.2.076, ROBG-151.
Vă rugam să completați chestionarul de mai jos; calitatea acestuia depinzând de
disponibilitatea dumneavoastră de a răspunde obiectiv la setul de întrebări ce urmează:
1. Activitatea de bază a societății dumneavoastră:
Sectorul de activitate_____________________________________________________
Obiectul principal de activitate conform statutului societății (cod CAEN)_____________
2. Forma de proprietate a societății dumneavoastră:
Capital social integral sau majoritar de stat
Capital social integral sau majoritar privat
Capital social mixt

_____
_____
_____

3. Categoria întreprinderii dumneavoastră în funcție de numărul de angajați:
Sub 10 angajați
_____
Între 10 - 49 angajați
_____
Între 50 - 249 angajaţi
_____
Peste 250 angajați
_____
4. Vă declarați multumiți de pregatirea generală a angajaților dumneavoastră?
Da
____

Nu
____

Parțial
____

5. Care sunt aspectele pozitive și negative ale angajaților dumneavoastrăîn raport cu gradul
de pregatire profesională?
Adaptabilitate
____
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Buna pregatire teoretică
Eficienta
Experienta

____
____
____

Pregătire scăzută la angajare

____

Lucrul în echipa
Neseriozitatea

____
____

6. Considerați suficiente cunoștințele angajaților dumneavoastră pentru activitatea pe care
o desfașoară în cadrul companiei?
Da
____

Nu
____

7. În ce masură cunoștințele dobândite în sistemul educațional ajută angajatul la
îndeplinirea sarcinilor de la locul de muncă?
Mare masură
_____

Mică masură
_____

8. Care credeți că sunt principalele calități
dezvoltate și însușite din timpul școlii?
Experiența practică
Responsabilitatea
Comunicarea
Disciplina
Seriozitatea
Specializarea

Insuficient
_____

ale angajatilor dumneavoastră care ar trebui
____
____
____
____
____
____

9. Considerați că sunt dezvoltate printre anagajații dumneavoastră capacitatea de muncă în
echipă și apartenența la cultura organizațională a întreprinderii?
Da
____

Nu
____

Insuficient
_____

10. Sunteți dispuși să investiți în angajații dumneavoastră prin organizarea de cursuri de
inițiere /calificare / recalificare / specializare?
Da
____

Nu
____

11. Câte persoane din firma dumneavoastră au urmat astfel de cursuri în:
Anul 2016
_____
Anul 2017
_____
12. De obicei unde are loc calificarea / recalificarea / specializarea angajatilor
dumneavoastra?
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Calificare în cadrul firmei la locul de munca
Calificare prin firme specilizate, la sediul firmei noastre
Calificare prin firme specilizate, la sediul acestora

Da
____
____
____

Nu
____
____
____

13. Considerați oportună organizarea de internshipuri pentru tineri cu scopul de a crește
gradul de aplicabilitate al cunoștințelor teoretice și de pregăti personalul de care are
nevoie societatea dumneavoastră?
Da

Nu
____

____

14. Cum se desfasoară activitatea de recrutare personal în cadrul societății dumneavoastră?
Da
Avem un departament specializat in resurse umane
Avem o persoana care se ocupa exclusiv de resurse umane
Folosim serviciile unei firme specializate in resurse umane

____
____
____

Nu
____
____
____

15. În prezent existăîn societatea dumneavoastră locuri de muncă libere pentru care căutați
angajați de mai mult de 3 luni?
Da
____

Nu
____

16. Considerați că în momentul de față societatea dumneavoastră se confruntă cu un deficit
de personal ? Daca da, încercuiti la ce nivel de calificare:
la nivelul personalului executant calificat
la nivelul personalului executant necalificat
la nivelul personalului de conducere

____
____
____

17. Care considerați că sunt principalele cauze pentru acest deficit de calificări?
lipsa școlilor profesionale
____
migrația forței de muncă
____
lipsa de interes
____
lipsa de îndrumare
____
lipsa mediatizării meseriilor cautate de angajator
____
18. Societatea dumneavostră a angajat sau intenționează să angajeze personal nou?
Da
Nu
În cursul acestui an
____
____
În anul urmator
____
____
Peste 2 ani
____
____
19. Dacă intentionați să angajați personal nou, vă rugăm să precizați:
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19.1. Numărul de locuri de muncă oferite în cadrul societății dumneavoastră:
Pâna în 5
Între 6-10
Între 11-20
Peste 21

____
____
____
____

19.2. Care sunt calificările pentru care există un deficit de forță de muncă și aveți nevoie să
angajați personal în cadrul societății dumneavoastră?
Număr de locuri de
muncă disponibile

Calificări

214201
214202
214208
311201
311210
311203
711401
711402
711403
711404
711501
752201
711904
721203
712102
712201
712202

Inginer construcții civile, industriale și agricole
Subinginer construcții civile, industriale și agricole
Proiectant inginer construcții
Maistru construcții civile, industriale și agricole
Diriginte șantier (studii medii)
Tehnician constructor
Betonist
Fierar betonist
Montator elemente prefabricate din beton armat
Constructor structuri monolite
Dulgher (exclusiv restaurator)
Tâmplar universal
Asfaltator
Sudor manual cu arc electric
Constructor de acoperișuri
Faianțar
Montator placaje interioare și exterioare
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712204
712406
712407
712409
712410
712604
712608
721407
713102
713103
741101
721421
721434
721410
722323

Parchetar

Montator pereți și plafoane din ghips-carton
Asamblator-montator profile aluminiu și geam termopan
Confecționer tâmplarie din aluminiu și mase plastice
Montator sisteme tâmplarie termoizolantă
Instalator încalzire centrala și gaze
Instalator centrale termice
Lăcătuș construcții metalice și navale
Zugrav
Structurist
Electrician în construcții
Constructor-montator de structuri metalice
Montator fațade și pereti cortină
Lăcătuș mecanic
Operator la mașini –unelte cu comandă numerică

834202

Mașinist la instalațiile de preparat și turnat beton și mixturi
asfaltice

931301

Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci mozaic, faianță, gresie, parchet

20. Vă rugăm să precizați categoria de vârsta în care ați prefera să se încadreze persoanalul
selectat:
16 - 24 ani
____
25 - 35 ani
____
36 - 45 ani
____
Peste 45 ani
____
21. Considerați că pentru ocupațiile selectate sunt mai potrivite persoanele de sex:
Feminin
____
Masculin
____
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22. Sunteți interesat să angajați personal cu contract de muncă pe perioadă:
Determinată
____
Nedeterminată
____
23. Vă rugăm să specificati dacă oferta salarială include și alte facilități:
Tichete de masă
____
Abonamante la clinici medicale
____
Prime de instalare
____
Posibilitatea de a se instala împreună cu familia
____
Decontarea cheltuielilor de transport
____
24. În cazul în care s-ar organiza târguri de locuri de muncă pentru persoane aflate în
cautarea unui loc de muncă ați avea disponibilitatea de a participa?
Da
____

Nu
____

25. Dacăvă gândiți la firmele de construcții din județul în care se afla firma dumneavoastră,
credeți ca acestea se confruntă cu un deficit de personal?
Da
____

Nu știu
____

Nu
____

26. Ați luat în considerare angajarea unei forțe de muncă din strainătate?
Da
____

Nu
____

27. Dacă da, ați fi dispuși să angajați forță de muncă mobilă străină din regiunea
transfrontalieră Bulgaria - România și sub ce formă?
____ Contract permanent de muncă cu schimbarea domiciliului (din Bulgaria în România)
____ Contractul temporar de muncă cu schimbarea domiciliului (din Bulgaria în România)
____ Mobilitatea transfrontalieră, inclusiv mobilitatea sezonieră fără a schimba locul de
reședință, călătorind de la domiciliu la locul de muncă
____ Lucrul la distanță
____ Nu aș angaja forță de muncă mobilă straină din zona transfrontalieră Bulgaria – România
28. Ce categorie de forta de muncă mobilă straină din regiunea transfrontalieră Bulgaria România vă interesează?
la nivelul personalului executant calificat
la nivelul personalului executant necalificat
la nivelul personalului de conducere

____
____
____

29. Aveți informații/ cunoștințe despre învățământul dual?
Da

Nu
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____

____

30. Ați fi interesat să vă implicați în derularea unui astfel de tip de formare profesională?
Da
Nu
Nu știu
____
____
____
31. Sunteti dispus să investiți în formarea profesională a angajaților dumneavoastră?
Da
Nu
Nu stiu
____
____
____
32. Considerați oportun acest chestionar?
Da
____

Nu
____

Date de identificare:
Denumire societate:
Localitate:
E-mail:
Nume/funcție respondent:
Vă mulțumim pentru participare!

CHESTIONAR DEDICAT RESURSEI UMANE DISPONIBILE PENTRU ANGAJARE
ÎN SECTORUL CONSTRUCȚIILOR
Scopul acestui chestionar este acela de a crea o imagine completă asupra așteptărilor și
disponibilităților dumneavoastră în sensul integrării rapide pe piața muncii din sectorul
construcțiilor.
În acest sens, suntem convinși că veți accepta să completați chestionarul de mai jos, care
ulterior vă dă posibilitatea identificarii corecte a unei poziții ce se potrivește profilului
dumneavoastră profesional.
Vă rugăm să completați chestionarul de mai jos și să aveți în vedere faptul că rezultatele
pot fi relevante numai dacă veti avea disponibilitatea de a răspunde obiectiv la setul de întrebări
ce urmează:
Nume și Prenume: __________________________________
Data nașterii: ______________________________________
Cetățenie: _________________________________________
Stare civilă: necăsătorit_____ căsătorit _____ divorțat _____
Copii: da _____ nu _____
Vârstele copiilor: ____________________________________
Localitate de domiciliu: _______________________________
Telefon: _____________________
E-mail: _____________________________________________
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1. Care este nivelul dumneavoastră de studii?
_____ 9 clase
_____ Scoala profesională
_____ Liceu
_____ Studii superioare
2. Aveți un loc de muncă stabil în prezent?
Da _____

Nu _____

3. Care este vechimea dumneavoastrăîn muncă?
_____ Nu am vechime în muncă
_____ Sub 2 ani
_____ Între 2-5 ani
_____ Între 5-10 ani
_____ Peste 10 ani
4. De câte ori v-ați schimbat locul de muncă?
_____ Niciodata
_____ 1-2 ori
_____ 3-5 ori
_____ Peste 5 ori
5.Vă considerați o persoană care se adaptează ușor la schimbări?
Da _____
Nu _____
Nu știu _____
6. Câti membrii din familia dumneavoastră lucrează?
_____ Niciunul
_____ 1 membru
_____ 2 membrii
_____ Mai mult de 3 membrii
7.În cautarea unui loc de muncă, ați fi dispus să vă angajați și să faceți naveta în altă
localitate decât cea în care locuiți?
_____Zilnic
_____Saptamanal
_____Lunar
_____Nu sunt dispus sa fac naveta
8.În cazul în care soțul / soția ar primi un loc de muncă la aceiași companie, acest
lucru v-ar determina să alegeți acel loc de muncă?
Da _____

Nu _____
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9. Pentru ce sumă minimă de bani (salariul net) sunteți dispus să acceptați o ofertă de
muncă?
__________ RON
10. Suneți interesat de un contract de muncă pe perioadă:
Determinată _____
Nedeterminată _____
11. Ați fi dispus să munciți în schimburi:
Da _____
Nu _____
12. De când sunteți dispus pentru angajare?
De mâine _____

De luna viitoare _____

Din 2018 _____

13. Ce alte beneficii, în afară de salariu, asteptați de la angajator?
_____ Tichete de masa
_____ Abonamant medical
_____ Prima de instalare
_____ Posibilitatea de instalare împreună cu familia
_____ Decontarea cheltuielilor de transport
14. Cum poate contribui angajatorul la dezvoltarea dumneavoastră profesională?
_____ Cursuri de calificare / recalificare / specializare gratuite în cadrul firmei
_____ Oportunitatea de promovare în cadrul firmei
15. Considerați o oportunitate să lucrați în domeniul construcțiilor?
Da _____
Nu _____
Nu știu _____
16. Ce parere aveți să beneficiați de cursuri de calificare / specializare / recalificare
gratuite în cadrul companiei?
_____ Aș aprecia foarte mult acest aspect
_____ Nu mă interesează
17. Vă place sa lucrați în echipă?
Da _____

Nu, prefer să lucrez singur ______

Nu știu _____

18. Aveti cunoștințe de:
_____ limbi straine
_____ calculator
19. Aveți permis de conducere?
Da _____
Nu _____
20. Suferiți de vreo boală care ar putea avea consecințe negative asupra activității
dumneavoastră?
Da _____
Nu _____
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Vă mulțumim pentru participare!

114

