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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020  
Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare 
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 
Prioritatea de investiții: 10.ii. ”Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul 
terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru 
grupurile defavorizate” 
Obiective specifice: (O.S.) 6.7, 6.9, 6.10. 
Numărul de identificare al Contractului: POCU/379/6/21/124388 
Titlul proiectului: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII 
DEFAVORIZATE Antre_S” 
Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la 
Brad” Iași 
 
SA 2.1 - Proiectarea metodologică și realizarea a 3 studii practice de analiză a pieței 
muncii din 3 regiuni de dezvoltare pentru identificarea și analiza sectoarelor cu 
potențial competitiv antreprenorial în 3 centre universitare. 
 
 
 

RAPORT REGIONAL 
 

ANALIZA PIEŢEI MUNCII ÎN CENTRUL UNIVERSITAR IAȘI 
 

Introducere 
Elaborarea unui studiu referitor la analiza de politici privind ocuparea tinerilor, evidențierea 

riscurilor socio-economice în contextul transformărilor tehnologice, formularea de previziuni ale 
evoluției tinerilor pe piața muncii, identificarea de bune practici privind lărgirea sferei de 
competențe, propunerea de soluții pentru creșterea adaptabilității tinerilor la cerințele pieței muncii 
și susținerea inițiativelor antreprenoriale.  

Tranziția către ocupații și sectoare necesitând studii superioare în detrimentul celor în care 
predomină locurile de muncă necesitând pregătire medie este un alt factor care trebuie luat în 
considerare. Evoluția locurilor de muncă din sectoarele primare, sau a celor necesitând nivel scăzut 
de calificare, este o altă caracteristică importantă, deoarece nivelul stabil al acestora ar putea fi 
necorelat cu scăderea ponderii sectorului primar în total ocupare.  

Ponderea relativ constantă a tinerilor în total ocupare și creșterea nivelului de școlarizare, 
coroborată cu creșterea la nivelul sectoarelor necesitând forța de muncă înalt calificată ar putea 
asigura oportunități importante pentru tinerii absolvenți, creând condiții favorabile creșterii nivelului 
de trai.  

Pe lângă sectoarele care se confruntă cu deficite acute ale forței de muncă, (tehnologia 
informației și comunicații, sănătate și administrație publică), nu trebuie ignorate cele în care 
decalajele de forță de muncă pot avea efecte economice adverse. Este cazul agriculturii, unde 
declinul prognozat se concentrează doar în unele ramuri, iar la nivel ocupațional, coexistă o penuria 
de angajați în silvicultură cu surplusul de lucrători calificați. 



 
 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

2 

 

Obiectivele urmărite pentru această analiză în cadrul proiectului POCU 124388 
“MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR 
ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S”  se referă la 
următoarele: 

 analiza privind adaptabilitatea tinerilor pe piața muncii și evidențierea riscurilor socio-
economice care ar putea afecta integrarea tinerilor în contextul transformărilor tehnologice;  

 formularea unui profil al relației tinerilor cu piața muncii (participarea la piața muncii, 
antreprenoriat, forme atipice de ocupare, competențe, etc);  

 analiza corelării pregătirii profesionale (competențe) cu cerințele de pe piața forței de muncă  
 4) identificarea de bune practici privind creșterea adaptabilității tinerilor la cerințele pieței 

muncii și susținerea inițiativei antreprenoriale a tinerilor prin intermediul lucrului cu tinerii 
(studiul literaturii de specialitate); 

 identificarea tendințelor de dezvoltare a pieței muncii în perspectiva următorilor 15-20 ani și 
a metodelor de susținere a lărgirii sferei de competențe a lucrătorilor tineri și a inițiativelor 
antrepreno-riale pe baza de investigații de teren (focus grupuri) cu partenerii sociali și 
reprezentanți ai mediului asociativ de tineret.  

Finalitatea acestui studiu  este aceea de a oferi informații fundamentate pe date statistice 
oficiale și date de teren actuale la nivelul celor 3 centre universitare Iași, Timișoara și Galați, care să 
permită luarea unor decizii informate în vederea identificării de noi forme de facilitare a integrării 
tinerilor pe piața pieței muncii în contextul noilor provocări generate de transformările tehnologice.  

Viitorul pieței forței de muncă este un subiect aflat în permanentă dezbatere, însă, în ciuda 
faptului că experții au opinii diferite cu privire la ceea ce va fi, există un consens în privința faptului 
că sistemele de educație trebuie să pregătească tinerii pentru un mediu economic în schimbare și 
caracterizat de incertitudine.  

Angajatorii, de regulă, evidențiază o diferență semnificativă în ceea ce privește aptitudinile și 
abilitățile pe care le așteaptă de la tineri și competențele pe care aceștia le au la absolvirea studiilor. 
Această situație este accentuată și de faptul că rata șomajului este ridicată în rândul tinerilor, fiind 
limitată învățarea la locul de muncă, de multe ori tinerii maturizându-se fără a dobândi o experiență 
de muncă adecvată.  

Inovația a modificat în mod continuu ocuparea forței de muncă, iar descoperirile tehnologice și 
competitivitatea globală creează noi tipuri de locuri de muncă, pe care nu le-am imaginat nici cu un 
deceniu înainte, determinând astfel reconfigurarea unor întregi industrii.  

Sistemele de învățământ sunt doar de tranziție, fiind departe de un curriculum bazat pe 
cunoaștere, care evaluează competențele, în prezent fiind centrate pe evaluări în care predomină 
capacitatea memorare și reproducere, fără a fi stimulate curiozitatea, creativitatea și încrederea. 
Chiar și sistemele de educație care modernizează curricula, care adaptează și îmbunătățesc 
permanent metodele de învățare nu au capacitatea de reacție adecvată la nevoile angajatorilor, cel 
mult încearcă să sincronizeze, în timp real, conținutul lor cu nevoile specifice locului de muncă. 
Avansurile tehnologiei și automatizării au rate de creștere exponențiale în raport cu adecvarea 
curriculei din educație. 

Promovarea integrării tinerilor pe piața forței de muncă, fie ca angajați, fie ca antreprenori este 
o componentă esențială pentru creșterea ocupării tinerilor pe piața muncii, reducerea șomajului 
în rândul tinerilor, promovarea autonomiei tinerilor, creșterea probabilității de alocare adecvată a 
resursei umane la nivel geografic, ocupațional și profesional, precum și dezvoltarea potențialului 
acestora de a contribui la dezvoltarea durabilă a societății.  
Identificarea oportunităților și provocărilor asupra viitorului pieței muncii, ocupării și produc-tivității, 
precum și a noi forme de adaptare ale tinerilor la transformările pieței muncii (automatizarea, 
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robotizarea și digitalizarea), este vitală pentru posibilitățile tinerilor de a-și valorifica la maxim po-
tențialul și de a-și spori bunăstarea. 

Multitudinea de factori care influențează evoluțiile pieței muncii impun ca o necesitate 
efectuarea unor analize detaliate, exhaustive, care să cuprindă multiplele aspecte ale funcționalității 
acesteia. Evoluțiile demografice, coroborate cu trendurile socio-economice care indică tranziția către 
o economie a cunoașterii, însoțită de declinul unor profesii tradiționale, impun o evaluare și 
prognozare în detaliu a tendințelor manifestate pe piața muncii. 

La nivelul tinerilor apar probleme speciale generate de specificul acestei categorii de vârstă, 
afectate de rate ale șomajului ridicate, lipsa experienței, lipsa aptitudinilor și calificărilor necesare 
pentru exercitarea profesiilor dorite și/sau cerute pe piața muncii. Aceste elemente au adus 
problematica inserției și evoluției tinerilor pe piața muncii în atenția guvernelor naționale și 
organismelor internaționale, concretizate în măsuri menite să înlesnească tranziția acestora către 
piața muncii printr-o inserție adecvată, durabilă, și sustenabilă, în condițiile unei economii dinamice, 
în continuă evoluție și schimbare.  

Inițiativele legislative ce vizează tinerii, sintetizate în cadrul Strategiei naționale în 
domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, s-au concretizat într-un set de acte 
11  normative importante: Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 
completările ulterioare, Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităților de voluntariat, Legea 
nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu 
modificările și completările ulterioare, Legea nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor 
din mediul rural, cu completările ulterioare, Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea 
marginalizării sociale, cu modificările ulterioare), Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de 
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 
146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al 
Fundației Naționale pentru Tineret, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 279/2005 
privind ucenicia la locul de muncă, republicată în 2012, Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările 
ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 669/2006 privind aprobarea Strategiei naționale de incluziune 
socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului, Legea nr. 258/2007 privind 
practica elevilor și studenților, cu completările ulterioare, Legea nr. 333/2006 privind înființarea 
centrelor de informare și consiliere pentru tineri, Legea nr. 351/2006 privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Consiliului Național al Tineretului din România, Legea privind stimularea încadrării în 
muncă a elevilor și studenților nr. 72/2007, cu modificările ulterioare, Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată în 2011, Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

 
 2 Elemente teoretice privind studiul muncii 

Studiile în domeniul pieței muncii reprezintă eforturi constante de cercetare științifică, derulate 
cu o periodicitate clară și bine stabilită de la început, în baza unor instrumente de cercetare stabile, 
al căror conținut nu se modifică de la o cercetare la alta în mod semnificativ.  O imagine complexă a 
diferențelor și asemănărilor existente între traseele profesionale ale diverselor categorii de 
absolvenți este dată de analiza inserției absolvenților de învățământ superior luând în calcul: anul 
absolvirii, domeniul de studiu, genul absolventuluim precum și tipul învățământului absolvit 
(public/privat). 

Există preocupări constante, fie ale universităților, fie ale guvernelor, fie ale unor organizații 
concentrate asupra cercetării în domeniul politicilor educaționale, de a colecta date statistice cu 
privire la parcursul profesional al absolvenților.  Aceste preocupări variază de la demersuri 
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comprehensive, în care participarea universităților este voluntară, prin care sunt colectate date 
statistice privind parcursul educațional pre și post universitar, opinii și aprecieri subiective legate de 
calitatea studiilor absolvite, precum și parcursul profesional. 

Toate studiile analizate și inițiativele în acest domeniu reprezintă eforturi constante de cercetare 
științifică, derulate cu o periodicitate clară și bine stabilită de la început, în baza unor instrumente 
de cercetare stabile, al căror conținut nu se modifică de la o cercetare la alta în mod semnificativ. 
Acest fapt este foarte important pentru realizarea treptată a bazelor de date longitudinale care să 
permită studierea fenomenului în timp.  

Rata de angajare a unei genraţii de absolvenți, la un moment dat, nu este un indicator 
relevant, el fiind afectat de variabile exogene, care țin mai mult de evoluția sectorului economic. În 
schimb, analiza unor fenomene în timp și observarea acestuia de-a lungul mai multor cohorte de 
absolvenți reprezintă un potențial diagnostic care să ducă la elaborarea unor politici relevante 
privind parcursul post-universitate al absolvenților de învățământ superior. 

Pentru fundamentarea metodologiei de cercetare există o serie de instrumente utilizate de 
universități, respectiv alți actori instituționali, pentru consultarea absolvenților și decelarea pattern-
urilor de integrarea a acestora pe piața muncii. Sunt analizate astfel metodologiile, dar și tipul și 
natura rezultatelor din cadrul unor proiecte anterioare de la nivel național și internațional 
(chestionare, metodologii de aplicare studii de monitorizare, aplicații pentru contactare și pentru 
realizare de analiză a datelor etc.).  

Pe baza rezultatele unor studii, obtinute in urma prelucrarii primare a datelor empirice colectate 
de la nivelul unui esantion compus din absolventi de invatamant superior, care si-au obtinut diploma 
de licenta in anul 2010, se poate face o analiză a pieţii muncii, respectiv se pot trage, spre exemplu, 
o serie de concluzii privind inserţia socio-profesională a absolvenților de studii superioare: 

 indiferent de domeniul de studiu in care si-au obtinut diploma de licenta in 2010, cei mai 
multi dintre absolvenţi detin contract pe perioada nedeterminata, dintre aceştia, cei mai 
multi pot fi intalniti in domeniul industriei si constructiilor (91%) si sanatatii (79%), iar cei 
mai putini in domeniul agriculturii (55%);  

 cei mai multi dintre absolventii de invatamant superior, indiferent de domeniul 
fundamental de studii in care au diploma de licenta, au o vechime de doi ani de zile in 
locul de munca actual, cu exceptia stiintelor umaniste, artelor si sportului (unde valoarea 
modala este de un an);  

 stabilitatea cea mai ridicata în ceea ce priveste vechimea la locul de munca se poate 
observa in cazul sectorului public, unde scorul mediu calculat la nivelul raspunsurilor 
oferite de absolventi este de aproape cinci ani de zile;  

 în sectorul învățământului vechimea medie este de aproape sase ani, comparativ cu 
agricultura sau serviciile unde vechimea calculata la nivelul esantionului a fost de aproape 
trei ani de zile;  

 la nivel general, nu există nicio diferenţă semnificativă între barbati si femei în ceea ce 
priveşte deţinerea simultană a mai multor locuri de muncă; 

 într-un interval de timp de patru ani de zile, circa 60% dintre absolvenţii de invatamant 
superior au schimbat cel putin doua locuri de munca, fie trecand dintr-un domeniu de 
activitate in altul, fie dintr-un tip de munca in altul;  

 în aceeaşi perioadă, absolventii de invatamant superior, care au obtinut diploma de 
licenta in 2010 au schimbat in medie trei locuri de munca, dintre care unul sau doua in 
domeniul programului de licenta absolvit;  

  față de asteptarile avute in facultate cu privire la cariera sunt cei care lucreaza in 
sectorul nonprofit;  
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 angajatii care se declara a fi satisfacuti in mare si foarte mare masura fata de statusul lor 
profesional sunt cei care declara in medie venituri lunare nete semnificativ mai mari 
comparativ cu angajatii care se declara satisfacuti in mica si foarte mica masura. 

La nivelul Centrului universitar Iaşi, strategiile pentru căutarea unui loc de muncă cunosc 
unele evoluții în ultimul timp. În timp ce rolul familiei, prietenilor și cunoștințelor, adică al 
rețelelor informale, scade, crește rolul rețelelor sociale online. Pe termen lung se observă de 
asemenea o scădere a ponderii celor care lucrează la același angajator ca înainte de absolvire, 
de obicei persoane deja integrate pe piața muncii care urmăresc să obțină o diplomă (locuri de 
muncă care necesită în primul rând o certificare formală și mai puțin competențe tehnice 
specific).  

Opiniile absolvenților cu privire la strategia cea mai eficientă de căutare a unui loc de muncă 
confirmă tendințele mai sus menționate, astfel, dacă până în 2010 cea mai eficientă strategie 
era considerată cea cu ajutorul familiei, cunoștințelor sau prietenilor de către aproximativ 22% 
dintre absolvenți, în prezent  procentul scade la 16%. Cei mai mulţi consideră că cea mai 
eficientă strategie este cea proactivă de depunere a cererii de angajare pentru un post vacant 
sau de trimitere de CV-uri.  Procentele celor care au fost contactați de către un angajator sunt 
în creștere ceea ce confirmă o dinamică pozitivă a cererii forței de muncă pe fondul creșterii 
economice în perioada de ieșire din criză.  

Procentul celor care lucrează la același angajator este în scădere, indicînd o mobilitate 
profesională mai mare ca urmare a absolvirii, dinamizarea pieței forței de muncă și/sau 
scăderea ponderii celor care urmăresc în primul rând obținerea unei diplome pentru 
consolidarea poziției la locul de muncă existent.  

În privința momentului în care absolvenții au început căutarea unui loc de muncă, există 
diferențe în funcție de domeniul fundamental al absolvenților. Astfel, în timp ce în științele 
sociale, dar și matematică și științe ale naturii căutările încep în egală măsură înainte de 
absolvire pentru unii absolvenți, ca și după absolvire pentru alții, în științele biologice și 
biomedicale avem un pattern complet diferit în care majoritatea absolvenților își pun problema 
căutării unui loc de muncă după absolvire.  

Acest lucru sugerează că absolvirea în sine, examenul final este o provocare importantă în 
acest domeniu, în timp ce, pentru ceilalți, absolvirea este mai degrabă un proces continuu, 
incremental, apropierea de finalul studiilor fiind deja o certitudine a absolvirii. De asemenea 
științele sociale sunt și cele asociate într-o măsură mai mare cu locurile de muncă sau profesiile 
credențialiste, cele pentru care certificarea are un rol mai mare decât anumite competențe 
specifice. Matematica și științele naturii relevă o distribuție similară științelor sociale. Absolvenții 
acestor două domenii sunt și cei care declară mai puți că sunt angajați în domenii specifice 
programelor de licență absolvite, dar în același timp sunt și cei care își continuă în cea mai 
mare parte studiile prinprograme de master. Este astfel posibil ca pentru o parte importantă a 
absolvenților acestor domenii primul loc de muncă după absolvire să fi fost în continuare unul 
temporar, eventual început încă din perioada studiilor de licență și continuat pe perioada 
studiilor masterale.  

În privința situației absolvenților pe piața muncii la 6 luni de la absolvire, datele sunt de 
asemenea diferite în funcție de domeniul fundamental. Astfel, în științele sociale doar 19,50% 
dintre absolvenți declară că sunt angajați într-un domeniu corespunzător programului de licență 
(cel mai mic procent din rândul domeniilor de studii), în timp ce în științele biologice și 
biomedicale 41,50% declară acest lucru. Pe de altă parte, un procent important, cel mai mare 
din rândul domeniilor de studii, respectiv aproape 17% dintre absolvenții de științe sociale 
declară că și-au continuat activitatea la locul de muncă deja deținut (față de numai 7% în 
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științe biomedicale), ceea ce arată că o parte semnificativă a acestor absolvenți erau deja 
integrați pe piața muncii și aveau mai degrabă nevoie de certificare decât de acces. Nu în 
ultimul rând, aproape 26% dintre absolvenții de licență în științele sociale își continuă studiile 
prin programe de master sau post-universitare, în timp ce mai puțin de 16% din științele 
biomedicale fac acest lucru.  

De asemenea, 29% dintre absolvenții de matematică și științele naturii își continuă studiile, 
ceea ce poate explica procentul relativ scăzut al absolvenților din acest domeniu care declară că 
erau angajați într-un domeniu specific programului de licență absolvit.  

Acest pattern în care absolvenții de științe sociale, dar și cei de matematică și științe ale 
naturii declară în proporții mai mici că s-au angajat în domenii specifice programelor de licență 
absolvite poate fi explicat fie prin tendința mai mare a acestora de a își continua studiile (în 
special în cazul absolvenților de matematică), fie prin caracterul credențiast al acestor studii (în 
special în cazul absolvenților de științe sociale), în care certificarea este mai importantă pentru 
obținerea sau consolidarea poziției la un anumit loc de muncă, decât caracterul specific al 
competențelor obținute.  

În ceea ce privește numărul mediu de luni până la găsirea unui loc de muncă, se pot 
observa diferențe pentru aproape toate domeniile de studii. Astfel în 2010, an caracterizat de 
criza economică, numărul mediu de luni până la găsirea unui loc de muncă după absolvire este 
mai mare la toate domeniile, cu excepția științelor sociale. Domeniul de studiu al științelor 
sociale este sigurul în care numărul de luni de căutare a unui loc de muncă a cunoscut o 
dinamică pozitivă comparativ cu 2010. Acest lucru arată o posibilă saturare a pieței și o creștere 
a cererii în raport cu oferta de forță de muncă.  

Pe de altă parte, dacă în științele biomedicale în 2010 media era de aproape 8 luni, în 
ultimul timp aceasta a scăzut semnificativ sub 4 luni, ceea ce arată o creștere mult mai 
accentuată a cererii în raport cu oferta, probabil și pe fondul migrației multor specialiști din 
aceste domenii. În toate celelalte domenii este scăderi ale numărului mediu de luni, însă 
amploarea este mai mică ca în cazul științelor biomedicale.  

Pe ramuri de știință analizele sunt mult mai relevante însă din păcate numărul cazurilor 
este relativ mic, ceea ce nu permite analiza fiecărei ramuri în parte. Totuși, acele ramuri de 
știință pentru care se înregistrează un număr rezonabil de răspunsuri valide ne arată diferențe 
majore între acestea. Astfel, în științe juridice, dar și în arte sau științele pământului și 
atmosferei, numărul de luni până la angajare, pentru absolvenți este mai mare decât în 
celelalte domenii.  

Valorile cele mai scăzute, sugerând o absorbție mult mai rapidă a acestor absolvenți pe 
piața muncii, se înregistrează în ingineria calculatoarelor și tehnologia informației, ingineria 
transporturilor, inginerie electrcă, dar și medicină, matematică sau filologie. 

Ponderea celor care consideră foarte important domeniul de studii absolvit variază în 
funcție de domeniul de studii. De pildă, un procent mai mare dintre absolvenții de științe 
biologice și biomedicale consideră foarte important domeniul de studii, în timp ce un procent 
mai mare din științe sociale consideră că propria capacitate de relaționare sau că propria 
personalitate au contat mai mult în obținerea unui loc de muncă. Aceste date sugerează o 
importanță mai ridicată acordată trăsăturilor proprii de personalitate, dar și competențelor 
transversale decât competențelor specifice propriului domeniu de activitate în cazul 
absolvenților de științe sociale.  

Tema lucrării de licență sau reputația universității absolvite înregistrează ponderi mici 
pentru toate domeniile de studii. Totuși experiența anterioară de muncă sau reputația 
universității, deși nu sunt considerate foarte importante, nu sunt nici neglijabile, nefiind 
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considerate foarte puțin importante în aceeași măsură precum tema lucrării de licență. 
Reputația universității este considerată oarecum importantă.  

În concluzie şi la nivelul Centrului universitar Iaşi există o tendință de normalizare a pieței 
forței de muncă. Această tendință crește rolul mecanismelor formale de accesare a unui locde 
muncă, în detrimentul relațiilor informale, în același timp însă crește și rolul rețelelor online de 
diseminare a informației și de facilitator al comunicării cererii și ofertei de forță de muncă. În 
același timp, durata medie de așteptare până la găsirea unui loc de muncă scade. Pe de altă 
parte, există și diferențe transversale importante în funcție de domeniul de studiu absolvit și, 
mai important, în funcție de ramura de știință a licenței absolvite.  

 
3 Mecanismele de funcționare a pieței muncii 

În definirea pieţei muncii se porneşte de la următoarele premise metodologice:  
a) locul şi funcţiile factorului uman în sistemul economic;  
b) rolul pieţei muncii în cadrul sistemului existent de pieţe; 
 c) agenţii economici care se întîlnesc pe această piaţa atît în calitate de purtători ai cererii cît şi 

în cea de purtători ai ofertei de muncă;  
d) gradul de organizare şi libertate a acestora în reglarea ocupării şi utilizării eficiente a forţei 

de muncă, inclusiv raportul de forţe dintre aceştia; 
 e) legităţile care guvernează formarea cererii şi ofertei de muncă; 
 f) mecanismele care intervin în funcţionarea pieţei muncii, fie ca mecanisme de piaţa pură cu 

salariul în calitate de preţ al muncii, libera concurentă între agenţii economici, fie ca mecanisme 
care intervin pe diferitele pieţe imperfecte. 

Piața muncii poate fi definită ca spațiul economic în care se întâlnesc, se confruntă și se 
negociază în mod liber cererea de muncă (deținătorii de capital, în calitate de cumpărători) și oferta 
(reprezentată prin posesorii factorului muncă). 

Într-o abordare mai pragmatică sub aspectul tehnicilor de investigare, piața muncii este 
definită ca ansamblul  operațiilor care se derulează la diferite niveluri de organizare economico - 
socială de către diferiți agenți economici, în legatură cu reglarea cererii și ofertei de muncă, a 
relațiilor profesionale în general. 

Imaginea economiei moderne  apare ca un ansamblu de piețe interconectate, 
structurate, pe de o parte, în piața de bunuri și servicii, iar pe de altă parte, în piața factorilor de 
producție. In cadrul pieței factorilor de producție, piața muncii ocupă un loc principal, tot așa după 
cum în rândul factorilor de producție, forța de muncă reprezintă componenta cea mai importantă. 
            In contextul îndeplinirii de către piață a rolului său preponderent reglator, între diferitele 
componente ale sistemului de piețe se stabilesc multiple și complexe legături de profunzimi și 
intensități diferite, cu valențe, de regulă, biunivoce. Natura acestor legături poartă amprenta 
specificului piețelor între care acestea se stabilesc. 
            Corelatiile dintre piața muncii și celelalte piețe au, în primul rând, o expresie cantitativă, 
vizează dimensiunile și proporțiile care se stabilesc între cererea și oferta de factor uman, pe de o 
parte, și aceleași categorii ale celorlalte piețe, pe de altă parte. Dar, piața în general, si piața 
componentelor sistemului de piețe nu se reduc numai la raportul dintre cerere și ofertă, ci vizează și 
alte aspecte, poate la fel de importante.  

Astfel, corelațiile dintre piața muncii și alte piețe privesc, în aceeași măsură, agenții 
economici care alcătuiesc sistemul sau subsistemul respectiv de piata, relatiile specifice fiecărei 
piețe - raporturi de vânzare-cumpărare - mecanismele funcționale și pârghiile economico-financiare, 
proprii pieței muncii sau celorlalte piețe, cadrul institutional legislativ corespunzător. 
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            Complexitatea și multitudinea planurilor în care se stabilesc corelațiile dintre piața muncii si 
celelalte piete, evidentiază, nu numai o latură cantitativă, ci și una calitativ-structurală, întrucât 
privesc structurile  complexe ale acestor piețe. 

 Din perspectiva sistemică imprimată ansamblului de piețe din economia modernă, corelațiile 
care se statornicesc și se manifestă în acest cadru se constituie în adevărate componente - 
segmente - și deopotrivă, forme de exprimare ale echilibrului general, sau al echilibrelor parțiale, 
din economia națională. Aceste corelații inregistrează particularități de manifestare și de 
funcționalitate la toate nivelurile micro, mezo sau macro. Se impune ca abordarea corelatilor 
amintite sa se efectueze in contextul dinamic al economiei moderne de piata, asa incat sa surprinda 
configuratia schimbata a acestora, corespunzatoare noii stari a fortelor pietei, in cadrul concurential 
existent. 
            În condiţiile economiei de piaţă raporturile de muncă se realizează în cadrul pieţei muncii şi 
sunt strîns legate de această categorie economică. Piaţa muncii poate fi definită ca spaţiul economic 
în care tranzacţionează, în mod liber, deţinătorii de capital în calitate de cumpărători şi posesorii 
resursei de muncă în calitate de vînzători, în care prin mecanismul preţului muncii, al concurenţei 
libere dintre agenţii economici, al altor mecanisme specifice, cererea şi oferta de muncă se 
ajustează.  

Într-o formulă mai concentrată, piaţa muncii reprezintă mecanismul de reglare prin decizii 
libere ale agenţilor economici, prin intermediul salariului real, al cererii şi ofertei de muncă. Forţa de 
muncă este acea marfă de tip deosebit care se află în posesiunea şi la dispoziţia oricărei persoane. 
Această persoană apare pe piaţa drept vînzător al resursei pe care o deţine, capacitatea sa de 
muncă. Cu toate că spre cumpărare şi utilizare întreprinzătorului îi este oferită capacitatea de 
muncă a lucrătorului, obiectul tranzacţiei pe piaţa muncii este totuşi munca sau serviciul de munca 
concretizat în capacitatea de muncă oferită de către lucrător întreprinzătorului într-o perioadă 
concretă de timp.  

Astfel şi în contractul individual de muncă obiectul tranzacţiei reprezintă nu întreagă 
capacitate de muncă a individului, ci doar serviciile de muncă de o anumită calitate, prestate într-o 
anumită perioadă de timp. Piaţa muncii ca o piaţă a celui mai important factor de producţie este un 
subsistem al sistemului general al economiei naţionale şi întruneşte un mănunchi de caracteristici 
care îi conferă o poziţie-cheie în acest sistem.  

Aceste caracteristici, de natură demo-economică, psihosocială, comportamentală, 
instituţională se referă atît la „marfă vie”, care circulă pe această piaţă, cît şi la relaţiile cu celelalte 
pieţe ale factorilor de producţie, precum şi cu piaţa bunurilor de consum personal. Piaţa muncii nu 
este o piaţa ordinară, obişnuită. Ea are o anumită autonomie internă, având reguli de joc, legi şi 
legităţi proprii de mişcare şi de structurare. Formarea cererii şi ofertei forţei de muncă, ajustarea 
acestora pe cea mai imperfectă dintre pieţe nu se pot realiza decît pe baza unor astfel de reguli.  

Procesele de ajustare a cererii şi ofertei de muncă se află în permanenţă sub presiunea 
condiţiilor generale economice şi sociale, sub influenţa stărilor şi modificărilor celorlalte pieţe, în 
special, sub cea a pieţei capitalului. În calitatea sa de piaţa a celei mai importante resurse a 
economiei şi respectiv de factor de producţie, piaţa muncii deţine o poziţie-cheie în economia 
concurenţială.  

Importanţa sa în reglarea fenomenelor şi proceselor din economie şi societate în prevenirea 
unor stări conflictuale, în promovarea principiilor stimulării şi justiţiei sociale, sporeşte în continuu, 
deoarece procesele de globalizare a economiilor, progresul tehnic accelerat, sporirea competitivităţii 
şi înăsprirea concurenţei, nivelul relativ înalt al şomajului, precum şi evoluţiile fenomenelor 
demografice ale migraţiei populaţiei au un puternic impact asupra formării cererii şi ofertei de 
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muncă, asupra modelelor de ocupare, asupra mecanismelor de administrare şi reglare a pieţei 
muncii.  

Cei mai importanţi dintre factorii de influenţă asupra pieţei muncii sunt următorii: 1) 
progresul tehnic şi productivitatea socială a muncii; 2) procesele demografice şi de emigrare-
imigrare; 3) caracteristicile culturale şi comportamentale ale populaţiei; 4) nivelul de educaţie şi de 
calificare a forţei de muncă; 5) producţia şi capitalul; 6) condiţiile de muncă. 

 Problematica vastă şi complexă a pregătirii şi perfecţionării resurselor de muncă la nivel 
naţional se află tot mai mult, în mod firesc, sub impactul cerinţelor globale, care decurg din nevoia 
adoptării la nivel european a unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, cum sunt dreptul la 
educaţie, la alegerea liberă a profesiei, la muncă, la libera circulaţie a persoanelor şi forţei de muncă 
etc., ceea ce frecvent este cunoscut drept „contribuţia educaţiei şi formării profesionale la 
construcţia europeană în general, a UE cu deosebire”. Armonizarea cu sistemele de educaţie şi 
formare profesională din cadrul UE este un proces benefic, dar anevoios pentru ţările chemate să-şi 
reproiecteze şi reformeze propriul sistem. 

 Educaţia iniţială, prin învăţământul formal şi informal, oricît de bine ar fi realizată, în 
concordanţă cu cerinţele la un moment dat ale sistemului tehnico-productiv, se vede în situaţia de a 
nu mai corespunde total sau parţial noilor cerinţe. În prezent, formarea profesională este 
considerată una dintre componentele-cheie ale construcţiei UE şi ale strategiei naţionale de 
dezvoltare a statelor membre şi a celor aliate în curs de integrare. 

 Rolul important al formării profesionale pentru o creştere economic sănătoasă, pentru 
sporirea competitivităţii şi ocuparea forţei de muncă decurge şi din următorii factori: a) dezvoltarea 
ştiinţifico-tehnică în toate sectoarele economiei, asociată cu schimbările inerente în procesul de 
organizare a producţiei şi a muncii; b) necesitatea creşterii performanţelor economice şi a 
competitivităţii la nivel de firmă, sector de activitate şi economie naţională, în condiţiile accentuării 
proceselor de globalizare şi internaţionalizare a economiilor; c) libera circulaţie a persoanelor şi 
forţei de muncă necesită creşterea calităţii şi îmbunătăţirea di- 47 recţiilor de dezvoltare a 
sistemelor de educaţie şi formare profesională, din perspectiva dimensiunii europene a acesteia; d) 
capacitatea resurselor de muncă de a valorifica şi valoriza ceilalţi factori de producţie; e) 
caracteristica formării profesionale de a atenua inegalităţile şi discriminarea în relaţiile sociale şi de a 
genera oportunităţi de egalizare a şanselor; f) tendinţa tot mai evidentă a investiţiilor nemateriale 
(ştiinţă, învăţămînt, formare profesională) de a cîştiga teren în faţa celor materiale. Piaţa muncii 
trebuie privită într-o dublă ipostază: 1) ca o entitate închisă, ca un subsistem al economiei de piaţă 
în care mecanismele proprii şi anume cererea şi oferta de muncă se ajustează şi 2) ca un sistem 
deschis cu intrări şi ieşiri, cu legături complexe cu toate celelalte subsisteme sociale. Din cele spuse 
mai sus rezultă că piaţa muncii se poate referi la o localitate, la o zonă mai mică sau mai mare sau 
chiar la întreagă economie. Prin urmare, piaţa muncii poate avea raze de extindere diferite. În cazul 
forţei de muncă necalificate sau de calificare inferioară, raza este mică, nevoile de forţă de muncă 
putîndu-se satisface la nivelul unei localităţi. Pe măsura însă ce nivelul de calificare al forţei de 
muncă creşte, aceasta este mai rară, iar raza de extindere a pieţei muncii devine mai largă, uneori 
la nivelul întregului teritoriu al ţării sau la nivelul pieţei muncii internaţionale. De aici rezultă că piaţa 
muncii nu constituie un ansamblu omogen, ci foarte eterogen compus din pieţe ale muncii 
individualizate pînă la fiecare profesie sau specialitate. Fiecare piaţă a profesiei sau specialităţii 
funcţionează distinct. Între aceste pieţe specifice există posibilitatea influenţării reciproce prin 
recalificări profesionale. 

Studiul pieței muncii se face prin abordarea unor  aspecte privind locurile de muncă, 
investițiile, nivelul salarial, califi carea și calitatea forței de muncă, condițiile sociale și 
integrarea în muncă a forței de muncă.Analiza pieței muncii este un domeniu situat între 
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economic și social. În această piață întâlnim oferta locurilor de muncă, adică, aceasta este 
reprezentată de posibilitățile de angajare ale tutror societăților naționale și multinaționale, 
reprezintă în același timp dorința și intenția tuturor celor care doresc un loc sdecvat 
posibilităților și califi cărilor individuale ale celor doritori. Din punct de vedere al economiei, 
trebuie să avem în vedere și faptul că nivelul salarial, califi carea, condițiile sociale și alte 
condiții dau posibilitatea persoanelor calificate să fie integrate în muncă și pe această cale  
să poată fi integrate din punct de vedere social. 

Prezentarea cadrului general al ocupării forţei de muncă va avea  drept scop 
identificarea trăsăturilor generale ale pieţei forţei de muncă în vederea stabilirii domeniilor 
unde se pot lua măsuri în vederea îmbunătăţirii calităţii sistemului de învăţământ românesc 
pentru creşterea gradului de calificare al forţei de 
muncă. Ţinând cont de observaţia conform căreia România are cel mai scăzut nivel al 
cheltuielilor pentru educaţie ca procent din PIB, înregistrând doar 3-4% în comparaţie cu 
media de 5,22% calculată pentru restul membrelor Uniunii Europene, se recomandă 
creşterea procentului cheltuielilor cu cel puţin 5% în perioada imediat următoare. Resursele 
trebuie orientate spre dotarea facultăţilor celor 3 universități partenere în proiect cu 
laboratoare performante ce conţin aparatură de ultimă generaţie, capabilă să încurajeze 
desfăşurarea unor cursuri cu aplicabilitate practică. 

În general, când vorbim despre piaţa muncii considerăm că este locul de întâlnire al 
cererii cu oferta de muncă. Ca un prim pas în analiza deficitului de ocupare şi competenţe, 
avem nevoie să definim scopul pieţei muncii pe care o analizăm. 

 Se întâlnesc trei dimensiuni relevante pentru caracterizarea pieţei muncii:  
 Ocupaţia şi/sau competenţa; 
 Sectorul şi  
 Aria geografică (nivel regional, naţional şi european).  

Cererea de forţă de muncă reprezintă necesarul de angajaţi în diferite profesii şi 
calificări într-un anumit spaţiu geografic şi în anumit interval de timp. Cererea de forţă de 
muncă depinde de o serie de variabile: rata de creştere economică, cererea de bunuri şi 
servicii, rata de investiţii, progresul tehnic, costul forţei de muncă etc. În condiţii ideale, a 
avea o piaţă a muncii competitivă perfectă ar fi posibil numai cu un foarte bun sistem de 
comunicaţii, caracterizat de descentralizarea informaţională, oferindu-i individului oportu-
nitatea de a alege între diferite variante, dar ţinând cont şi de dezavantajele de a risca. 

 În general, în România, datorită unui sistem informaţional deficient pe piaţa 
muncii, este posibil doar să se estimeze cererea totală şi pe activităţi la un anumit moment, 
ţinând cont de populaţia în vârstă de muncă, populaţia ocupată şi populaţia activă.  

Indicatorii care sunt folosiţi pentru evaluarea tipului şi volumului cererii de 
forţă de muncă pot fi structuraţi în două categorii:  

 Indicatori de nivel (numărul total al persoanelor care au aplicat pentru un loc de muncă; 
numărul total al persoanelor care şi-au găsit un loc de muncă şi, respectiv, numărul 
persoanelor care nu şi-au găsit un loc de muncă) şi  

 Indicatori de structură (aceiaşi indicatori structuraţi după diferite criterii: vârstă, sex, ramuri 
de activitate, profesii, niveluri de educaţie). 

 Oferta de forţă de muncă reprezintă numărul persoanelor în vârstă de muncă 
capabile să lucreze, aflate în căutarea unui loc de muncă şi pregătite să înceapă lucrul 
imediat ce îşi găsesc un loc de muncă corespunzător nivelului lor de pregătire.  

Indicatorii folosiţi pentru analiza ofertei forţei de muncă sunt următorii:  
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 Numărul şi structura şomerilor (pe sexe, grupe de vârstă, niveluri de pregătire, profesii, 
perioada cât a fost în căutarea unui loc de muncă);  

 Numărul persoanelor ocupate (în căutare de un alt loc de muncă şi care pot începe imediat 
lucrul şi persoane care sunt în căutarea unui nou loc de muncă, dar care nu pot începe 
lucrul imediat);  

 Numărul persoanelor ocupate şi structura acestora pe grupe de vârstă, pe sexe, pe niveluri 
de instruire;  

 Numărul absolvenţilor din învăţământul liceal şi, respectiv, universitar şi structura acestora 
pe sexe, pe niveluri de educaţie şi pregătire. 

Schimbările structurale între ramurile economice pot fi produse de mai mulţi factori, 
incluzând schimbările demografice, schimbările în preferinţele consumatorilor şi diviziunea 
internaţională a muncii. La originile schimbărilor demografice stă vârsta, care este un factor 
important. Deoarece structura demografică a societăţilor europene se schimbă, cererea 
pentru produse şi servicii specifice va creşte în grupa de vârsta a vârstnicilor (de exemplu, 
în sectorul de sănătate şi al turismului). În acelaşi timp, cererea pentru produsele şi 
serviciile care sunt direct legate de generaţia tânără va înregistra un declin (de exemplu, 
educaţia). Tendinţele rezultate din schimbarea preferinţelor consumatorilor şi a climatului 
economic general vor avea, de asemenea, un impact asupra echilibrului dintre cererea şi 
oferta de muncă. În timp ce tendinţa va fi 
constantă pentru bunuri şi servicii, alte ramuri vor fi marcate de fluctuaţii puternice.  

Pentru analiza mai aprofundată a legăturii şi interpendenţei fenomenelor 
economico-sociale, metodele statistice elementare sunt adeseori insuficiente. De aceea, 
analiza legăturilor dintre factorii care determină creşterea produsului intern brut, a 
investiţiilor, a populaţiei ocupate etc. poate fi exemplificată cu ajutorul metodei regresiei şi 
corelaţiei. Legăturile dintre fenomenele economice de masă se caracterizează prin faptul că 
un fenomen sau altul variază sub influenţa unui complex de factori, dintre care unii au o 
importanţă esenţială, iar alţii au o importanţă secundară. 

Determinând factorii care influenţează cel mai puternic dezvoltarea fenomenului 
analizat, se pot proiecta şi realiza măsuri practice pentru asigurarea condiţiilor optime de 
dezvoltare a acestuia, intensificarea influenţei factorilor pozitivi, eliminarea sau atenuarea 
influenţei factorilor nefavorabili. 

În cazul legăturilor complexe, unde alături de variabila dependentă se ivesc mai 
multe variabile independente, calculul corelaţiei nu se poate limita însă numai la variabilele 
perechi, ci trebuie să includă şi alte variabile independente, cu influenţă semnificativă 
asupra variabilei dependente analizate. 

Influenţa comună a acestor variabile se măsoară cu ajutorul indicatorilor corelaţiei 
multiple. 
Totodată, în cadrul legăturilor multiple, variabilele factoriale au influenţe diferite asupra 
variabilei rezultative, unele exercită o acţiune importantă asupra fenomenului efect şi 
trebuie să fie luate în calculele de regresie şi corelaţie, în timp ce altele au o acţiune mai 
puţin importantă şi pot fi neglijate. Metodele de 
corelaţie au ca efect simplificarea calculelor şi concluziilor, deoarece este foarte dificil să se 
cuantifice mulţimea tuturor factorilor cauzali care acţionează asupra unui fenomen sau 
proces economico-social. 

Metodele şi tehnicile statistice de cuantificare, de analiză factorială, de estimare şi 
testare sunt reprezentate de o mulţime extinsă şi variată de proceduri şi instrumente 
statistico-matematice. 
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Cele mai semnificative dintre aceste proceduri şi instrumente sunt şi aplicate, sub o 
formă sau alta, datelor de intrare disponibile, în scopul explicitării factoriale şi, în 
consecinţă, al desprinderii unor informaţii necesare fundamentării deciziilor de acţiune. 
Pentru aprofundarea analizei evoluţiei principalilor indicatori macroeconomici ce reliefează 
ocuparea forţei de muncă, în continuare se va verifica ipoteza existenţei sau nonexistenţei 
unei dependenţe (corelaţii) între: populaţia ocupată şi numărul total de salariaţi din 
sectorul respectiv. 

 
Ratele relativ ridicate ale șomajului în rândul tinerilor înregistrate în majoritatea statelor europene, 
fac ca problema inserției profesionale a absolvenților să ocupe un loc important pe agenda politicilor 
în domeniul educației universitare.  
Inserția profesională a absolvenților de învățământ superior este o temă care preocupă din ce în ce 
mai mult actorii instituționali implicați în domeniul educației universitare din Europa.  
Există preocupări constante, fie ale universităților, fie ale guvernelor, fie ale unor organizații 
concentrate asupra cercetării în domeniul politicilor educaționale, de a colecta date statistice cu 
privire la parcursul profesional al absolvenților.  
Aceste preocupări variază de la demersuri comprehensive, în care participarea universităților este 
voluntară, prin care sunt colectate date statistice privind parcursul educațional pre și post 
universitar, opinii și aprecieri subiective legate de calitatea studiilor absolvite, precum și parcursul 
profesional cum este cazul Germaniei.  
În alte situații, demersurile de colectare de date sunt extrem de clar delimitate doar la anumite părți 
ale sistemului universitar și vizează exclusiv cuprinderea pe piața muncii a absolvenților. Acesta este 
cazul Franței, unde sunt analizate datele privind absolvenții acelor universități sau instituții 
educaționale de nivel terțiar care au ca misiune pregătirea profesională a absolvenților în vederea 
unei potențiale angajări viitoare.  
Toate studiile analizate și inițiativele în acest domeniu reprezintă eforturi constante de cercetare 
științifică, derulate cu o periodicitate clară și bine stabilită de la început, în baza unor instrumente 
de cercetare stabile, al căror conținut nu se modifică de la o cercetare la alta în mod semnificativ. 
Acest fapt este foarte important pentru realizarea treptată a bazelor de date longitudinale care să 
permită studierea fenomenului în timp.  
Rata de angajare a unei genraţii de absolvenți, la un moment dat, nu este un indicator relevant, el 
fiind afectat de variabile exogene, care țin mai mult de evoluția sectorului economic. În schimb, 
analiza unor fenomene în timp și observarea acestuia de-a lungul mai multor cohorte de absolvenți 
reprezintă un potențial diagnostic care să ducă la elaborarea unor politici relevante privind parcursul 
post-universitate al absolvenților de învățământ superior. 
Pentru fundamentarea metodologiei de cercetare există o serie de instrumente utilizate de 
universități, respectiv alți actori instituționali, pentru consultarea absolvenților și decelarea pattern-
urilor de integrarea a acestora pe piața muncii. Sunt analizate astfel metodologiile, dar și tipul și 
natura rezultatelor din cadrul unor proiecte anterioare de la nivel național și internațional 
(chestionare, metodologii de aplicare studii de monitorizare, aplicații pentru contactare și pentru 
realizare de analiză a datelor etc.).  
Analiza inserției absolvenților de învățământ superior oferă o imagine complexă a diferențelor și 
asemănărilor existente între traseele profesionale ale diverselor categorii de absolvenți organizate 
după:  
-anul absolvirii;  
-domeniul de studiu;  
-genul absolventului;  
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-tipul învățământului absolvit (public/privat).  
Pe baza rezultatele unor studii, obtinute in urma prelucrarii primare a datelor empirice colectate de 
la nivelul unui esantion compus din absolventi de invatamant superior, care si-au obtinut diploma de 
licenta in anul 2010, se poate face o analiză a pieţii muncii, respectiv se pot trage, spre exemplu, o 
serie de concluzii privind inserţia socio-profesională a absolvenților de studii superioare: 
-indiferent de domeniul de studiu in care si-au obtinut diploma de licenta in 2010, cei mai multi 
dintre absolvenţi detin contract pe perioada nedeterminata, dintre aceştia, cei mai multi pot fi 
intalniti in domeniul industriei si constructiilor (91%) si sanatatii (79%), iar cei mai putini in 
domeniul agriculturii (55%);  
-cei mai multi dintre absolventii de invatamant superior, indiferent de domeniul fundamental de 
studii in care au diploma de licenta, au o vechime de doi ani de zile in locul de munca actual, cu 
exceptia stiintelor umaniste, artelor si sportului (unde valoarea modala este de un an);  
-stabilitatea cea mai ridicata în ceea ce priveste vechimea la locul de munca se poate observa in 
cazul sectorului public, unde scorul mediu calculat la nivelul raspunsurilor oferite de absolventi este 
de aproape cinci ani de zile;  
-în sectorul invatamantului vechimea medie este de aproape sase ani, comparativ cu agricultura sau 
serviciile unde vechimea calculata la nivelul esantionului a fost de aproape trei ani de zile;  
-la nivel general, nu există nicio diferenţă semnificativă între barbati si femei în ceea ce priveşte 
deţinerea simultană a mai multor locuri de muncă; 
-într-un interval de timp de patru ani de zile, circa 60% dintre absolvenţii de invatamant superior au 
schimbat cel putin doua locuri de munca, fie trecand dintr-un domeniu de activitate in altul, fie 
dintr-un tip de munca in altul;  
-în aceeaşi perioadă, absolventii de invatamant superior, care au obtinut diploma de licenta in 2010 
au schimbat in medie trei locuri de munca, dintre care unul sau doua in domeniul programului de 
licenta absolvit;  
-angajatii care intentioneaza sa isi schimbe locul de munca in urmatoarele luni castiga in medie 
semnificativ mai putin decat cei care nu sunt interesati sa isi schimbe locul de munca;  
-angajatii din sectorul serviciilor raporteaza un venit net lunar mediu si median, semnificativ mai 
mare fata de alte domenii precum invatamantul, sanatatea sau agricultura;  
-doar 37% dintre angajatii cu studii in domeniul stiintelor umaniste si artelor se declara satisfacuti in 
mare si foarte mare masura cu privire la asteptarile legate de viata profesionala pe care si le-au 
construit in facultate;  
-cei mai nemultumiti absolventi fata de asteptarile avute in facultate cu privire la cariera sunt cei 
care lucreaza in sectorul nonprofit;  
-angajatii care se declara a fi satisfacuti in mare si foarte mare masura fata de statusul lor 
profesional sunt cei care declara in medie venituri lunare nete semnificativ mai mari comparativ cu 
angajatii care se declara satisfacuti in mica si foarte mica masura.  
Un alt aspect important este reprezentat de județele de proveniență ale absolvenților fiecărei 
universități.  
În acest sens, deşi vorbim de un centru cu tradiţie cum este Iaşi, în ultimul timp se poate observa 
faptul că persoanele care au finalizat studiile în cadrul unei universități provin dintr-o proximitatea 
geografică a universității, cei mai mulți provenind chiar din județul în care universitatea își 
desfășoară activitatea.  
Acest lucru poate fi explicat prin existența unor centre universitare mai mici, pe lângă cele din 
marile orașe, care permit acces la educație superioară pentru mai multe categorii de populație (în 
special cei care nu își permit să se întrețină în orașele mari), contribuind astfel la asigurarea 
principiului egalității de oportunitate educațională. 
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În tabelul 1 se poate observa provenienţa absolvenţilor (respondenţi) de la principalele universităţi 
din Iaşi. 
Tabel 1 Absolvenții universităților repartizați pe județul de proveniență 

Universitate (total persoane) Judet (persoane) 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din 
Iaşi (639) 

Iasi (216), Vaslui (94), Neamt (80), 
Suceava(67), Botosani (59), Bacau (58), 
Galati (21), Vrancea (19), Buzau (4), Braila 
(2), Hunedoara (2), Constanta (2), Tulcea 
(2), Harghita (2), Brasov (2), Bucuresti (1), 
Alba (1), Prahova (1), Maramures (1), 
Covasna (1), Arges (1), Olt (1), Ialomita 
(1), Bihor (1) 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" 
din Iaşi (518) 

Iasi (181), Neamt (69), Botosani (68), 
Vaslui (66), Suceava (44), Bacau (43), 
Maramures (10), Vrancea (8), Galati (7), 
Bucuresti (6), Prahova (4), Braila (3), 
Harghita (3), Buzau (3), Timis (1), Mures 
(1), Giurgiu (1) 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi 
(87) 

Iasi (14), Neamt (4), Suceava (3), Botosani 
(2), Vrancea (2), Bacau (2), Galati (2), 
Constanta (1), Brasov (1), Vaslui (1) 

Universitatea de Arte "George Enescu" din 
Iaşi (32) 

Iasi (14), Neamt (4), Suceava (3), Botosani 
(2), Vrancea (2), Bacau (2), Galati (2), 
Constanta (1), Brasov (1), Vaslui (1) 

 
Inserția profesională a absolvenților de învățământ superior este o temă care preocupă din ce în ce 
mai mult actorii instituționali implicați în domeniul educației universitare. În acest sens, Există 
preocupări constante, fie ale universităților, fie ale guvernelor, fie ale unor organizații concentrate 
asupra cercetării în domeniul politicilor educaționale, de a colecta date statistice cu privire la 
parcursul profesional al absolvenților.  
 
La nivelul Centrului universitar Iaşi, strategiile pentru căutarea unui loc de muncă cunosc unele 
evoluții în ultimul timp.  
În timp ce rolul familiei, prietenilor și cunoștințelor, adică al rețelelor informale, scade, crește rolul 
rețelelor sociale online.  
Pe termen lung se observă de asemenea o scădere a ponderii celor care lucrează la același 
angajator ca înainte de absolvire, de obicei persoane deja integrate pe piața muncii care urmăresc 
să obțină o diplomă (locuri de muncă care necesită în primul rând o certificare formală și mai puțin 
competențe tehnice specific).  
Opiniile absolvenților cu privire la strategia cea mai eficientă de căutare a unui loc de muncă 
confirmă tendințele mai sus menționate, astfel, dacă până în 2010 cea mai eficientă strategie era 
considerată cea cu ajutorul familiei, cunoștințelor sau prietenilor de către aproximativ 22% dintre 
absolvenți, în prezent  procentul scade la 16%. Cei mai mulţi consideră că cea mai eficientă 
strategie este cea proactivă de depunere a cererii de angajare pentru un post vacant sau de 
trimitere de CV-uri.  
Procentele celor care au fost contactați de către un angajator sunt în creștere ceea ce confirmă o 
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dinamică pozitivă a cererii forței de muncă pe fondul creșterii economice în perioada de ieșire din 
criză.  
Procentul celor care lucrează la același angajator este în scădere, indicînd o mobilitate profesională 
mai mare ca urmare a absolvirii, dinamizarea pieței forței de muncă și/sau scăderea ponderii celor 
care urmăresc în primul rând obținerea unei diplome pentru consolidarea poziției la locul de muncă 
existent.  
În privința momentului în care absolvenții au început căutarea unui loc de muncă, există diferențe în 
funcție de domeniul fundamental al absolvenților. Astfel, în timp ce în științele sociale, dar și 
matematică și științe ale naturii căutările încep în egală măsură înainte de absolvire pentru unii 
absolvenți, ca și după absolvire pentru alții, în științele biologice și biomedicale avem un pattern 
complet diferit în care majoritatea absolvenților își pun problema căutării unui loc de muncă după 
absolvire.  
Acest lucru sugerează că absolvirea în sine, examenul final este o provocare importantă în acest 
domeniu, în timp ce, pentru ceilalți, absolvirea este mai degrabă un proces continuu, incremental, 
apropierea de finalul studiilor fiind deja o certitudine a absolvirii. De asemenea științele sociale sunt 
și cele asociate într-o măsură mai mare cu locurile de muncă sau profesiile credențialiste, cele 
pentru care certificarea are un rol mai mare decât anumite competențe specifice. Matematica și 
științele naturii relevă o distribuție similară științelor sociale. Absolvenții acestor două domenii sunt 
și cei care declară mai puți că sunt angajați în domenii specifice programelor de licență absolvite, 
dar în același timp sunt și cei care își continuă în cea mai mare parte studiile prinprograme de 
master. Este astfel posibil ca pentru o parte importantă a absolvenților acestor domenii primul loc 
de muncă după absolvire să fi fost în continuare unul temporar, eventual început încă din perioada 
studiilor de licență și continuat pe perioada studiilor masterale.  
Există un pattern diferit și în privința strategiilor de contactare a angajatorilor, mai precis a 
numărului celor contactați până la obținerea primului loc de muncă. Astfel, absolvenții de științe 
sociale contactează un număr semnificativ mai mare de angajatori decât ceilalți, cu precădere 
comparativ cu cei din științele biologice și biomedicale. Acest lucru sugerează o ofertă de forță de 
muncă mai mare și mai dezechilibrată în raport cu cererea de forță de muncă în aceste domenii. 
În privința situației absolvenților pe piața muncii la 6 luni de la absolvire, datele sunt de asemenea 
diferite în funcție de domeniul fundamental. Astfel, în științele sociale doar 19,50% dintre absolvenți 
declară că sunt angajați într-un domeniu corespunzător programului de licență (cel mai mic procent 
din rândul domeniilor de studii), în timp ce în științele biologice și biomedicale 41,50% declară acest 
lucru. Pe de altă parte, un procent important, cel mai mare din rândul domeniilor de studii, 
respectiv aproape 17% dintre absolvenții de științe sociale declară că și-au continuat activitatea la 
locul de muncă deja deținut (față de numai 7% în științe biomedicale), ceea ce arată că o parte 
semnificativă a acestor absolvenți erau deja integrați pe piața muncii și aveau mai degrabă nevoie 
de certificare decât de acces. Nu în ultimul rând, aproape 26% dintre absolvenții de licență în 
științele sociale își continuă studiile prin programe de master sau post-universitare, în timp ce mai 
puțin de 16% din științele biomedicale fac acest lucru.  
De asemenea, 29% dintre absolvenții de matematică și științele naturii își continuă studiile, ceea ce 
poate explica procentul relativ scăzut al absolvenților din acest domeniu care declară că erau 
angajați într-un domeniu specific programului de licență absolvit.  
Acest pattern în care absolvenții de științe sociale, dar și cei de matematică și științe ale naturii 
declară în proporții mai mici că s-au angajat în domenii specifice programelor de licență absolvite 
poate fi explicat fie prin tendința mai mare a acestora de a își continua studiile (în special în cazul 
absolvenților de matematică), fie prin caracterul credențiast al acestor studii (în special în cazul 
absolvenților de științe sociale), în care certificarea este mai importantă pentru obținerea sau 
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consolidarea poziției la un anumit loc de muncă, decât caracterul specific al competențelor obținute.  
În ceea ce privește numărul mediu de luni până la găsirea unui loc de muncă, se pot observa 
diferențe pentru aproape toate domeniile de studii. Astfel în 2010, an caracterizat de criza 
economică, numărul mediu de luni până la găsirea unui loc de muncă după absolvire este mai mare 
la toate domeniile, cu excepția științelor sociale. Domeniul de studiu al științelor sociale este sigurul 
în care numărul de luni de căutare a unui loc de muncă a cunoscut o dinamică pozitivă comparativ 
cu 2010. Acest lucru arată o posibilă saturare a pieței și o creștere a cererii în raport cu oferta de 
forță de muncă.  
Pe de altă parte, dacă în științele biomedicale în 2010 media era de aproape 8 luni, în ultimul timp 
aceasta a scăzut semnificativ sub 4 luni, ceea ce arată o creștere mult mai accentuată a cererii în 
raport cu oferta, probabil și pe fondul migrației multor specialiști din aceste domenii. În toate 
celelalte domenii este scăderi ale numărului mediu de luni, însă amploarea este mai mică ca în cazul 
științelor biomedicale.  
Pe ramuri de știință analizele sunt mult mai relevante însă din păcate numărul cazurilor este relativ 
mic, ceea ce nu permite analiza fiecărei ramuri în parte. Totuși, acele ramuri de știință pentru care 
se înregistrează un număr rezonabil de răspunsuri valide ne arată diferențe majore între acestea. 
Astfel, în științe juridice, dar și în arte sau științele pământului și atmosferei, numărul de luni până 
la angajare, pentru absolvenți este mai mare decât în celelalte domenii.  
Valorile cele mai scăzute, sugerând o absorbție mult mai rapidă a acestor absolvenți pe piața 
muncii, se înregistrează în ingineria calculatoarelor și tehnologia informației, ingineria 
transporturilor, inginerie electrcă, dar și medicină, matematică sau filologie. 
Ponderea celor care consideră foarte important domeniul de studii absolvit variază în funcție de 
domeniul de studii. De pildă, un procent mai mare dintre absolvenții de științe biologice și 
biomedicale consideră foarte important domeniul de studii, în timp ce un procent mai mare din 
științe sociale consideră că propria capacitate de relaționare sau că propria personalitate au contat 
mai mult în obținerea unui loc de muncă. Aceste date sugerează o importanță mai ridicată acordată 
trăsăturilor proprii de personalitate, dar și competențelor transversale decât competențelor specifice 
propriului domeniu de activitate în cazul absolvenților de științe sociale.  
Tema lucrării de licență sau reputația universității absolvite înregistrează ponderi mici pentru toate 
domeniile de studii. Totuși experiența anterioară de muncă sau reputația universității, deși nu sunt 
considerate foarte importante, nu sunt nici neglijabile, nefiind considerate foarte puțin importante în 
aceeași măsură precum tema lucrării de licență. Reputația universității este considerată oarecum 
importantă.  
Veniturile medii pe ramuri de știință confirmă tendința care ne arată o absorbție mai rapidă pe piața 
muncii a absolvenților anumitor ramuri de știință și implicit o cerere de forță de muncă mai mare în 
raport cu oferta. Astfel, absolvenții de licență din domeniul ingineriei sistemelor, calculatoare și 
tehnologia informației declară și cele mai mari venituri medii, semnificativ mai mari decât cele 
declarate de absolvenții altor domenii de studii.  
În privința utilizării competențelor dobândite în timpul studiilor la primul loc de muncă după 
absolvire, se poate observa, de asemenea, că absolvenții de medicină au utilizat în mare și foarte 
mare măsură competențele dobândite.  
În concluzie şi la nivelul Centrului universitar Iaşi există o tendință de normalizare a pieței forței de 
muncă. Această tendință crește rolul mecanismelor formale de accesare a unui locde muncă, în 
detrimentul relațiilor informale, în același timp însă crește și rolul rețelelor online de diseminare a 
informației și de facilitator al comunicării cererii și ofertei de forță de muncă. În același timp, durata 
medie de așteptare până la găsirea unui loc de muncă scade. Pe de altă parte, există și diferențe 
transversale importante în funcție de domeniul de studiu absolvit și, mai important, în funcție de 
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ramura de știință a licenței absolvite. Aceasta din urmă este mai relevantă decât domeniul 
fundamental (care în unele cazuri este constituit din ramuri de știință destul de eterogene), însă din 
rațiuni metodologice, mai precis lipsa de suficiente cazuri la nivelul anumitor ramuri de știință, nu 
toate analizele pot fi valid realizate la acest nivel.  
Distribuția mediilor raportate ale veniturilor lunare la primul loc de muncă arată însă o tendință clară 
de câștiguri salariale superioare în rândul absolvenților de domenii tehnice sau matematice în raport 
cu cei din științele sociale.  
De asemenea, numărul mediu de angajatori contactați pentru obținerea unui loc de muncă este mai 
mare în rândul absolvenților de științe sociale. Nu în ultimul rând, aceiași absolvenți declară 
procentele cele mai mici de angajați în domeniul programului de licență absolvit, dar și cele mai 
mari procente ale celor care își continuă activitatea la locul de muncă deja deținut anterior absolvirii, 
ceea ce arată un impact mai mic al fomării universitare asupra situației proprii pe piața muncii.  
În privința caracteristicilor considerate a fi cele mai importante pentru obținerea primului loc de 
muncă, asbolvenții de științe sociale menționează preponderent caracteristici personale sau 
competențe transversale, în timp ce cei al altor domenii tind să menționezeîn măsură mai mare 
competențe specifice domeniului absolvit.  
Este interesant că, indiferent de domeniul de activitate, experiența anterioară de lucru este 
considerată deopotrivă foarte importantă sau foarte puțin importantă de procente relativ egale de 
respondenți, fiind și cea mai polarizată, în timp ce reputația universității este considerată oarecum 
importantă sau foarte importantă de către majoritatea respondenților intervievați. 
Relația student – piața muncii 

Acestă analiză se bazează pe datele unui studiu care a debutat în anul 2013, populația țintă 
fiind reprezentată de studenții înmatriculați în programe de studii universitare de nivel licență, 
master și doctorat. Studenții doctoranzi au fost incluși în eșantion doar în scopul de a pilota acest 
subgrup din cadrul populației. Astfel, răspunsurile acestor persoane nu au fost incluse în baza de 
date finală utilizată pentru analiză.   

Populația de studenți care a fost avută în vedere pentru eșantionare și derularea studiului, 
este caracterizată prin următoarele date:  

- 582,256 persoane erau înmatriculate în programe de studii de nivel universitar, potrivit 
datelor oficiale publicate de Institutul Național de Statistică.  

- 47.2% dintre acestea erau bărbați și 52.7% erau femei.  
- Distribuția studenților pe ramuri de știință este următoarea:  
- 30% erau înmatriculați la studii tehnice (e.g. inginerii, studii legate de domeniul industrial, 

robotică etc.);  
- 26% erau înmatriculați în studii universitaregeneraliste (de exemplu: științe umaniste, 

matematică, biologie, fizică, chimie, pedagogie etc.); 
- 20% erau înmatriculați la științe economice; 
- 12% înmatriculați la științe medicale; 
- 11% la științe juridice,  
- aproape 1% în diverse alte domenii.  
- Distribuția pe vârste a studenților deviază destul de mult de la curba normală, ponderea 

persoanelor tinere fiind covârșitoare. 71% dintre studenți provin din grupa de vârste 19 – 23 de ani.  
- Distribuția potrivit tipului de programe de studii este următoarea 79,7% dintre studenți 

sunt înmatriculați la programe de studii de nivel licență iar 21,3% sunt înmatriculați la programe de 
nivel masteral.  

- Studenții din România sunt înmatriculați în total în 107 universități, dintre care 56 se aflau 
în proprietatea statului și 51 erau în proprietate privată.  
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Studiul a avut la bază un eșantion stratificat, care a inclus 14.770 de persoane, înmatriculate 
în 91 de universități. Straturile eșantionului au inclus universitățile, facultăți și forma de organizare a 
programului de studii (cu frecvență la zi; la distanță; cu frecvență redusă, etc.) precum și 
dimensiunea (exprimată ca populație) a orașului în care se află situată universitatea. Marja de 
eroare admisă a eșantionului este de 3% la un interval de încredere de 95%.  

Profilul studenților la nivel național 
În funcţie de profilul liceului abolvit, mai mult de un sfert (29.5%) dintre respondenţi au 

urmat o filieră teroretică reală, iar 15.6% au urmat un liceu teoretic – uman. Al treilea tip de profil 
ca frecvenţă în rândul participanţilor la studiu este cel tehnologic/industrial, 11% dintre respondenţi 
urmând un liceu cu un astfel de profil. O pondere notabilă se înregistrează de asemenea pentru 
liceele cu profil economic (6.6% dintre respondenţi). Pe de altă parte, liceele cu profil artistic, 
teologic, pedagogic, sanitar, sportiv, silvic şi militar înregistrează ponderi neglijabile care împreună 
totalizează 7.14% din respondenţi. 

Aproximativ 80% din numărul total al respondenţilor erau înscrişi într-un program de licenţă, 
iar aproximativ 20% urmau un program universitar de master. Exista şi un număr neglijabil de 
studenţi înscrişi la doctorat.  

Circa 80% din respondenţi urmează cursuri în regim cu frecvenţă, iar foarte puţini sunt 
înscrişi la învăţământ la distanţă sau cu frecventă redusă.  

În funcţie de domeniul ştiinţific în care se încadrează programul de studii urmat, studiul 
indică ponderi ridicate pentru inginerii (29%) şi ştiinţe sociale, econimice şi drept (28%). Aceste 
domenii sunt urmate de sănătate (11%), ştiinţe umaniste şi arte, ştiinţe naturale, respectiv ştiinţe 
agricole (8% pentru fiecare). Ponderi mai scăzute se înregistrează pentru programe în domeniul 
serviciilor (6%) şi în domeniul educaţiei (2%).  

În privința educației părinților, pentru aproximativ 46% dintre respondenţi cel mai înalt nivel 
de educaţie al mamei sau tatălui a fost ISCED 5, însemnând că aceşti respondenţi au părinţi care nu 
au beneficiat de studii superioare. Pentru alţi 17% cel mai înalt nivel de educaţie al mamei sau 
tatălui a fost ISCED 6, 7 sau 8, însemnând studii superioare pe termen scurt sau lung.  

În privința ocupației părinților, analiza răspunsurilor valide a aratat un nivel mai ridicat de 
concentrare pentru următoarele ocupaţii în ceea ce priveşte tatăl: specialişti, meştesugari, 
manageri. Ponderi mai reduse se întâlnesc pentru ocupaţiile de funcţionari, agenţi de servicii sau 
vânzări, muncitori în fabrică, ocupaţiile de militar, agricultor, silvicultor sau piscicultor, precum şi cea 
de muncitor necalificat înregistrând o pondere foarte scăzută. În cazul mamei situaţia respondenţilor 
a fost una diferită în sensul următor: cea mai mare pondere aparţine ocupaţiilor de specialişti, 
meşteşugari şi funcţionari, însă numărul celor ce lucrează în fabrici sau sunt manageri este mai 
redus. În cazul mamelor cea mai redusă pondere o au ocupaţiile de agenţi de servicii sau vânzări, 
agricultor, silvicultor sau piscicultor, precum şi ocupaţiile în domeniul militar şi cele de muncitor 
necalificat. Aproximativ 37% dintre respondenți au considerat că statutul social al părinţilor lor este 
unul intermediar.  

Doar 4% dintre respondenţi au declarat că au avut o întrerupere a studiilor mai mare de un 
an de zile între înmatricularea şi absolvirea studiilor.  

Aproximativ 28% dintre respondenţi locuiau împreună cu părinţii sau cu alte rude; 12.5% 
locuiau împreună cu partenerul; 4% locuiau împreună cu copiii proprii sau cu alţi copii; 25.6% 
locuiau cu alte persoane; doar 7% dintre respondenţi au indicat faptul că locuiesc singuri. 18.4% 
dintre respondenţi au declarat că locuiesc într-un cămin studenţesc. 

Cea mai mare parte a respondenţilor (84%) urmau programe de studii organizate la nivelul 
universităţilor publice, în timp ce un număr redus al acestora erau înscrişi în programe de studii 
organizate de universităţi particulare.   
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Încadrarea studenţilor pe piaţa muncii  
Pentru analiza unora dintre aspectele centrale referitoare la încadrarea studenţilor români pe 

piaţa munci, se va urmări detalierea itemilor referitori la evaluarea șanselor de angajare, 
prezentarea itemilor referitori la motivele angajării în perioada studiilor, precum şi percepţia privind 
legătura dintre activitatea profesională și conținutul programului de studii urmat. 

Evaluarea activităţii profesionale la un an de la absolvirea programului de studii 
Peste 70% dintre respondenţi au refuzat să ofere un răspuns privind activitatea pe care 

estimează că o vor derula la un an de la absolvirea proramului de studii, fapt ce indică o 
incertitudine ridicată a studenţilor în legătură cu integrarea lor pe piaţa muncii. Doar  2.17% cred că 
în urma absolvirii studiilor îşi vor deschide o afacere proprie; 15% estimează că îşi vor căuta un loc 
de muncă sau îşi vor schimba locul de muncă actual; 6% consideră că vor continua să lucreze la 
locul de muncă pe care îl au în prezent.  

Evaluarea șanselor de angajare (la nivel național) după absolvirea programului 
de studii 

Analiza respondenţilor din punctul de vedere evaluării şanselor de integrare pe piaţa muncii 
– la nivel naţional – ulterior absolvirii programului de studii în cadrul cărora sunt înmatriculaţi indică 
următoarea situaţie: 22% dintre respondenţi consideră că au şanse mici şi foarte mici, în timp ce 
30% sunt de părere că şansele lor de a se integra pe piaţa muncii sunt mari şi foarte mari. 20% 
sunt indiferenţi, iar 6% declară că nu pot aprecia şansele lor de angajare.  

Trebuie notat că 22% dintre respondenţi nu au optat pentru o variantă de răspuns pentru 
acest item. Situaţia generală se modifcă atunci când sunt avute în vedere șansele de angajare la 
nivel internaţional: doar 20% dintre respondenţi consideră că au şanse mari sau foarte mari, în timp 
ce ponderea celor care se creditează cu şanse mici sau foarte mici rămâne tot în jurul valorii de 
22%. Numărul celor care s-au declarat indiferenţi este de 18% însă ponderea celor care nu pot 
aprecia şansele proprii de angajare creşte la aproximativ14%. 26% dintre respondenţi au refuzat să 
ofere un răspuns pentru acest item. 

Experienţa în muncă anterioară începerii studiilor universitare 
Din punctul de vedere al experienţei în muncă anterior începerii studiilor universitare 

aproximativ 52% dintre respondenţi au declarat că nu au avut o astfel de experienţă; 9% au o 
experienţă de muncă limitată (mai puţin de un an  sau normă mai mică de 20 de ore pe 
săptămână), iar 16% au o experienţă mai mare de un an de zile. Rata de non-răspuns pentru acest 
item este de 23%. 

Dificultăți financiare 
Situaţia financiară a respondenţilor indică o frecvenţă relativă mai mare pentru cei care au 

dificultăţi din acest punct de vedere (aproximativ 25%), în timp ce ponderea celor care declară că 
nu întâmpină probleme financiare este de numai 17%. Aproximativ 22% dintre respondenţi au 
selectat o valoare intermediară a scalei de răspuns pentru acest item în timp ce 35% nu au furnizat 
informaţii referitoare la acest aspect.  

Motivaţia încadrării în muncă în timpul studiilor 
În privinţa motivaţiei pentru începerea unei slujbe în timpul perioadei de studii se observă că 

cei mai mulţi dintre respondenţii care lucrază în perioada studenţiei fac acest lucru pentru a se 
întreţine sau pentru a îşi îmbunătăți condițiile de viață.  

Pe de altă parte, nevoia de a acumula experienţă este şi ea un motiv important pentru care 
studenţii optează să înceapă un loc de muncă înainte de finalizarea studiilor. O pondere foarte 
redusă a respondenţilor declară că motivul care îi determină să înceapă o slujbă este acela al 
excesului de timp liber. 
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Legătura dintre activitatea profesională și conținutul programului de studii urmat 
Un aspect interesant relevat de datele colectate prin intermediul chestionarului Eurostudent 

este percepţia referitoare la legătura dintre activitatea profesională derulată de studenţi și 
conținutul programului de studii urmat  de către aceştia. Mai exact, dintre cei 454 de respondenţi 
care au oferit informaţii referitoare la acest aspect, 228 consideră că relaţia dintre pregătirea 
academică şi activitatea profesională este una strânsă sau foarte strânsă, în timp ce doar 160 cred 
că activitatea profesională este slab legată de programul de studii urmat. 66 de respondenţi sunt 
indecişi cu privire la această legătură.   

Ore lucrate pe parcursul unei săptămâni obișnuite la locul de muncă plătit 
Din punctul de vedere al programului de lucru la locul de muncă mai mult de jumătate dintre 

cei care au o slujbă lucrează cel puţin 40 de ore pe săptămână, având practic o normă întreagă de 
muncă. 7% dintre respondenţii cu oc de muncă declară că lucrează 35 de ore, iar aproximativ 41% 
lucrează cel mult 25 de ore pe săptămână.  

Satisfacţia şi dorinţele referitoare la volumul de timp petrecut pentru realizarea 
activităților legate de studiu și de la locul de muncă plătit 

În privinţa percepţiei referitoare la volumul de timp alocat studiului şi/sau locului de muncă, 
numărul respondenţilor ce indică faptul că ar dori mai mult timp pe care să îl poată aloca studiului 
(555) este ceva mai mare decât cel al studenţilor care ar dori să aloce mai puţin timp acestei 
activităţi (390). Pe de altă parte, în cazul locului de muncă situaţia este inversată, numărul celor 
care ar dori să aloce mai puţin timp acestei activităţi (305) fiind ceva mai mare decât al celor care 
ar dori să poată dedica mai mult din timpul lor acestei activităţi (266). În ansamblu, repartizarea 
respondenţilor sub aspectul satisfacţiei cu volumul total de muncă pe care îl derulează este una 
foarte disproporţionată: aproximativ 52% dintre respondenţi declară că ar dori mai mult timp pentru 
a îşi gestiona volumul total de muncă în timp ce doar 15% ar dori mai puţin timp. 

În general cererea de forţă de muncă este exprimată prin cantitatea de forţă de muncă 
remunerată, necesară într-o economie pentru a produce bunuri materiale şi servicii. Aceasta este 
structurată pe profesii, calificări şi nivele de pregatire. 

Cererea de forţă de muncă este o cerere derivată din investiţiile efectuate ca urmare a 
înregistrării cererii de produse sau de servicii. Altfel spus, cererea de muncă este determinată de 
producţia de bunuri de consum.  

Din punct de vedere statistic, cererea de forţă de muncă se poate cuantifica prin numărul 
locurilor de muncă ocupate sau vacante existente într-o economie, indicatorul statistic 
corespunzător numărului de locuri de muncă ocupate fiind populaţia ocupată.  

În unele studii de specialitate, cererea de forţă de muncă este puternic corelată cu 
modificările costului unitar al forţei de muncă. Practic, cererea de forţă de munca este considerată 
funcţie de salariul real (diferenţa dintre salariul brut şi nivelul preţurilor) şi de alţi factori 
instituționali precum impozitele pe salarii, protecţia ocupării şi politicile active pe piaţa muncii. 

Într-un Raportul de țară al Comisiei Europene se arată că, deși există un trend de dezvoltare pe 
piața muncii din România, aceasta rămâne, în continuare, destul de neechilibrată. Accesul pe piața 
muncii este plin de provocări pentru femei, persoanele cu dizabilități, tineri și cetățeni de etnie romă. 

În timp ce șomajul în rândul tinerilor a scăzut încă din 2015, procentul celor care nu au o 
minimă educație, nu sunt angajați sau nici măcar nu au făcut cursuri profesionale este destul de mare, 
se mai arată în raport. În plus, discriminarea de sex la angajare a ajuns în 2016 la o pondere la 17,6% 
și rămâne una dintre cele mai mari din statele Uniunii Europene. Și, cu toate că angajatorii sunt destul 
de reticenți la anumite categorii sociale la angajare, nevoia de mână de lucru este în continuă creștere, 
iar România nu are capacitatea necesară pentru a acoperi această nevoie, principala cauză fiind 
demografia negativă.  
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României este într-o continuă scădere, începând din 1990, iar trendul acesta va continua și pe 
viitorul îndepărtat. „Îmbătrânirea populației reprezintă un factor negativ pentru creșterea economică, în 
condițiile în care populația cu putere de muncă, între 15 și 64 de ani, va scădea de la 67% la 55% 
până în 2050”, se mai arată în raportul CE.  

De asemenea, migrația populației va fi o provocare continuă pentru România.  
În ciuda, îmbunătățirilor de pe piața de muncă, două segmente vor avea în continuare de 

suferit, femeile și persoanele peste 50 de ani, pentru că România are și o problemă serioasă cu 
discriminarea de sex și cea de vârstă. 

În raportul CE se mai arată că, Personalul calificat sau inflația de anumite profesii au un impact 
advers în cantitatea și calitatea muncii furnizate.  

Piaţa de muncă temporară este în creștere, dar evoluţia acesteia va depinde de strategia 
companiilor. 

Procentul mic al șomajului, combinat cu o forță de muncă în scădere și cu lipsa unor calificări 
au condus la o piață a muncii tot mai restrânsă și la creșteri ale salariului minim.  

Salariile în România rămân, totuși, mici în comparație cu medie europeană. 
Oficialii europeni sunt de părere că creșterea puternică a salariilor pune presiune pe 

competitivitate și inflație, dacă majorarea productivității nu ține pasul cu cea salarială. 
În contextul actual economia României se află sub influenţa efectelor unui continuu şi 

dinamic proces de schimbare generat atât de tranziţia la economia de piaţă, cât şi de fenomenul 
globalizării.  

Starea de incertitudine aparută începand cu anul 2009, ca efect al crizei economice, a fost 
caracterizată prin scăderi însemnate în volumul investiţiilor şi în consum, ducând astfel la o stagnare 
sau chiar diminuare a cererii pentru bunuri şi servicii şi, implicit, la blocarea creării de noi locuri de 
muncă.  

În plus, în unele domenii, s-au înregistrat concedieri, crescând astfel numărul şomerilor. 
Totodată această schimbare a influenţat puternic principalele caracteristici ale forţei de muncă, 
având implicaţii deosebite atât pe plan economic, cât şi în plan social.  

Efectele produse de aceste modificări au fost resimţite diferit la nivel regional în țara 
noastră, în funcție de gradul de dezvotare, una din cele mai afectate regiuni fiind regiunea Nord-
Est.  

Regiunea Nord-Est este o zona în care istoria, cultura şi tradiţia sunt prezente şi 
completează mediul natural, deosebit de atrăgător. Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune 
de dezvoltare a Romaniei sub aspectul numarului de locuitori şi al suprafetei detinute. Aceasta este 
compusă din următoarele judeţe: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui. 

Conform rezultatelor ultimului Recensământ al Populaţiei, regiunea Nord-Est avea o 
populaţie totală de 3302.2 mii persoane, fiind astfel cea mai populată regiune a ţării. 

La 01.01.2018 , conform Balanţei Forţei de Muncă, resursele de muncă ale regiunii au fost în 
număr de 1993,7 mii persoane, din care populaţia ocupată civilă reprezenta 56.4% . 

Rata şomajului înregistrat la data de 31 martie 2019 a fost de 4.8%, fiind înregistraţi 55.2 
mii şomeri. 

Beneficiind de trei centre universitare în regiune, forţa de muncă din Regiunea Nord-Est 
prezintă un grad înalt de pregătire profesională şi un nivel adecvat de educaţie. 

Zonele de deal si câmpie ale regiunii se pretează unei game largi de culturi agricole, iar 
zonele de munte sunt favorabile dezvoltării turismului. Alte sectoare productive importante sunt 
prelucrarea lemnului şi mecanica. Turismul oferă cel mai mare potenţial al zonei. Datorită costurilor 
scăzute şi a forţei de muncă bine calificate, regiunea este una din cele mai avantajoase zone pentru 
investiţii. 
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Conform unor surse furnizate de instituțiile abilitate (Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, Institutul Naţional de Statistică - Balanţa Forţei de Muncă, Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei Publice), din punct de vedere al participării la principalele activităţi 
economice, ponderea populaţiei ocupate civile în agricultură, silvicultură şi pescuit este de 31% în 
timp ce în servicii este de 42%, iar în industrie şi construcţii este de 27%. 

Conform datelor statistice ale ANOFM cei mai importanţi angajatori din regiune, ca număr de 
angajaţi erau: SC Dedeman SRL – Bacău; Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Spiridon, Delphi 
Diesel Systems Romania, D.G.A.S.P.C. Vaslui, D.G.A.S.P.C. Iaşi, Universitatea Al.I.Cuza - Iaşi, 
Spitalul Judetean de Urgente Botoşani, Spitalul Judetean Mavromati Botoşani, Agricola International 
S.A., Chimcomplex S.A. Borzesti. 

O problemă destul de importantă cu care se confruntă în momentul de faţă România ţine de 
scăderea ratei de ocupare, mai ales în regiunile slab dezvoltate.  

Printre acestea se află şi regiunea Nord-Est, în care cea mai mare parte a populaţiei ocupate 
activează în domeniul agriculturii.  

Studii de piaţa muncii, din perspectiva cererii de forţă de muncă la nivel general (fără a intra 
în detalii privind cererea de forţă de munca în funcţie de competenţele profesionale, grupele de 
vârstă ale populaţiei ocupate sau domeniile de activitate) arată influenţa unor importanţi indicatori 
socioeconomici asupra cererii de forţă de muncă, cuantificată prin rata de ocupare a resurselor de 
muncă.  

Astfel, se observă o influenţă pozitivă a variabilelor rata de ocupare din perioada anterioară 
şi venitul gospodăriilor asupra ratei de ocupare din prezent. Este de asteptat ca venitul să aibă un 
impact pozitiv asupra ratei de ocupare, deoarece o creştere a veniturilor populaţiei determină o 
creştere a cererii pentru producţia de bunuri şi servicii şi, implicit, a cererii de forță de muncă.  

Pe de altă parte, productivitatea muncii are, într-o anumită măsură, un impact negativ 
asupra ratei de ocupare. Acest aspect poate fi explicat prin faptul că o creştere a productivităţii 
muncii în rândul persoanelor ocupate determină o stagnare sau chiar o scădere a numărului de noi 
locuri de muncă.  

Creşterea productivităţii se datorează, în general, apariţiei progresului tehnologic, dar şi 
cursurilor de perfecţionare şi formare continuă pentru angajaţi.  

Dezvoltarea noilor tehnologii în aproape toate domeniile de activitate are atât efecte 
pozitive, prin creșterea productivităţii muncii, cât şi negative, o mare parte din activitatea fizică şi 
intelectuală fiind preluată de aceşti „roboţi”, ducând astfel la scăderea numărului de noi locuri de 
muncă.  

Există şi alţi factori care influenţează şi explică variaţia ratei de ocupare pentru regiunea 
Nord-Est ca şi pentru celelalte regiuni, de altfel. În general aceştia sunt de natură calitativă şi ţin în 
special de decizia investitorilor de a investi într-o anumita regiune, de politicile economice şi de 
ocupare existente, precum şi de poziția mediului de afaceri faţă de crearea de noi locuri de muncă 
şi menţinerea celor deja existente. 
 

4 Dinamica și modificările structurale ale pieței forței de muncă din județul 

Iași 

Prezentul studiu reprezintă o continuare a preocupărilor dezvoltate de Lider –USAMV Iași în 
cadrul proiectului POCU 124388,  de a analiza principalele particularități ale pieței muncii din 
județul Iași și de a evidenția domeniile pe care se poate sprijini dezvoltarea durabilă a localităților 
în domeniul angajării și competitivității forței de muncă. 
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Întrucât scopul prezentului studiu a fost acela de a reflecta situația existentă la nivelul pieței 
muncii cu un nivel de acuratețe cât mai ridicat, metodologia utilizată pentru obținerea, culegerea, 
prelucrarea, sistematizarea și interpretarea datelor a fost una deosebit de laborioasă, datorită 
volumului mare de date și inconsistenței acestora.  

Sursele de informații utilizate pentru elaborarea analizelor prezentate în cadrul studiului de 
față reprezintă surse oficiale, ce includ, fără a se limita la:  
 datele și informațiile furnizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași cu privire la numărul 

de salariați, numărul de contracte de muncă cu normă întreagă, principalele industrii angajatoare și 
principalele ocupații întâlnite la nivelul județului Iași; datele au vizat în principal înregistrările din 
aplicația națională REVISAL, fiind solicitate în data de 01 octombrie a fiecăruia dintre anii de analiză, 
pentru a li se asigura comparabilitatea și pentru a elimina influența sezonalității; cu această ocazie, 
a fost constată încă existența unor variații semnificative ale variabilelor analizate, dovedind astfel că 
piața muncii este încă volatilă și impredictibilă.  
 datele și informațiile publice puse la dispoziție de către Institutul Național de Statistică, sub 

forma seriilor de timp ce caracterizează dinamica pieței muncii și a nivelului de ocupare;  
 datele și informațiile raportate de către România către Comisia Europeană, în calitate de stat 

membru al Uniunii Europene, și care sunt disponibile în bazele de date publice ale Institutului 
European de Statistică EUROSTAT.  

Piața forței de muncă reprezintă un barometru al dinamicii macroeconomice a unui stat, 
oferind indicii prețioase cu privire la tendințele de dezvoltare economică a acestuia, tendințele de 
distribuție a resurselor, sau polarizarea valorii adăugate. Dincolo de indicatorul macroeconomic 
direct furnizat de analiza pieței muncii (rata șomajului), o abordare aprofundată a subiectului poate 
releva informații cu privire la disparitățile regionale de dezvoltare, sectoarele strategice care 
concentrează cea mai mare parte a forței de muncă, industriile care au cea mai ridicată 
productivitate, dezechilibrele între cererea și oferta de forță de muncă (ce pot constitui input 
pentru proiectarea strategiilor în domeniul educațional și al învățământului), tendințele de migrare, 
îmbătrânire a populației, etc.  

Prezentul studiu reprezintă o analiză aprofundată a dinamicii pieței muncii din județul Iași, 
care scoate în evidență o serie de realități ale contextului economic local. Astfel, din analiza 
realizată rezultă o tendință generală de creștere a pieței muncii, ca dinamică, diversitate și 
complexitate, însă în egală măsură rezultă și permanentizarea unor puncte slabe și amenințări în 
ceea ce privește perspectivele de evoluție ale pieței muncii din județul Iași: polarizarea forței de 
muncă active în jurul capitalei de județ, existența unor decalaje semnificative de competitivitate 
între UAT-uri, tendință de specializare în industrii cu valoare adăugată scăzută și nivel de 
productivitate redus, restrângerea numărului de specialiști, etc. 

Coroborând informațiile privind structura generală a forței de muncă și subliniind în mod 
deosebit ultimele două caracteristici, constatăm faptul că există o legătură puternică între localitățile 
cu activitate industrială competitivă și numărul de muncitori calificați. De asemenea, centrul 
universitar Iași determină concentrarea specialiștilor în diverse domenii de activitate. Tendințele 
sunt firești, cu mențiunea că este îngrijorător faptul că doar într-un singur județ al țării, există peste 
20% din forța de muncă activă formată din muncitori calificați. Un învățământ profesional bine 
conturat și susținut în mod corespunzător ar putea consolida categoria profesională a muncitorilor 
calificați, care în esență contribuie în mod semnificativ la menținerea clasei sociale de mijloc. Alte 
elemente specifice relaționate cu specializarea forței de muncă sunt prezentate în continuare. 
Dincolo de structura forței de muncă, susceptibilă să furnizeze informații despre potențialul de 
dezvoltare al unei economii și societăți în ansamblul său, un aspect deosebit de important pentru 
sustenabilitatea pieței muncii a județului Iași este reprezentat de corelațiile dintre forța de muncă și 
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populația activă, întrucât acestea pot reflecta fie niveluri scăzute de acoperire a populației active cu 
contracte de muncă (cu efect pe termen lung asupra sustenabilității sistemului de pensii publice), 
fie premise ale intensificării muncii fără forme legale, fie o prevalență a diferitelor forme de 
antreprenoriat individual la nivel național.  

Principalele elemente rezultate în urma realizării studiului cu privire la corelația dintre forța 
de muncă și populația activă sunt prezentate în continuare. 

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică pentru perioada ianuarie -iunie 
2019, principalul indicator care a caracterizat forţa de muncă civilă după participarea la activitatea 
economică,  a fost reprezentat de  populaţia activă civilă – 282.700 persoane, comparativ cu anul 
200 când a existat un număr de 295.800 persoane. 

 
Tabelul 2 

Populația ocupată civilă  în județul Iași, pe activități ale economiei naționale la nivel de 
secțiune CAEN Rev.2 

Mii persoane 
CAEN Rev.2 (activități 

ale economiei 
naționale) 

ANII 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 295,8  286,3 285,7 280 287,1 285,8 280,3 277,4 276,1 282,7 

a Agricultură, silvicultură 

și pescuit 

92,5  92,8 96,1 93,8 96 91,4 87,5 76,2 65,2 65,6 

Industrie 54,3  48,4 46,3 46,1 46 46 44,6 46,6 49,8 50,7 

b Industria extractivă 0,1  0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

c Industria prelucrătoare 46,2  40,3 39 39,3 39,5 39,9 38,7 40,8 43,5 44,3 

d Producția si furnizarea 
de energie electrică si 

termică, gaze, apa  

2,8  2,5 2,2 1,9 1,5 1,1 1 1 1,3 1,3 

e Distributia apei; 
salubritate, gestionarea 

deseurilor, activități de 
decontaminare 

5,2  5,5 5 4,8 4,8 4,9 4,8 4,7 4,8 5 

f Constructii 25,7  24,5 24,6 23,4 22,2 23,8 23,2 23,7 24,8 25,9 

g Comert cu ridicata și cu 

amănuntul; repararea 
autovehiculelor  

35,7  34,9 34,8 34,5 35 36,7 35,9 36,6 36,7 36,4 

h Transport si depozitare 11,4  11,4 11,2 11,4 12,1 11,6 10,6 10,8 11,4 11,7 

i Hoteluri si restaurante 4,7  3,6 4,1 4,2 5,1 4,6 5,2 5,3 6,4 6,8 

j Informatii și comunicații 3,5  3,1 3,8 3,5 5,1 5,2 5,8 6,9 8,1 10,2 

k Intermedieri financiare și 

asigurări 

2,7  2,6 2,5 2,4 2,5 2,3 2,4 2,4 2,3 2,4 

l Tranzactii imobiliare 1,9  2 1,4 1,2 1,2 1,5 1,1 1,4 1,5 1,1 

m Activități profesionale, 

stiintifice si tehnice 

4,7  4,4 4,4 4,4 4,5 4,3 4,4 5,4 6,1 6,3 

n Activități de servicii 
administrative si activități 

de servicii suport 

6,2  5,3 5 5,7 6,8 7,9 8,6 10 10,4 11,7 

o Administrație publică si 

apărare; asigurări 

6,2  6,8 5,9 5,8 5,5 5,6 5,7 5,8 5,7 5,9 
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sociale din sistemul public 

p Invatamant 21  20 19 18,8 19 18,6 18,5 18,5 18,7 18,6 

q Sănătate si asistență 

socială 

19,4  19,6 19,9 18,3 18,6 18,8 19,2 19,9 20,6 21,4 

r Activități de spectacole, 
culturale si recreative 

1,9  2,4 2 2,2 2,3 2,4 2,8 2,8 2,6 2,6 

s Alte activități de servicii 4  4,5 4,7 4,3 5,2 5,1 4,8 5,1 5,8 5,4 

 

Tabelul 3 
Numărul mediu al salariaților pe activități ale economiei naționale, CAEN Rev.2, Județul 

Iași 

Număr persoane 
CAEN Rev.2 

(activități ale 

economiei 
naționale) 

ANII 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 164886 153433 137229 134640 138181 136423 138023 140571 150336 158837 

a Agricultură, 
silvicultură și pescuit 

3475 3797 3404 3422 3429 3815 3641 3824 4023 3699 
 

Industrie 43398 35584 31043 30974 30971 29955 29757 29617 32258 33763 
 

b Industria extractivă 123 153 131 97 137 59 55 59 132 115 
 

c Industria 
prelucrătoare 

35476 28742 24350 24565 25151 24770 24792 24809 27031 28435 
 

d Producția si furnizarea 
de energie electrică si 
termică, gaze, apa  

2811 2580 2294 2084 1515 1100 1043 967 1196 1236 
 

e Distributia apei; 
salubritate, gestionarea 
deseurilor, activități de 
decontaminare 

4988 4109 4268 4228 4168 4026 3867 3782 3899 3977 
 

f Constructii 17666 13167 9989 9936 10164 10119 9516 10310 10131 9993 
 

g Comert cu ridicata și 
cu amănuntul; 
repararea 
autovehiculelor  

26462 26010 23105 23205 23660 22560 22104 21461 23701 24909 
 

h Transport si 
depozitare 

8467 8202 7186 6747 6841 6560 6120 5930 6318 6837 
 

i Hoteluri si restaurante 3425 3563 3059 2964 3676 3125 3168 3540 4596 5265 
 

j Informatii și 
comunicații 

3323 2835 2808 2772 3650 3983 4583 4906 5498 8043 
 

k Intermedieri financiare 
și asigurări 

2448 2470 2262 2146 2255 2168 2270 2039 2012 2044 
 

l Tranzactii imobiliare 1108 1365 1181 1003 937 1024 885 821 941 1012 

m Activități 
profesionale, stiintifice 
si tehnice 

3985 3697 2913 3273 3290 3061 3708 4488 5237 5209 
 

n Activități de servicii 
administrative si 
activități 
de servicii suport 

5631 5098 4419 4960 6373 6641 7756 8390 9150 10504 
 

o Administrație publică 
si apărare; asigurări 
sociale din sistemul 
public 

5946 6638 6104 5634 5365 5516 5640 5663 5537 5633 
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p Invatamant 19823 19505 19085 18444 18230 18188 18455 18446 18339 18065 
 

q Sănătate si asistență 
socială 

16702 17976 17439 15820 15957 16192 16631 17198 18370 19285 
 

r Activități de 
spectacole, culturale si 
recreative 

1506 2046 1865 1960 2016 2042 2281 2237 2310 2471 
 

s Alte activități de 
servicii 

1521 1480 1367 1380 1367 1474 1508 1701 1915 2105 

 

 

Piața forței de muncă din județul Iași este supusă unor presiuni din ce în ce mai mari începând din 

trimestrul III 2017, procesul de recrutare fiind îngreunat de cea mai redusă rată a șomajului din ultimii 20 

ani, conform tabelului 4. 

Tabelul 4 
Rata șomajului la nivelul județului Iași 

Luna 2018 

Rată şomaj 

IAŞI 

2019 

Rată şomaj 

IAŞI 

2019 

Rată şomaj 

ANOFM 

IANUARIE 4,02% 3,04% 3,32% 

FEBRUARIE 3,98% 3,01% 3,31% 

MARTIE 3,84% 2,95% 3,19% 

APRILIE 3,65% 2,94% 3,00% 

MAI 3,53% 2,82% 2,92% 

IUNIE 3,43% 2,90% 2,95% 

POPULAȚIE ACTIVĂ 289.200 294.700 8.717.900 

 
Ca urmare, şomajul înregistrat a cunoscut o evoluţie descendentă în intervalul ianuarie – iunie 2019 cu o 

scădere a ratei somajului de la 3,04% la 2,90%.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1  Evoluția numărului de șomeri în anul 2018 
În economia județului Iași domeniile cu dinamica cea mai pozitivă şi potenţialul cel mai mare de 

absorţie pe piaţa muncii este realizat din: confecții, construcţii, comerţ, alimentaţie publică, mecanicǎ și 
servicii. 
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 Sfera cu cea mai mare întindere comercială este reprezentată de industria textile, urmată la un 

interval foarte scurt de cel al construcțiilor unde s-a înregistreat un număr semnificativ de locuri de muncă 

vacante. 

 De asemenea și în domeniul mecanic, se constată o creștere semnificativă a locurilor de muncă 

vacante cât și a absolvenților înregistrați.  

 Dar ca urmare a celor menționate mai sus, raportul locuri de muncă - șomeri este în continuare 

deficitar pe piața locuilor de muncă al județului Iași.  

 Ca urmare, fabricarea produselor din lemn cunoaşte o scădere a numǎrului de locuri de muncǎ 

vacante, dificil de ocupat în ciuda numărului mare de șomeri din domeniu. 

 Pe raza județului Iași alte domenii care prezintă interes ar fi cel al silviculturii, unde se remarcă o 

creștere a ofertei de locuri de muncă vacante, industriei alimentare, care în anul 2019 a cunoscut o relansare 

față de anul 2018 în ceea ce privește oferta de locuri de muncă. 

Din punct de vedere al nivelului de pregătire profesională, cea mai ridicată pondere a şomerilor, se regăseşte 

în segmentul persoanelor care au absolvit până la 8 clase sau inclusiv şcoală profesională.   

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Nivel de 

pregătire profesională 

 

 

 Astfel, în județul Iași din numărul total de şomeri, peste 76% au un nivel de pregătire până la şcoală 

profesională şi doar aproximativ 8% au studii superioare. 

 După mediul de provenienţă, marea majoritate a şomerilor provin din mediul rural şi sunt beneficiari 

ai prevederilor Legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat, unde se specifică nivelul venitului 

lunar. 
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Sursa: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași 

Figura 3. – Mediul de provenienţă 

 
Piața forței de muncă din județul Iași este supusă unor presiuni din ce în ce mai mari  determinate și de 

Scăderea forței de muncă și o lipsă persistentă de personal calificat-NIVEL DE PREGĂTIRE 

Tabelul 5 

Total 
şomeri 

înregistraţi 

30.06.201
9 

primar şi 
fără 

studii, 

din 
care 

FĂRĂ 
STUDII 

învăţământ 
gimnazial 

învăţămâ
nt 

profesion

al, arte şi 
meserii 

învăţământ 
liceal 

învăţământ 
postliceal 

învăţământ 
universitar 

8545 2404 696  2907 1949 939 47 299 

% 28,13 28,95 32,04 22,81 10,99 0,55 3,50 

 

Cauzele principale ale acesti stări de fapt se datorează principale aspecte enumerate în cele ce 

urmează :disponibilitatea limitată a personalului calificat, îmbătrânirea populației, mobilitatea internă redusă și 

emigrarea continuă. 

În ciuda deficitului anumite categorii sociale  (romi, persoane cu dizabilități, s.a.) întâmpină dificultăți 

la intrarea pe piața muncii, însă în mod clar, cea mai mare categorie profesională în județul Iași în 2019 o 

constituie angajații din domeniul serviciilor(IT, vânzări, servici financiare, asigurări, hoteluri, baruri și 

restaurante). 

Lipsa forței de muncă devine o problemă tot mai actuală pe ordinea de zi din ședințele antreprenorilor, 

managerilor și liderilor din industrie. 
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5 Elaborare și testare instrumente de testare sociologică aplicată la nivelul 
Centrului Universitar Iași 

 
Ancheta sociologică, este o metodă de cercetare ce încorporează tehnici, procedee și 

instrumente interogative de culegere a informatiilor, specifice interviului și chestionarului sociologic.  
Ancheta sociologică are un caracter neexperimental, cu un grad relativ scăzut de control al 

cercetătorului asupra variabilelor analizate. Obiectul său de abordare îl constituie realitatea socială, 
evenimente, fenomene și procese caracteristice, precum și atitudinea oamenilor față de acestea, 
semnificațiile pe care ei li le atribuie, sfera lor de aspirații, interese, preocupări și comportamente 
din domeniile economic, demografic, cultural, politic, opțiunile preelectorale, activitățile de timp 
liber, opinia publică, propagandă etc. 
Specific anchetei sociologice, este că oamenii sunt aceia care furnizează informațiile. Realizarea 
anchetei sociologice presupune un demers metodologic riguros, tocmai pentru a suplini lipsa de 
control (manipulare) asupra variabilelor. Buna organizare și prescrierea amanunțită a regulilor de 
desfășurare a anchetei sociologice sunt reclamate și de faptul că, spre deosebire de alte metode de 
cercetare, de această dată sunt antrenate și cadre ajutatoare (operatorii de anchetă), pentru a se 
face față efortului de culegere de la populație a unui mare volum de informații. 

Etapele implicate într-o anchetă sociologică sunt: 
- stabilirea temei; 
- determinarea obiectivelor; 
- documentarea prealabilă (literatura problemei, rapoarte de cercetare pe aceeași temă, precum și o 
primă luare de contact direct cu situația concretă, o vizită în teren); 
- elaborarea ipotezelor ; 
- definirea conceptelor; 
- operaționalizarea (elaborarea spațiului de atribute - dimensiuni, variabile, indicatori); 
- cuantificarea (fixarea expresiilor cantitative ale indicatorilor direct observabili - măsurabili - pentru 
care se culeg date); 
- determinarea populației (definirea universului anchetei: localizarea si structurile principale ale 
populației, fixarea subiecților investigați prin cuprindere totală, tip recensamânt sau parțială, prin 
loturi sau eșantioane reprezentative); 
- stabilirea tehnicilor și a procedeelor de anchetă (de intervievare și/sau chestionare); 
- întocmirea instrumentelor de lucru (elaborarea chestionarelor, a ghidurilor de interviu, a planurilor 
de convorbire, teste, scale etc., verificarea și definitivarea lor); 
- ancheta pilot (repetiția în mic a anchetei propriu-zise; tot acum are loc în fapt și testarea 
instrumentelor); 
- constituirea echipei de anchetatori, instruirea și repartizarea sarcinilor; 
- întocmirea calendarului de desfășurare a anchetei (inclusiv prevederea modalităților de control; 
- culegerea datelor; 
- verificarea informațiilor culese și reținerea formularelor valide în vederea prelucrării; 
- codificarea informaților (în măsura în care nu au fost precodificate la elaborarea instrumentelor); 
- întocmirea machetei de prelucrare a datelor (frecvențe, valori medii, teste de semnificație, corelații 
etc.); 
- prelucrarea datelor (individual - manual sau cu ajutorul calculatorului electronic); 
- analiza și interpretarea informațiilor; 
- redactarea raportului de anchetă; 
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- stabilirea, împreună cu beneficiarul, a eventualelor măsuri de intervenție (în ultimul timp sunt tot 
mai des aplicate anchete sociologice într-un demers ce îmbină cercetarea cu acțiunea practică). 

Ancheta sociologică, prezintă o valoare deosebită prin aceea că ea constituie o modalitate 
științifică de investigare, adesea singura disponibilă, a universului subiectiv al vieții sociale - opinii, 
atitudini, satisfacții, aspirații, convingeri, cunoștințe, interese etc. - de ordin individual și colectiv (de 
grup). Trebuie avut în vedere și faptul că în desfășurarea anchetei sociologice pot să apară multe 
erori, unele datorate modului defectuos de lucru, altele datorate lipsei de cooperare din partea 
subiecților, erori ce trebuie prevenite printr-un control sistematic asupra calității activităților.  

Chestionarul de cercetare, reprezintă o tehnică şi corespunzător, un instrument de 
investigare constând dintr-un ansamblu de întrebări scrise şi, eventual, imagini grafice, ordonate 
logic şi psihologic, care, prin administrarea de către operatorii de anchetă sau prin autoadministrare, 
determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează a fi înregistrate în scris. Definiţia 
relevă, în primul rând, faptul că este vorba de o succesiune de întrebări sau imagini (desene, 
fotografii) fixate în scris, grafic. Înţelesul termenului de chestionar se poate lărgi, nefiind vorba 
numai de întrebări. Ca stimuli pot servi şi imaginile; mai mult, există posibilitatea combinării 
stimulilor verbali cu cei grafici: întrebări şi fotografii sau desene. În cadrul chestionarului, întrebările, 
desenele au funcţie de indicatori. Combinarea şi succesiunea stimulilor trebuie să fie logică, dar şi 
psihologică. 

Clasificarea chestionarelor  
Primul criteriu de clasificare a chestionarelor după conţinutul informaţiilor adunate vizează 

calitatea informaţiilor. Din acest punct de vedere, se disting două tipuri de chestionare. 
Chestionarele de date factuale, de tip administrativ, referitoare la fapte obiective, susceptibile 
de a fi observate direct şi verificate şi de alte persoane. Astfel de chestionare, lansate în scopuri 
administrative, nu sunt totdeauna foarte laborios concepute.  
Chestionarele de opinie se referă la datele de ordin imposibil de observat direct. În fond, acest al 
doilea tip de chestionare nu sunt numai de opinie; cu ajutorul lor se studiază atitudinile, motivaţia şi 
interesele, dispoziţiile şi înclinaţiile, cu un cuvânt, tot ceea ce reprezintă psihologia persoanei, trăirile 
ei subiective. Fără a aborda problema posibilităţii cunoaşterii obiective a fenomenelor subiective, 
este necesară raportarea subiectivului la datele obiective.  

Cu ajutorul chestionarelor de opinie se încearcă cunoaşterea nu numai a opiniilor, dar şi 
intensitatea acestora. Există scheme de construire a chestionarelor de opinie în care întrebările 
închise alternează cu cele deschise.  

• Întrebări filtru (închise, cu răspunsuri multiple precodificare sau deschise) pentru stabilirea 
gradului de cunoaştere de către cel anchetat a problemei puse în discuţie.  

• Una sau mai multe întrebări (deschise) privind atitudinea populaţiei faţă de respectiva 
problemă.  

• Un sistem de întrebări (închise, cu răspunsuri multiple precodificate) referitoare la aceeaşi 
problemă.  

• Întrebări deschise vizând motivaţia opiniilor exprimate.  
• Întrebări (închise, cu răspunsuri multiple precodificate) pentru măsurarea intensităţii 

opiniilor. 
Chestionare „omnibus“, cu mai multe teme, sunt cel mai des întâlnite. Superioritatea 
chestionarelor omnibus nu rezultă, în primul rând, din cantitatea mai mare de informaţii cu privire la 
fiecare fapt sau fenomen social în parte, ci din posibilitatea de a surprinde interacţiunea şi 
condiţionarea acestora. Aspectul cantitativ se raportează în cele din urmă tot la aspectul calităţii. 
Chestionarele omnibus sunt specifice cercetării fundamentale în sociologie. Ele permit aplicarea 
analizei secundare, iar din punctul de vedere al costului, sunt mai ieftine. Odată stabilit un eşantion, 
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se pot urmări mai multe teme cu ocazia aplicării unui singur chestionar, decât să se recalculeze noi 
eşantioane şi să se aplice, după necesităţi, mai multe chestionare speciale. După forma întrebărilor, 
a stimulilor, se pot distinge: chestionare cu întrebări închise, chestionare cu întrebări deschise şi 
chestionare cu întrebări atât închise, cât şi deschise. Chestionarele cu întrebări închise (sau 
precodificate) nu permit decât alegerea răspunsurilor dinainte fixate în chestionare. Gradul de 
libertate al subiectului este redus; răspunsul trebuie să se încadreze întruna din categoriile propuse 
de cercetător. Acest lucru presupune din partea subiectului existenţa unor opinii şi cunoştinţe bine 
cristalizate, iar din partea cercetătorului o bună cunoaştere a realităţii. Chiar şi în aceste condiţii nu 
este totdeauna uşor de răspuns la astfel de întrebări închise:  
Chestionarele cu răspunsuri precodificate multiplu implică, o bună cunoaştere prealabilă a 
realităţii: în chestionar trebuie să apară precodificate, pe cât posibil, toate variantele de răspuns. 
Între acestea, obligatoriu, la sfârşit, se adaugă „altele“, alte situaţii etc. Această ultimă variantă de 
răspuns probează gradul iniţial de cunoaştere a realităţii de către cercetător. Mai mult, probează 
însăşi valoarea cercetării.. 

Chestionarele cu întrebări deschise (libere, postcodificate), spre deosebire de cele închise 
(sau precodificate), lasă persoanelor anchetate libertatea unei exprimări individualizate a 
răspunsurilor. Vor apărea variaţii în ceea ce priveşte forma şi lungimea răspunsurilor, fapt ce 
îngreuiază codificarea, dar care aduce un plus în cunoaşterea particularităţilor unei populaţii privind: 
coerenţa logică, corectitudinea gramaticală, volumul lexical, formularea, viteza de exprimare şi 
capacitatea de justificare a opţiunilor exprimate etc.. Întrebările deschise permit culegerea unor 
informaţii bogate asupra tuturor temelor, fără riscul sugestibilităţii. 

După  modul lor de aplicare, se disting, astfel, chestionare autoadministrate şi chestionare 
administrate de către operatorii de anchetă.  
Chestionarele autoadministrate, presupun înregistrarea răspunsurilor de către persoanele 
incluse în eşantionul investigat. Subiecţii din anchetă formulează şi consemnează în acelaşi timp 
răspunsurile, eliminând filtrarea informaţiei de către o altă persoană – operatorul de anchetă. Prin 
autoadministrare, ei se pot exprima mai complet: prin ceea ce răspund la întrebare, dar şi prin felul 
cum fac aceasta. Autoadministrarea elimină unul din factorii care influenţează răspunsul: 
personalitatea celui care aplică formularul. În absenţa unei persoane străine – a operatorului – este 
probabil ca subiecţii să fie mai dispuşi să răspundă la întrebări „foarte personale“, pot să elaboreze 
răspunsuri mai „chibzuite“, să consulte documentele personale pentru a verifica afirmaţiile făcute, 
să se consulte cu alţi membri ai familiei pentru răspunsuri precise. Marcându-se avantajele şi 
dezavantajele chestionarelor autoadministrate şi administrate de către operatorii de anchetă nu se 
pune problema „condamnării“ unei tehnici în favoarea alteia, ci se atrage atenţia asupra necesităţii 
de a cunoaşte limitele fiecăreia. Chestionarele autoadministrate pot fi: chestionare poştale, 
chestionare publicate în ziare şi reviste, sau ca anexe la diferite mărfuri vândute. Chestionarele 
poştale reprezintă o modalitate mai rapidă şi mai ieftină de recoltare a informaţiilor. Expedierea prin 
poştă a chestionarului presupune însă pregătirea răspunsului: destinatarului i se oferă o dată cu 
chestionarul şi un al doilea plic, timbrat, cu adresa tipărită a institutului care lansează cercetarea. 
Chiar dacă expedierea chestionarelor este foarte rapidă, înapoierea lor (sosirea răspunsurilor) este 
relativ înceată.  

Structura chestionarelor 
 A vorbi despre structura chestionarului înseamnă a analiza diferitele tipuri de întrebări ca 

elemente ale structurii şi raporturile dintre aceste întrebări ca legături între elementele structurii. În 
cadrul unui chestionar, schimbarea unei părţi atrage după sine modificarea întregului; suprimarea 
unui element antrenează după sine raporturi schimbate între elementele – întrebările – reţinute, 
deoarece chestionarul reprezintă un singur tot, unitar, formalizat. Dată fiind această situaţie, 
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intervenţia forurilor politicoadministrative din trecut, ca şi tentaţia unor patroni în prezent, de a 
dicta cercetătorilor vieţii sociale ce întrebări să fie scoase din chestionar nu se justifică.  

În structura chestionarelor, după funcţia lor, pot fi puse în evidenţă întrebări:  
1) introductive, de contact sau de „spart gheaţa“; 
 2) întrebări de trecere sau tampon;  
3) întrebări filtru;  
4) bifurcate;  
5) „de ce“; 
 6) de control; 
 7) întrebări de identificare. 
 Întrebările introductive au rolul de a „încălzi“ atmosfera, de a da subiectului sentimentul de 

încredere în anchetator şi în el însuşi. Prima întrebare nu se va referi la date personale, nici la 
lucruri foarte complicate. Mulţi practicieni ai anchetelor subliniază faptul că prima întrebare este 
bine să fie închisă (răspuns de tipul Da-Nu); să permită persoanelor să răspundă fără mari eforturi. 

Întrebările de trecere, reprezintă momente de destindere în cadrul chestionarului şi duc 
la concentrarea atenţiei subiectului asupra problemelor ce urmează a fi discutate, faciltându-i 
abordarea succesivă a întrebărilor.  

Întrebările filtru, au o funcţie contrară întrebărilor de trecere: ele opresc trecerea unor 
categorii de subiecţi la întrebările succesive, reprezentând în acelaşi timp un control al calităţii 
răspunsurilor.  

 
Întrebările bifurcate, separă sensurile „pro“ şi „contra“ din răspunsurile subiecţilor, dar, 

spre deosebire de întrebările filtru, nu opresc subiectul de a urma succesiunea întrebărilor şi nici nu 
califică răspunsurile date.  

Întrebările „de ce?“ au funcţia de a provoca explicaţii în raport cu diferitele opinii 
exprimate. Deşi nelipsite din chestionar, întrebările „de ce?“ constituie un bun exemplu de întrebări 
imprecise. Valoarea unui chestionar este invers proporţională cu numărul întrebărilor „de ce?“  

Întrebările de control dau asigurări şi asupra faptului dacă subiecţii au înţeles exact 
sensul întrebărilor, dacă nu este alterată persistenţa atenţiei.  

Întrebările de clasificare (sau de identificare), servesc la analiza răspunsurilor din 
chestionar. Este bine ca aceste întrebări privind: sexul, vârsta, nivelul de şcolarizare, situaţia 
profesională etc. să încheie chestionarul.  

Lungimea chestionarului constituie o problemă atât de metodologie, cât şi de tehnică a 
cercetării. Este necesar, într-o cercetare, să fie reţinuţi toţi indicatorii? Cât mai mulţi? Cât mai puţin? 
Considerente de ordin material şi de timp ne fac să credem că alegerea, pentru cercetare, doar a 
indicatorilor principali – a unora dintre aceştia – reprezintă calea cea mai eficace pentru a descrie 
sau măsura fenomenele sociale. Această alegere nu înseamnă nicidecum contabilitate, inventariere. 
Lungimea chestionarului exprimă capacitatea de a alege din universul indicatorilor posibili pe cei 
esenţiali. Cu cât această capacitate este mai scăzută, cu atât chestionarul este mai lung; cu cât este 
mai lung chestionarul, cu atât este mai ridicat costul total al investigaţiei. Dar lungimea 
chestionarului nu trebuie măsurată numai în numărul de întrebări, nici numai în timpul necesar 
completării răspunsului la aceste întrebări. Un chestionar interesant pentru o persoană este mult 
mai scurt decât cel mai scurt chestionar neinteresant.  

Punerea în pagină a întrebărilor, este foarte importantă în elaborarea chestionarului 
chestionarului.  

Din punct de vedere tipografic, chestionarul trebuie să le îndeplinească următoarele condiții: 
să fie imprimat estetic;  
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- tipografic să fie clar delimitat (casetele pentru coduri ordonate în aceeaşi parte a 
chestionarului, unele sub altele, trimiterile – „dacă da, atunci mai departe la întrebarea 
X“ – tipărite cu alt corp de literă etc.); 

- răspunsurile prestabilite să fie plasate pe o singură latură a chestionarului; 
- să fie astfel imprimat încât să permită prelucrarea lui ulterioară.  
 Felul în care se prezintă stimulii (întrebările) reprezintă el însuşi un stimul: alegerea literei 

tipografice (corp, floare etc.), calitatea hârtiei, aşezarea în pagină, nu sunt indiferente pentru 
cercetător. 

 Chestionarele poştale şi, în general, cele autoadministrate se impun a fi tipărite pe hârtie de 
calitate superioară, cu corp de literă opt sau zece. Chiar şi chestionarele administrate de către 
operatorii de anchetă trebuie să fie atent puse în pagină, deşi persoana chestionată nu intră în 
contact direct cu ele. O privire sumară asupra chestionarului permite celui care răspunde să-şi facă 
o imagine despre: seriozitatea cercetării, prestigiul institutului care lansează ancheta.  

Interviul ca tehnică de cercetare ştiinţifică  
Nu numai în ştiinţele sociale (sociologie, drept, istorie), ci şi în cele socio-umane (psihologie, 

antropologie socială şi culturală, demografie), ca şi în practica diferitelor profesiuni (jurnalişti, 
educatori etc.) interviul s-a dovedit a fi de neînlocuit. Şocul sondajelor de opinie face extrem de 
actuală discuţia metodologică despre valoarea şi limitele interviului, aceasta cu atât mai mult cu cât 
o lungă perioadă în literatura noastră de specialitate interviul a fost pe nedrept catalogat ca „o 
metodă de mâna a doua“.  

Metoda observaţiei  
Observaţia constituie, „singura metodă care promovează cunoştinţa“. Termenul de 

„observaţie“ (lat. observatio, acţiunea de observare, de supraveghere, de a nu pierde din ochi) are 
sensuri multiple (de cercetare empirică, de spionare, primă etapă a cercetării de teren etc.). Este 
necesară implicarea subiectului cunoscător în actul observaţiei: personalitatea şi factorii socio-
culturali sunt prezenţi în procesul observării şi în produsul acestui proces, observaţia. Schemele 
perceptive, limbajul legat de gândire, valorile sociale, influenţa grupului, contextul spaţial şi istoric 
intervin în observaţie, astfel că pretinsa obiectivitate, caracterul de cunoaştere imediată, senzorială 
şi neutralitatea acesteia nu se justifică. Numai la nivelul cunoaşterii comune observaţia induce 
certitudine. „Am văzut cu ochii mei“ – ceea ce înseamnă: adevărul fără umbră de îndoială. 

Experimentul în ştiinţele socioumane •  
În cunoaşterea ştiinţifică, valoarea deosebită a experimentului este dată de funcţia acestuia 

de verificare a ipotezelor cauzale. Experimentul este, de cele mai multe ori, asociat cu abordarea 
analitică a fenomenului, spre deosebire de observaţie, care se asociază spontan abordării 
descriptive. 

Chestionar 
 

1. De ce ați ales să faceți studii superioare? 
 sunt mai prestigioase 
 oferă şanse mai mari de a găsi un loc de muncă 
 oferă salarii mai bune 
 oferă posibilitatea de a face carieră 
 părinţii au insistat 
 asigură flexibilitate 
 oferă şanse mai mari de a pleca peste hotare 
 am fost sfătuit de alte persoane 
 altceva 
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2. Cu cine ați discutat/cine v-a influențat în alegerea 
meseriei/calificării/specialității pentru care studiați în prezent?  
 părinți 
 prieteni 
 profesori 
 consilieri școlari 
 consilieri de orientare profesională ai AJOFM 
 nimeni, am ales singur/ă, pe baza informațiilor din presă, mass-media 
 altele 

 
3. Cunoașteți meseria/calificarea/domeniul pentru care studiați –respectiv ce 

atribuții, activități se execută la un loc de muncă, condiții de muncă, 
echipamente folosite, nivel salarizare etc.?  
 da, am cunoștințe destule despre meseria/calificarea/domeniul pentru care studiez –

știu ce ar trebui să se execute la locul de muncă, cunosc posibilele condiții de muncă, 
echipamentele care se folosesc, nivelul de salarizare etc. 

 într-o oarecare măsură am cunoștințe 
 nu, nu am cunoștințe despre domeniul pe care-l studiez  

4. Un nivel avansat de educație ajută să-ți găsești un serviciu  
 mai repede/ușor 
 cu condiții decente, 
 cu un salariu mai mare,  
 cu oportunități de creștere profesională 

5. Sistemul de formare profesională corespunde cerințelor de pe piața muncii (sub 
aspectele calității studiilor, raportului dintre cerere și ofertă)?  
 DA 
 NU 

6. Care sunt șansele dvs. de angajare, conform profesiei, după absolvire? 
 Foarte mari  
 Mari  
 Mici  
 Foarte mici  

7. Ați făcut voluntariat în timpul anilor de studii? 
 Da  
 Nu  

8. De ce ați hotărât să faceți voluntariat? 
 Pentru a obține experiență de muncă  
 Pentru o cauză nobilă  
 Altceva (specificați)  

9. Corespundea activitatea de voluntariat cu domeniul de studii? 
 Da  
 Nu 

10.  Dacă ați făcut voluntariat, în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența 
acumulată ulterior, la angajare? 
 Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită experienței acumulate)  
 Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită relațiilor stabilite)  
 Da, voi continua să lucrez, la același loc după absolvire   
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 Nu  
11.  Ați avut în școală / liceu / gimnaziu servicii de consultanță pentru alegerea 

profesiei? 
 Da 
  Nu  

12. După absolvire, intenționați să...? 
 Continuați studiile la nivele superioare  
 Să vă angajați conform profesiei 
 Să vă angajați, indiferent de domeniu 
 Să plecați la studii peste hotare  
 Să plecați la muncă peste hotare 
 Altceva (specificați)  

13. 11. Ați încercat vreodată să vă angajați în timpul anilor de studii? 
 Da 
 Nu  

14. De ce ați hotărât să vă angajați în timpul studiilor? 
 Pentru a obține experiență de muncă  
 Pentru a avea venituri  
 Altceva (specificați)  

15. Corespundea activitatea dvs. cu domeniul de studii? 
 Da 
 Nu  

 
16. Dacă ați lucrat în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența acumulată 

ulterior, la angajare? 
 Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită experienței acumulate) 
 Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită relațiilor stabilite)  
 Da, am continuat să lucrez la același loc  
 Da, altceva (specificați)  
 Nu  

 
17. Ce acțiuni ar trebui să deruleze universitățile pentru a crește angajabilitatea 

absolvenților ? 
 Includerea locurilor de muncă temporare în programele de studii 
 Includerea experienței practice în cadrul cursurilor  
 Revizuirea cursurilor pentru a corespunde cu nevoile angajatorilor 
 Oferirea de sprijin relevant post absolvire 
 Altă acțiune 

18. Care din criteriile de mai jos credeţi că sunt avute în vedere, cu prioritate, la 
angajarea unei persoane?  
 experiența în muncă 
 vârsta 
 studiile/calificările 
 competenţele profesionale/abilităţile practice 
 competenţele-cheie 
 altele 
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19. Care credeţi că sunt motivele pentru care dvs. sau colegii dvs. veti/vor 
întâmpina dificultăți în găsirea unui loc de muncă?  
 lipsa experienţei în muncă 
 lipsa locurilor de muncă pentru calificarea dvs. 
 vârsta 
 lipsa studiilor/calificărilor într-un anumit domeniu cerut pe piaţa muncii 
 necunoaşterea unei limbi străine 
 lipsa competențelor informatice/IT 
 lipsa competențelor antreprenoriale 
 lipsa anumitor compeneţe profesionale/abilităţi practice 
 lipsa unor competenţe-cheie 
 lipsa unor tehnici de căutare a unui loc de muncă 
 altele 

 
20. Ce modalități/surse utilizați/veți utiliza în căutarea unui loc de muncă? 

 presa scrisă 
 firme private de recrutare 
 site-uri cu locuri de muncă vacante 
 AJOFM 
 prieteni, cunoştinţe, familie 
 organizații (asociații, ONG-uri) pentru sprijin specializat în căutarea unui loc de 

muncă 
 altele 

 
Piaţa muncii la nivel regional  
 

Factorul muncă este o condiție generală a oricărei activități și se asigură, ca și ceilalți factori 
de producție, prin intermediul pieței.  

Piața muncii, expresie a raporturilor dintre cerere și ofertă, este spațiul economic în care se 
întâlnesc, se confruntă și negociază în mod liber cererea de forța de muncă, reprezentată de 
angajatori și oferta, reprezentată de posesorii de forță de muncă. Cererea de muncă depinde de 
ritmul de creştere economică, de nivelul şi dinamica productivităţii muncii, de structura producţiei şi 
activităţilor economico-sociale, de formele de ocupare şi regimul ocupării etc. Oferta de muncă este 
formată din munca pe care o pot depune membrii societății în condiții salariale. Resursele de muncă 
ale unei ţări reprezintă totalitatea populaţiei în vârstă de muncă şi aptă de muncă și depind de o 
serie de factori demografici cum ar fi: natalitatea, mortalitatea, durata medie a vieţii, condiţii de trai 
etc. Structura și caracteristicile economiei influențează resursele de muncă cantitativ (numărul celor 
ocupați - aspecte demografice) și calitativ (structură, nivel și calitate instruire) Este important de 
analizat indicatorii pieței forței de muncă deoarece unul din obiectivele principale ale politicii 
economice, în orice țară, este acela al asigurării ocupării depline a forței de muncă. În cazul analizei 
macroeconomice prin ocuparea deplină a forței de muncă se înțelege o situație când rata șomajului 
are un anumit nivel acceptat (circa 4% este considerată rata naturală a șomajului). De aceea se 
consideră mai indicat termenul de ocupare înaltă a forței de muncă în locul celui de ocupare deplină 
(totală). Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România se utilizează 
două serii de date statistice: 

 • date din Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO 
 • date din Balanţa forţei de muncă (BFM) AMIGO asigură comparabilitate în timp, la nivel 
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naţional, teritorial (regiuni de dezvoltare) şi internaţional (cu alte ţări).  
Obiectivele AMIGO sunt: 
 evaluarea situaţiei existente pe piaţa forţei de muncă din România, 
 evoluţia fenomenelor de ocupare, şomaj şi inactivitate. 
 Ancheta asigură colectarea informaţiilor necesare pentru evaluarea populaţiei active din 

punct de vedere economic şi pentru evidenţierea fenomenelor cu caracter sezonier care se 
manifestă pe piaţa forţei de muncă.  

Ancheta furnizează trimestrial date esenţiale asupra tuturor segmentelor de populaţie, 
permiţând astfel obţinerea de informații ce permit identificarea fenomenelor care se manifestă pe 
piaţa forţei de muncă.  

Datele anuale extinse, pentru fiecare an, se obţin ca medie aritmetică a datelor trimestriale 
extinse.  

BFM permite construirea unor indicatori comparabili în timp, la nivel naţional şi teritorial 
(regiuni de dezvoltare, judeţe).  

Obiectivul BFM este, evaluarea resurselor de muncă şi a proporţiei în care este utilizată 
aceasta în diferite ramuri şi sectoare de activitate economico-socială. 

 Principalii indicatori statistici care se construiesc pe baza celor două serii de date sunt:  
• populaţia activă cu două componente:  
  - populaţia ocupată;  
  - şomajul.   
Indicatorii statistici din cele două serii nu sunt comparabili deoarece metodele de colectare a 

datelor, perioadele de referinţă şi sfera de cuprindere sunt diferite. Analiza datelor din ambele serii 
oferă o imagine completă şi reală asupra pieţei româneşti a forţei de muncă. Pe baza datelor din 
BFM se stabileşte, anual (la 1 ianuarie), populaţia activă civilă formată din populaţia ocupată civilă, 
şomerii înregistraţi.  

În anul 2016 după participarea la activitatea economică, regiunea Nord - Est avea    o 
populație de 15 ani și peste de 2.678 mii persoane, din care 58,7% persoane ocupate (cel mai mare 
procent din țară) 1,8% Șomeri BIM (cel mai mic procent pe țară) și 39,5% persoane inactive (cel 
mai mic procent pe țară), date care situează regiunea peste valorile medii naționale, respectiv 
50,6% persoane ocupate, 3,1% șomeri BIM, 46,3% persoane inactive. 

 În anul 2016, în cazul regiunii Nord – Est, raportul de dependență economic (ce reprezintă 
numărul persoanelor inactive și în șomaj ce revin la 1.000 persoane ocupate) a atins valoarea cea 
mai scăzută, respectiv de 1.074, sub nivelul mediei la nivel național care este de este de 1.341. 
Rata de activitate a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) (reprezintă ponderea populaţiei 
active din grupa de vârstă x în populaţia totală din aceeaşi grupă de vârstă x.) 

 La nivel național rata de activitate în anul 2016 a fost de 53,7%, aflându-se în trend 
descendent, (56% în 2012, 54,5% în 2015), pe sexe rata de activitatea a fost mai mare pentru 
persoanele de sex masculin înregistrându-se 63,6% și pe medii de rezidență pentru mediul urban 
era 54,7%. Pe categorii de vârstă, rata de activitate cea mai mare este pentru categoria 34-44 de 
ani și anume de 84,6%, peste 80% pentru categoriile 25-34 ani și 45-54 ani, de 44,2% pentru 
categoria 55-64 de ani, iar pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata de activitate este de 28%, 
foarte mică pentru populația tânără, comparativ cu celelalte.  

Regiunea Nord - Est a înregistrat în anul 2016, la indicatorul rata de activitate, una 
dintre cele mai mari valori din țară 71,3% (71,2% București-Ilfov, 66,9% Nord-Vest), iar cele mai 
mici 60,1% Regiunea Vest, 61,3% regiunea Sud-Est, 61,6% regiunea Centru. 

 În Regiunea Nord - Est - rata de activitate a populației în vârstă de muncă pe sexe este 
pentru persoane de sex masculin 78,1% și pentru persoane de sex feminin 64,1%. 
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În regiunea Nord - Est rata de activitate pentru persoanele în vârstă de muncă pe medii 
de rezidență este mai mare în mediul rural 75,1% față de 66,5% mediul urban. În celelalte regiuni 
rata de activitate în mediul urban înregistrează valori mai mari decât în mediul rural. 

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă la nivel național în anul 2016 (15-64 ani) 
a fost de 61,6%. Acest indicator a avut valori mai ridicate pentru bărbaţi (69,7%, faţă de 53,3% 
pentru femei) şi valori mai apropiate pe cele două medii de rezidenţă (62,6%, în mediul urban şi 
60,2% în mediul rural). Erau ocupaţi 22,3% dintre tineri (15-24 ani) şi 42,8% dintre persoanele 
vârstnice (55-64 ani). Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de 
muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (86,2%). Pe măsură ce scade 
nivelul de educaţie, scade şi gradul de ocupare. Astfel, erau ocupate 65,2% dintre persoanele cu 
nivel mediu de educaţie şi numai 41,0% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie. Rata de ocupare a 
populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 66,3% la o distanţă de 3,7 puncte procentuale faţă de 
ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020. Au fost înregistrate valori mai 
mari pentru populaţia de sex masculin (75,0% faţă de numai 57,4% pentru populaţia de sex 
feminin) şi pentru persoanele din mediul urban (66,9% faţă de 65,6% pentru persoanele din mediul 
rural).  

La nivelul regional cele mai ridicate valori sunt în regiunea Nord - Est 69% și București 
Ilfov 67,8%, cele mai scăzute în regiunile Sud-Est Oltenia 55,7%, și Sud-Est 56,5%. Indiferent de 
regiune rata de ocupare este mai mare la persoanele de sex masculin decât la persoane de sex 
feminin.  

Regiunea Nord - Est rata de ocupare a populației în vârstă de muncă pe sexe: persoane de 
sex masculin 75,5%; persoane de sex feminin 62,1%. Pe medii de rezidență rata de ocupare în 
toate regiunile țării este mai mare în mediul urban, doar în regiunea Nord - Est rata de ocupare este 
mai mare în mediul rural cu 8,9% decât în mediu urban. În Regiunea Nord - Est - rata de ocupare a 
populației în vârstă de muncă pe medii de rezidență este pentru: Mediul urban 64%; Mediu rural 
72,9%. 

Șomajul (conform definiţiei internaţionale (BIM - Biroul Internațional al Muncii) - Şomerii - 
sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani, care în cursul perioadei de referinţă 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).  
În anul 2016 la nivel național numărul total de șomeri era de 530 mii persoane, din care 

peste jumătate din mediul urban 52,5% și predominant de sex masculin 64%. Îngrijorător este 
faptul că șomajul în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani este foarte mare de 2 
față de 3,6. De asemenea categoria de vârstă 25-34 de ani are un șomaj ridicat 7,3%, față de 
categoriile de peste 34 de ani cu șomaj de 4,6%, și 4,2%. Valorile menționate înregistrează însă 
scăderi raportat la anii 2002 și la ultimul an 2015, trendul fiind constant descrescător. 

 La nivelul regiunii Nord - Est în 2016 numărul șomerilor era de 49 mii persoane, ceea ce 
reprezintă 9,2% din total șomeri înregistrați în România. Regiunea în care se concentrează cel mai 
mare număr de șomeri este regiunea Sud Muntenia cu 123 mii persoane, iar cu cel mai mic număr 
de șomeri este regiunea Vest 37 mii persoane. În lista regiunilor după numărul de șomeri, regiunea 
Nord - Est se poziționează pe locul doi după regiunea Vest cu număr mic de șomeri, Rata şomajului 
- reprezintă ponderea şomerilor BIM în populaţia activă. Rata şomajului la nivel național în 2016 a 
fost de 5,9%. Pe nivele de pregătire șomajul este  

• 6,2%, absolvenţii cu nivel mediu de educație (postliceal de specialitate, liceal, inclusive 
treapta I şi profesional, complementar sau de ucenici)  

• 7,6%, absolvenţii cu nivel scăzut de educație (gimnazial, primar şi fără şcoală)  



 
 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

39 

 

• 3,1%, absolvenţii cu nivel de educație superior (universitar de scurtă şi lungă durată, 
inclusiv masterat, doctorat, postdoctoral şi studii postuniversitare).  
 Rata șomajului în regiunea Nord - Est a atins valoarea cea mai scăzută, 3% (49 mii persoane), 
următoarea regiune ca valoare fiind Nord-Vest, cu 4,3%. Cele mai mari valori sunt înregistrate în 
regiunile Sud-Vest Oltenia 9,9% și Sud Muntenia 8,9%.  

Rata șomajului pe sexe și regiuni este mai mare în rândul persoanelor de sex masculin în 
aproape toate regiunile, excepție fac regiunea Nord - Est unde rata de șomaj are valori foarte 
apropiate pentru persoanele de sex feminin 2,8% și persoanele de sex masculin 3,2%. În regiunea 
Sud Muntenia rata șomajului pentru persoane de sex feminin este cu puțin mai mare (0,2) 9,1% 
decât pentru persoane de sex masculin 8,9%. O diferență foarte mare între rata șomajului pentru 
persoane de sex masculin 11,7% (cea mai mare rată a șomajului din țară) și persoane de sex 
feminin 7,3% este în regiunea Sud-Vest Oltenia.  

Pe medii de rezidență șomajul este mai mare în mediul rural în regiunile Nord Vest, Centru 
Sud Vest Oltenia și Vest, și în mediul urban în regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia.  

Structura populaţiei, după participarea la activitatea economică, pe grupe de vârstă, sexe 
şi medii ( Sursa: INS. "Balanța forței de muncă"/Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în 
gospodării (AMIGO). În anul 2015, la nivelul regiunii Nord – Est, situația populației după 
participarea la activitatea economică era următoarea :  

• populația activă civilă – 1.194,3 mii persoane, a scăzut în perioada 2006 - 2016 cu 
10,14%: - 655,2 mii persoane de sex masculin, - 539,1 mii persoane de sex feminin, 

 • populația ocupată civilă -1.116,1 mii persoane - 607,0 mii persoane de sex masculin, - 
509,1 mii persoane de sex feminin,  

• Șomeri înregistrați la sfârșitul lunii decembrie 2017, 351.105 din care în regiunea Nord - 
Est – 66.568 persoane, ceea ce reprezintă 18,96 din totalul șomerilor înregistrați în țară. - 40.250 
persoane de sex masculin, - 26.3189 persoane de sex feminin, doar 39,53% din total șomeri din 
regiune.  

• Rata de activitate a resurselor de muncă – 59,4% în 2016 față de 56,8% cât s-a înregistrat 
în 2006: - 61,3 % persoane de sex masculin, în creștere comparativ cu 2006 cu 4,6%; - 57,2 % 
persoane de sex feminin pentru care s-a produs o creștere cu doar 0,3%. 

 • Rata de ocupare a resurselor de muncă – 55,5% pentru 2016 și a crescut cu 2,3% 
comparativ cu 2006: 56,8% persoane de sex masculin, în creștere față de 2006 cu 4,3%; o 54,0% 
persoane de sex feminin, a scăzut cu 0,1%  

• Rata șomajului înregistrat, la sfârșitul anului 2017 era la nivel național de 4% și în regiunea 
Nord –Est de - 5,6% o 6,1% persoane de sex masculin (național fiind 4,2%), o 4,9% persoane de 
sex feminin ( pe țară fiind 3,8%). Comparativ cu nivelul național apar diferențe semnificative în 
cazul ratei șomajului care în regiunea Nord - Est este de 5,6%, mai mare decât valoarea de la nivel 
național de 4%, iar șomajul în mediul rural este mult mai mic, de 2,6% în regiunea Nord - Est față 
de 6,6% la nivel național.  

Rata șomajului, la sfârșitul anului 2017, înregistra, pe grupe de vârstă valorile:  
− grupa 15 - 24 ani România 21,2%, (urban 27,5% și rural 17,7%), regiunea Nord - Est 

11,3% (urban 25,6% și rural 7,3%); 
 − grupa 25 - 34 ani România 5,1%, (urban 4,7% și rural 5,7%), regiunea Nord - Est 4,1% 

(urban 5,9% și rural 2,4%);  
− grupa 35 - 54 ani România 3,2%, (urban 2,7% și rural 3,9%) regiunea Nord - Est 1,7% 

(urban 1,4% și rural 2,1%). Analiza valorilor prezentate a permis concluzia că rata șomajului pe 
grupe de vârstă și medii de rezidență a avut valori mai mici la nivelul regiunii Nord – Est.  
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Structura populaţiei ocupate, după nivelul de educaţie, pe grupe de vârstă, sexe şi medii 
Populația ocupată la nivel național în anul 2016 (Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 
ani şi peste, care au desfăşurat o activitate economică sau socială producătoare de bunuri sau 
servicii de cel puţin o oră în perioada de referinţă (o săptămână), în scopul obţinerii unor venituri 
sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii) după nivelul de educație are următoarea 
structură:  

• 50,8% nivel mediu de educație (postliceal de specialitate, liceal, inclusiv treapta I şi 
profesional, complementar sau de ucenici)  

• 36,0% nivel scăzut de educație (gimnazial, primar şi fără şcoală) 
 • 13,2% nivel de educație superior (universitar de scurtă şi lungă durată, inclusiv masterat, 

doctorat, postdoctoral şi studii postuniversitare)  
Se remarcă pe aproape toate categoriile de vârstă, valori mari pentru populația cu nivel de 

educație mediu 50,8%, din care peste jumătate din mediul urban, iar persoanele de sex masculin le 
depășesc numeric pe cele de sex feminin. 

 Se mai poate observa că persoanele tinere din categoria de vârstă 15-24 ani, au peste 
jumătate nivel de educație scăzut (practic fără calificare) și provin din mediul rural, iar persoanele 
tinere din categoriile 25-34 ani și 35-44 ani au predominant nivel de educație mediu și provin în cea 
mai mare parte din mediul urban.  

 O posibilă consecință a nivelului scăzut de educație a tinerilor este legată de mediul din care 
provin, respectiv mediul rural, lipsa resurselor dar și lipsa ofertei de formare și pregătire 
profesională din mediul rural. Trebuie de asemenea luat în calcul faptul că persoanele tinere sunt în 
curs de formare, în perioada în care își identifică posibile trasee de formare și nu au finalizat încă 
procesul, de unde rezultă nivelul scăzut al indicatorului. 

În 2015 populația avea următoarea structură  
• 52,8% nivel mediu de educație  
• 21,9% profesional,  
• 28,8% liceal  
• 2,1%postliceal  
• 36% nivel scăzut de educație 
 • 5,7%primar  
• 30,3% gimnazial  
• 11,3% nivel superior de educație  
Din analiza ultimilor ani se constată o creștere ușoară a persoanelor cu nivel de educație 

superior, o scădere a persoanelor cu nivel de educație mediu de la 52,8% la 50,8% și rămâne 
constant numărul persoanelor cu nivel scăzut de educație 36%. 
Şomajul de lungă durată 
 Șomer de lungă durată - pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de 
minimum 25 de ani și pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani și 
până la împlinirea vârstei de 25 de ani. 

 La nivel UE numărul șomerilor de lungă durată a crescut din 2008 până în 2013 (de la 
6.268,4 mii persoane la 12.459,4 mii persoane), dar din 2013 se înregistrează o scădere care 
ajunge în 2016 la 9.757,8 mii persoane. Situația este similară la nivel național unde se înregistrează 
o creștere de la 237,7 mii persoane în 2008 la 294,9 mii persoane în 2013, urmată de o scădere la 
265 mii persoane în 2016.  

La nivelul regiunii Nord – Est, situația este diferită, astfel s-a înregistrat creșterea bruscă de 
al 30,8 mii persoane în 2008, la 34 mii persoane, în anul următor 2009 când se atinge valoarea 
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maximă din intervalul 2008- 2016, de astfel, din 2009 numărul șomerilor de lungă durată a fost în 
permanență în scădere pana la 21,7 mii persoane în 2016. 
La nivelul lunii martie, cel mai mare număr de şomeri (top 5) s-a înregistrat pe următoarele 
ocupaţii: muncitor necalificat în agricultură; muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi 
semisolide; muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, baraje; muncitor necalificat la 
demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; agricultor. (Sursa: 
ANOFM, martie 2019). 
In februarie 2019, cele mai multe locuri vacante au fost înregistrate în următoarele ocupaţii: 
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; 
vânzător; șofer autocamion/mașină de mare tonaj; agent de securitate; manipulant mărfuri.(Sursa: 
ANOFM, februarie 2019). 
Scurtă prezentare a pieţei muncii 
Regiunea Nord-Est este o zona în care istoria, cultura şi tradiţia sunt prezente şi completează mediul 
natural, deosebit de atrăgător. Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a 
Romaniei sub aspectul numarului de locuitori şi al suprafeței deținute. Aceasta este compusă din 
următoarele judeţe: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui. 
Conform rezultatelor ultimului Recensământ al Populaţiei, regiunea Nord-Est avea o populaţie totală 
de 3302.2 mii persoane, fiind astfel cea mai populată regiune a ţării.  
La 01.01.2018, conform Balanţei Forţei de Muncă, resursele de muncă ale regiunii au fost în număr 
de 1993,7 mii persoane, din care populaţia ocupată civilă reprezenta 56.4% . 
Rata şomajului înregistrat la data de 31 martie 2019 a fost de 4.8%, fiind înregistraţi 55.2 mii 
şomeri. 
Beneficiind de trei centre universitare în regiune, forţa de muncă din Regiunea Nord-Est prezintă un 
grad înalt de pregătire profesională şi un nivel adecvat de educaţie. 
Zonele de deal si câmpie ale regiunii se pretează unei game largi de culturi agricole, iar zonele de 
munte sunt favorabile dezvoltării turismului. Alte sectoare productive importante sunt prelucrarea 
lemnului şi mecanica. Turismul oferă cel mai mare potenţial al zonei. Datorită costurilor scăzute şi a 
forţei de muncă bine calificate, regiunea este una din cele mai avantajoase zone pentru investiţii. 
Din punct de vedere al participării la principalele activităţi economice, ponderea populaţiei ocupate 
civile în agricultură, silvicultură şi pescuit este de 31% în timp ce în servicii este de 42%, iar în 
industrie şi construcţii este de 27%. 
Conform datelor statistice ale ANOFM cei mai importanţi angajatori din regiune, ca număr de 
angajaţi erau: SC Dedeman SRL – Bacău;  
 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Spiridon, Delphi Diesel Systems Romania, D.G.A.S.P.C. 
Vaslui, 
 D.G.A.S.P.C. Iaşi, Universitatea Al. I. Cuza - Iaşi,  
Spitalul Județean de Urgențe Botoşani,  
Spitalul Județean Mavromati Botoşani, 
 Agricola Internațional S.A., 
 Chimcomplex S.A. Borzești. 
 Unele aspecte privin evoluția populației, a populației active și a șomerilor la nivel national, 
regional sau la nivelul județului Bacău, sunt prezentate în următoarele tabele. 
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Tabel 5 
 

 
Tabel 6 
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Surse utilizate: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Institutul Naţional de 
Statistică (Balanţa Forţei de Muncă), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice. 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/2018/ocupare_I_2018.pdf 
http://www.bacau.insse.ro/wp-content/uploads/2018/05/a6.pdf 
http://infraed.ro/wp-content/uploads/2018/10/PRAI-NE.pdf 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Management%20fonduri%20europene/NE.p 

 

 6 Identificarea cerințelor și perspectivelor de pe piața muncii 
1. Integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii 
Integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii are loc în primele luni după absolvire, timpul mediu 

necesar pentru găsirea primului job fiind de 4 luni. Există domenii în care absolvenţii îşi găsesc 
un loc de muncă mai rapid, cum ar fi arhitectura sau ştiinţele economice. Intrarea cea mai lentă 
pe piaţa muncii o au absolvenţii de ştiinţele naturii şi silvicultură.  

 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/2018/ocupare_I_2018.pdf
http://www.bacau.insse.ro/wp-content/uploads/2018/05/a6.pdf
http://infraed.ro/wp-content/uploads/2018/10/PRAI-NE.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Management%20fonduri%20europene/NE.p
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Figura 4. Numărul mediu de luni necesare pentru găsirea primului loc de muncă în conformitate cu 
nivelul de studii, după absolvirea facultăţii, în funcţie de domeniu Sursa: UECNCFPA-DOCIS 
 

1. Competenţe transversale vs competenţe profesionale. Importanţa lor la locul de 
muncă 

Competenţele care se dovedesc utile pentru prima angajare sunt cele de tip transversal, atât 
absolvenţii cât şi recrutorii subliniind importanţa acestora pentru intrarea pe piaţa muncii. Numai în 
cazul ştiinţelor medicale absolvenții consideră competenţele specifice mai importante decât cele 
transversale pentru încadrarea în muncă. Absolvenţii din ultimii cinci ani consideră că modul de 
prezentare la interviu şi personalitatea sunt factorii care au importanţa cea mai mare pentru a 
obţine primul job, acestea fiind urmate de specializare şi domeniul de studii, aşa cum rezultă din 
Figura 2.  
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Figura 5. Percepţia angajaţilor asupra importanţei acordate de angajatori diferitelor competenţe, la 
prima angajare 
Sursa: UECNCFPA-DOCIS 

 
Recrutorii plasează competențele transversale de tipul cunoaşterea unei limbi străine şi 

abilităţile de lucru cu calculatorul ca având importanţă aproximativ egală cu modul de 
prezentare la interviu şi cu tipul de personalitate, conform datelor prezentate în Figura 3.   

În găsirea primului job, competenţele transversale sunt mult mai importante decât cele 
specifice. Atât pentru absolvenţi cât şi pentru recrutori, competenţele specifice, dobândite în cadrul 
programelor de studii, sunt importante, însă ocupă un loc secundar faţă de cele transversale.  
Recrutorii plasează competențele transversale şi tipul de personalitate în plan superior faţă de 
abilităţile dobândite în cursul programelor de studii. 
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Figura 6. Importanţa diferitelor competenţe pentru angajarea absolvenţilor în opinia recrutorilor 
Sursa: UECNCFPA-DOCIS 
 

Conform datelor prezentate în Figura 4,  pentru toate domeniile de studii investigate, cu 
excepţia medicinii umane, competenţele transversale sunt considerate mai importante de către 
absolvenţi la prima angajare, decât cele specifice. Mai mult, pentru domenii precum dreptul, 
ştiinţele economice, ştiinţele sociale şi politice, precum şi cele umaniste, datele sondajului indică o 
diferenţă mare între importanţa acordată competenţelor transversale şi cea acordată celor specifice. 
Domeniul sanitar are un specific aparte dat de faptul că prima angajare a absolvenţilor de medicină 
umană se face în baza unui examen de admitere la rezidenţiat în care se testează numai 
competenţele specifice dobândite în cadrul anilor de studii.  
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Figura 7. Percepţia angajaţilor asupra importanţei acordate de către angajatori, la prima angajare, 
competenţelor transversale şi specifice, în funcţie de domeniu Sursa: UECNCFPA-DOCIS 
 

2. Opiniile absolvenţilor despre pregătirea pentru locul de muncă  
 

 Sursa cunoştinţelor şi abilităţilor necesare la locul de muncă 
În tabelul 1 sunt prezentate date despre cum percep absolvenţii modul în care au fost pregătiţi 

de facultate pentru intrarea pe piaţa muncii. La nivelul întregului eşantion, 55% dintre absolvenţi 
consideră în mare sau în foarte mare măsură că au obţinut abilităţile necesare pentru îndeplinirea 
responsabilităţilor de la locul de muncă. Jumătate dintre absolvenţi consideră că stagiile de practică 
desfăşurate în timpul facultăţii le-au fost utile în activitatea de după absolvire. Majoritatea 
absolvenţilor (86%) consideră că au învăţat meserie mai degrabă la locul de muncă şi nu la 
facultate.  

Raportat la domeniul în care şi-au obţinut licenţa, se remarcă, şi în acest caz, cei din 
domeniile ştiinţelor economice, care sunt mai nemulţumiţi decât restul absolvenţilor de calitatea 
pregătirii primite în timpul facultăţii. Absolvenţii din domeniile arte, arhitectură şi urbanism sau 
sănătate sunt, şi în acest caz, mai mulţumiţi decât restul de modul în care facultatea urmată i-a 
pregătit pentru cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească la locul de muncă actual. 
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Tabelul 7 
Opiniile absolvenţilor privind pregătirea pentru locul de muncă  
(% de acord în mare sau foarte mare măsură) 
Sursa: UECNCFPA-DOCIS 

Specificare Particularități 

Am obţinut 
abilităţile 
necesare 
pentru 
locul de 
muncă 

Stagiile de 
practică 
mi-au fost 
utile 

Am învăţat 
meserie 
mai 
degrabă la 
locul de 
muncă 

Vârsta 

Sub 25 ani 49% 48% 85% 

25-30 ani 57% 52% 86% 

Peste 30 ani 68% 56% 88% 

Venit 

Sub 230 lei 51% 48% 81% 

240-990 lei 62% 52% 84% 

1000-1475 lei 61% 58% 87% 

Peste 1500 lei 56% 53% 88% 

Tip firmă 

De stat / bugetar 75% 64% 83% 

Privat românesc 53% 48% 89% 

Privat internaţional 46% 40% 90% 

ONG 53% 55% 93% 

Alt tip 45% 51% 71% 

Job în specializarea 
absolvită 

Nu 45% 42% 84% 

Da 66% 60% 87% 

Job în domeniu conex 
specializării 

Nu 56% 51% 85% 

Da 52% 46% 91% 

Domeniu licenţă 

Ştiinţe exacte 52% 52% 80% 

Ştiinţe ale naturii 53% 51% 82% 

Ştiinţe umaniste 51% 48% 88% 

Drept 64% 51% 87% 

Ştiinţe sociale şi 
politice 

56% 51% 84% 

Ştiinţe economice 49% 44% 90% 

Arte 71% 69% 73% 

Arhitectură şi 
urbanism 

76% 63% 61% 

Educaţie fizică şi 
sport 

47% 45% 76% 

Ştiinţe agricole şi 
silvice 

65% 56% 82% 

Ştiinţe inginereşti 55% 52% 86% 

Medicină veterinară 61% 63% 86% 

Sănătate 81% 91% 86% 

Total  55% 51% 86% 
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Comparativ cu restul absolvenţilor, cei care lucrează în domeniul privat, cei care lucrează în 

firme mari şi cei care au diplomă de licenţă în ştiinţe economice consideră că au deprins mai multe 
cunoştinţe şi abilităţi la locul de muncă. Printre cei care consideră că o proporţie mai mare de 
cunoştinţe şi abilităţi necesare la locul de muncă au fost deprinse în timpul facultăţii se numără 
absolvenţii care lucrează în firmele de stat / bugetare şi cei care au diplomă de licenţă în domeniile: 
ştiinţe exacte, arte, arhitectură şi urbanism, educaţie fizică şi sport, medicină veterinară sau 
sănătate.  
Sursa: UECNCFPA-DOCIS Dezvoltarea unui sistem operațional al calificărilor din învățământul 
superior  
Studii previzionale privind cererea şi oferta de locuri de muncă  
 

Totalul de locuri de muncă reprezintă suma de locuri de muncă nou create - cerere 
expandată - și de locuri de muncă care rezultă din necesitatea de a înlocui oameni care fie ocupă 
alte locuri de muncă, fie ies de pe piața muncii, de exemplu, ca urmare a pensionării - cerere de 
înlocuire. De multe ori, cererea de înlocuire oferă mai multe oportunități de angajare decât cererea 
expandată, ceea ce înseamnă că vor fi în continuare oportunități de angajare, chiar dacă nivelul 
global al ocupării forței de muncă scade. Prognozele CEDEFOP oferă o perspectivă despre 
posibilitățile de angajare între 2015 și 2025. 

Tabelul 8 
Distribuția de oportunități de locuri de muncă totale, pe ocupații, în perioada 2013-2025, 

România și UE (%) 

Nr. 
crt. 

Specificare România Uniunea Europeană 

1 Manageri  - 9 

2 Specialişti în diverse domenii de activitate  20 24 

3 Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic  3 13 

4 Funcţionari administrativi  4 9 

5 Lucrători în domeniul serviciilor  10 16 

6 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi 
pescuit  

47 5 

7 Muncitori calificaţi şi asimilaţi  - 5 

8 Opertori şi asamblori pentru maşini şi instalaţii  (6+9) 15 (4+13) 17 
Sursa: CEDEFOP 
PRAI al Regiunii de Dezvoltare Nord – Est, 2016-2025 

 

În România, ca urmare a cererii de înlocuire ridicate, cele mai multe posibilități de angajare, în jurul 
valorii de 47%, vor fi pentru calificări în agricultură, silvicultură și pescuit, de aproape opt ori mai 
mare decât prognoza de 6% pentru aceste ocupații pentru statele Uniunii Europene. În schimb, 
oportunitățile de angajare pentru muncitori calificaţi şi asimilaţi, în România, în jurul valorii de 0%, 
este semnificativ sub prognoza de 5% pentru Uniunea Europeană în ansamblul său.  

Cele mai multe oportunități de angajare în România vor necesita calificări de nivel inferior, 
adică ISCED 97 niveluri 1 și 2. Cu toate acestea, va exista și un număr semnificativ de oportunități 
de angajare care necesită calificări de nivel înalt, adică ISCED 97 niveluri 5 și 6 (figura 1). 
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Fig. 8  Prognoza oportunităților de angajare – (în mii de locuri) 
Sursa:CEDEFOP-Romaniaforecasts-Skill supply and demand up to 2025 
PRAI al Regiunii de Dezvoltare Nord – Est, 2016-2025 
 

Forța de muncă din România este din ce în ce mai înalt calificată. Aceasta se explică prin 
faptul că mai multe persoane în vârstă, mai puțin calificate, părăsesc piața forței de muncă și mai 
mulţi oameni tineri, cu studii superioare, intră pe piața forței de muncă.  

 
 
Fig. 9  Cerea și oferta de calificări – prognoza de țară, pentru România, pentru 2025 
Sursa: CEDEFOP - Romania forecasts - Skill supply and demand up to 2025 
PRAI al Regiunii de Dezvoltare Nord – Est, 2016-2025 
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Până în 2025, ponderea forței de muncă din România, cu nivel înalt de calificare, ar trebui să 
crească până la 39,4%, comparativ cu 26,6% în 2013 și 17,3% în 2005. Persoanele cu nivel mediu 
de calificare în 2025 vor reprezenta 37,8% din forța de muncă, comparativ cu 51,5 % în 2013. 
Ponderea celor cu nivel scăzut sau fără calificări este previzionat să rămână la aproximativ 22% în 
anul 2025. Conform previziunilor CEDEFOP, până în 2020, în România, în jur de 50% din forţa de 
muncă cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani va avea calificări înalte, valoare superioară ţintei UE 
28 de 40%. Pe baza tendințelor actuale în jur de 60% din forţa de muncă cu vârsta cuprinsă între 
30 şi 34 de ani în România va avea calificări de nivel înalt, până în 2025. 

Raportul CEDEFOP, „Skills supply and demand in Europe”, punctează unele aspecte deosebit 
de importante în privinţa cererii şi ofertei de forţă de muncă, potrivit datelor din scenariile de 
previzionare a viitoarelor trenduri la nivelul anului 2020.  

În privinţa ofertei de forţă de muncă, în termeni absoluţi, populaţia care participă pe piaţa 
muncii (oferta totală) este proiectată ca fiind destul de stabilă la orizontul anului 2020, comparativ 
cu deceniul precedent. La nivel european, este proiectată o creştere mai mare pentru oferta totală 
de calificări înalte, dar şi pentru cea care solicită calificări medii; în același timp, se preconizează o 
scădere în privinţa calificărilor de nivel redus.  

În privinţa cererii de forţă de muncă, după cele trei sectoare majore ale economiei, analizele 
de date confirmă faptul că Europa a suferit schimbări continue din sensul sectorului primar, unde 
ponderea majoritară este deţinută de agricultură, şi al industriei prelucrătoare în favoarea serviciilor, 
astfel că primele 2 sectoare majore nu au mai fost atât de „atrăgătoare”, în timp ce sectorul de 
servicii s-a plasat în perioada 2000 - 2020 pe un trend continuu crescător, în pofida descreşterii la 
nivelul primelor două sectoare.  

Şi structurile componente ale sectorului de servicii s-au aflat în totalitate pe o traiectorie 
continuu crescătoare: distribuţie şi transport; serviciile comerciale şi alte servicii şi administraţia 
publică (serviciile necomerciale).  

De asemenea şi sectorul de construcţii se află pe o traiectorie în uşoară creştere între cele 
două decenii 2000 - 2020.  

Deşi în multe ţări din Uniunea Europeană, ocuparea forţei de muncă este relativ mare în 
agricultură, dar şi în industria prelucrătoare, există unele semne clare că aici vor avea loc unele 
schimbări, iar proiecţiile prezentate la nivelul anului 2020 comparativ cu 2010 susţin aceste 
afirmaţii.  

În privinţa cererii de forţă de muncă, după cele 10 grupe de ocupaţii, schimbările sectoriale 
vor avea implicaţii semnificative pentru competenţele ocupaţionale necesare în viitor. Cele mai 
importante implicaţii se regăsesc în creşterea continuă în privinţa cererii pentru ocupaţiile care 
solicită un nivel de competenţe înalt şi mediu, dar mai puţin pentru altele care solicită competenţe 
reduse.  

Modelele generale care privesc cererea de calificări (ocupaţii, calificări, cererea potenţială, 
nevoile de înlocuire) sunt comune în majoritatea ţărilor. Modelele de schimbare reflectă unele 
aspecte comune precum demografia, globalizarea, concurenţa internaţională, schimbările 
tehnologice şi organizaţionale. În privinţa sectoarelor ocupaţionale, presiunile de cost, oportunităţile 
tehnologice şi cerinţele de calitate tot mai ridicate vor conduce la modele de calificare şi 
ocupaţionale în direcţii similare în majoritatea ţărilor. Există, de asemenea, unele diferenţe 
importante, care depind de stadiul de dezvoltare economică din fiecare ţară, de diferitele structuri 
industriale şi ocupaţionale.  

Europa converge spre o economie în care serviciile, competenţele şi ocupaţiile înalt calificate 
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vor predomina. Dar chiar dacă unele ocupaţii se înscriu pe un trend descendent, vor exista şi în 
continuare oportunităţi substanţiale de ocupare, întrucât generaţiile vârstnice vor părăsi piaţa 
muncii şi este nevoie ca acestea să fie înlocuite.  

Este evident, din prognozele realizate, că Europa nu numai că trebuie să-şi identifice 
investiţiile în educaţie şi formare, dar să şi încurajeze angajatorii să utilizeze mai bine aptitudinile, 
competenţele personalului. Aceste prognoze sugerează faptul că cererea şi oferta agregată sunt 
convergente pe termen mediu şi lung. Scenariile de anticipare a viitoarelor trenduri, prin rezultatele 
obţinute, pun accent asupra schimbării nevoilor de competenţe şi polarizării locurilor de muncă. 
Competenţele necesare pentru a adapta şi de a modela viitoarele locuri de muncă sunt esenţiale 
pentru a accelera redresarea economică. De asemenea, sunt necesare competenţe adecvate pentru 
a răspunde provocărilor pe termen mediu şi lung.  
Aceste prognoze la nivelul anului 2020 sunt deosebit de utile, întrucât pot oferi un plus de informaţii 
factorilor de decizie politică, angajatorilor, furnizorilor de competenţe, etc., şi nu în ultimul rând şi 
viitorilor angajaţi, în vederea adoptării unor decizii mai bune, prin modelarea acestui profil, prin 
scenariile de anticipare pentru viitoarele trenduri în privinţa cererii şi ofertei de forţă de muncă.  

 
Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu şi lung din Studii 

previzionale naţionale 
Sursa datelor din acest capitol este „Studiul previzional privind cererea de formare 
profesională la orizontul 2013 şi în perspectiva 2020”  

În vederea formulării scenariilor de evoluție s-au avut în vedere trei tipuri de scenarii de 
evoluţie a variabilelor ce au fost incluse în model şi care au dovedit că exercită influenţe 
semnificative asupra populaţiei ocupate la nivel naţional. Acestea au fost scenariul pesimist,scenariu 
moderat și scenariul optimist.  
Scenariul moderat. 

Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite, a locurilor de muncă disponibile și 
a cererii de formare profesională la nivel de regiune de dezvoltare şi judeţ  
Cererea potențială de forță de muncă reprezintă volumul total de forță de muncă (exprimat în 
număr persoane) estimat ca necesar pentru derularea activităților economice, în termeni de 
populație ocupată.  

În ipotezele scenariului moderat, cererea potențială la nivel regional se estimează că 
va evolua pe un trend de scădere în regiunile Sud-Vest, Nord - Est și Sud-Est, în mod staționar în 
regiunea Vest și pe un trend de creștere în regiunile Centru, Sud, Nord-Vest și București-Ilfov. Cea 
mai mare scădere a cererii potențiale se estimează în regiunea Sud-Est (18,3 mii pers), în timp ce 
cea mai importantă creștere a cererii potențiale se estimează pentru regiunea Centru (50,8 mii pers) 
tabelul 9.  

Tabelul 9 
Prognozele cererii potențiale de forță de muncă pe regiuni de dezvoltare în scenariul 
moderat (pers.) 
SURSA: PRAI al Regiunii de Dezvoltare Nord – Est, 2016-2025 
 

Anul/Regiunea 2011 2013 2015 2017 2020 

NE 1352316 1348757 1345616 1341634 1334979 

NV 794680 810213 807803 805809 803663 

SE 883169 879088 875679 871656 864834 

SV 806129 801191 797111 793594 788957 
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S 946528 952975 958419 964063 973475 

C 751767 767587 777213 786728 802568 

V 593426 590659 591252 593421 597692 

BI 666660 674317 675740 679437 681490 

 
Prognoza Cererii înlocuite de locuri de muncă 

Cererea înlocuită reprezintă numărul de locuri de muncă rezultate din retragerea 
participanţilor la activitatea economică ca urmare a pensionărilor și a altor pierderi naturale pentru 
orizontul de prognoză.  
În ipotezele scenariului moderat prognozele privind cererea înlocuită la nivel regional indică 
tendințe de evoluție în creștere în regiunile Sud, Centru și Vest și de scădere în regiunile Nord - Est, 
Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Vest și București-Ilfov. Cea mai mare scădere a cererii înlocuite se 
prognozează în regiunea Sud-Vest (267 persoane), pe când cea mai mare creștere se estimează în 
regiunea Centru (100 persoane) tabelul 10.  

Tabelul 10 
Prognozele cererii înlocuite de forță de muncă pe regiuni de dezvoltare în scenariul 
moderat (pers.) 
SURSA: PRAI al Regiunii de Dezvoltare Nord – Est, 2016-2025 
 

Anul/Regiunea 2011 2013 2015 2017 2020 

NE 3346 3317 3245 3209 3145 

NV 1934 1887  1854 1833 

SE 2346 2314 1872 2274 2248 

SV 2611 2535 2291 2420 2344 

S 2724 2694 2468 2767 2793 

C 1826 1817 2751 1888 1926 

V 3298 3216 1866 3315 3343 

BI 2224 2237 3301 2207 2210 

 
 

Din însumarea algebrică a modificării cererii potențiale de forță de muncă față de anul 
anterior cu valoarea cererii înlocuite, pentru fiecare regiune s-a estimat indicatorul locuri de 
muncă disponibile.  

Acest indicator poate lua valori pozitive dacă în cadrul intervalului analizat populația ocupată 
este în creștere sau dacă se prognozează o scădere a populației ocupate, dar scăderea este mai 
mică în valoare absolută decât nivelul cererii înlocuite.  

 
Regiunea Nord – Est 
Prognoza cererii potenţiale 

În ipotezele tuturor celor trei scenarii, tendințele sunt de reducere a cererii potențiale. Cu 
toate acestea, cea mai pronunțată scădere este estimată în proiecțiile scenariului pesimist, în anul 
2020 cererea potențială înregistrând o scădere de aproximativ 5% față de anul 2011. Proiecțiile în 
scenariul moderat pun în evidență scăderi ale cererii potențiale la orizontul anului 2020 de circa 1% 
și scăderi de circa 6% pentru cererea înlocuită.  

În regiunea Nord-Est, proiecțiile cererii potențiale în ipoteza scenariului moderat indică o 
ușoară creștere per ansamblu până în anul 2020. Totuși, anumite sectoare economice înregistrează 
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creșteri de cerere pentru forța de muncă. Se estimează creșteri ale cererii potențiale de forță de 
muncă pe parcursul intervalului de prognoză, în mod deosebit după 2013 în industria prelucrătoare, 
comerț, construcții, hoteluri și restaurante și în învățământ iar, cu anumite fluctuații, în energie 
electrică și termică, gaze și apă, sănătate și în asistență socială. Scăderi pe ansamblul intervalului de 
prognoză sunt proiectate pentru agricultură, dar și pentru industria extractivă, transport, depozitare 
și comunicații.  
Prognoza locurilor de muncă disponibile 

Proiecțiile rezultate, ca urmare a aplicării ipotezelor scenariului moderat, indică apariția de 
locuri de muncă disponibile în regiunea Nord Est, dar pe o tendință de scădere a numărului anual al 
acestora începând cu 2015. Se previzionează o reducere a numărului de locuri de muncă disponibile 
cu aproximativ 6% în anul 2013 (comparativ cu anul anterior), urmată de doi ani de creștere (cu 
ritmuri de aproximativ 7% și respectiv 10.5%) iar din anul 2016 se revine la tendința descendenta 
cu ritmuri de descreștere mult mai accentuate (27%).  

Remarcăm faptul că cele mai multe locuri de muncă se desființează în agricultură.  
Proiecțiile numărului de locuri de muncă pe ocupații, în ipotezele scenariului moderat, 

arată că, pe orizontul de prognoză, cele mai multe locuri de muncă se pierd pentru următoarele 
categorii de ocupații:  

Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit,  

Modele, manechine și vânzători în magazine și piețe,  

Meseriași și muncitori calificați în industria alimentară și alte meserii artizanale,  

Funcționari de birou,  

Lucrători în servicii personale și de protecție,  

Funcționari în servicii cu publicul.  

Ocupațiile pentru care se estimează locuri de muncă disponibile și care prezintă o tendință 
de creștere sunt din categoriile:  

Alte ocupații asimilate tehnicienilor,  

Tehnicieni în domeniul fizicii și tehnicii,  

Operatori la instalațiile fixe,  

Operatori la mașini, utilaje și asamblori de mașini.  

Locuri de muncă disponibile, dar în tendință staționară, sunt previzionate pentru  

Meseriași și muncitori calificați în metalurgie, construcții metalice și asimilați,  

Conducători de vehicule și operatori la instalații mobile, și într-un număr mai mic pentru 

Meseriași și muncitori calificați în industria extractivă și construcții.  

 
Prognoza cererii de formare profesională 
Pe domenii de formare, o zecime din cererea potențială de forță de muncă, relevantă pentru IPT în 
ipoteza scenariului optimist, din regiunea Nord-Est, se previzionează în domeniul agricultură, mult 
peste media națională. Deși cererea potențială de forță de muncă pentru domeniul mecanică este 
mai redusă, din punct de vedere structural, decât în celelalte regiuni, acest domeniu continuă să 
ocupe primul loc în cadrul regiunii. Alte domenii cu pondere semnificativă în cererea potențială de 
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locuri de muncă sunt comerț, economic, construcții, instalații și lucrări publice (domeniu cu o 
pondere peste media la nivel național), urmate de industrie textilă și pielărie, turism și alimentație.  
Structura cererii potențiale, pe domenii de formare ale IPT, în ipotezele scenariului moderat, în 
regiunea Nord-Est, în perspectiva 2017-2020 este următoarea tabelul 11: 
 
 
 
Tabelul 11 
Structura cererii potențiale pe domenii de formare 
 

Domenii de formare % 

Agricultură 10,3 

Chimie industrială 0,9 

Construcţii instalaţii şi lucrări publice 10,4 

Comerţ 12,9 

Economic 12,8 

Electric 4,4 

Electromecanică 3,4 

Electronică automatizări 3,5 

Fabricarea produselor din lemn 1,5 

Industrie alimentară 0,7 

Industrie textilă şi pielărie 9,4 

Materiale de construcţii 0,8 

Mecanică 18,7 

Turism şi alimentaţie 7,6 

Resurse naturale şi protecţia mediului 2,6 

Tehnici poligrafice 0,1 

Total  100,0 100,0 

 
SURSA: PRAI al Regiunii de Dezvoltare Nord – Est, 2016-2025  
Aspecte privind piața forței de muncă în perioada 2019-2021  
la nivelul județului Bacău 
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Tabelul 12 
Evoluția numărului salariaților în județul Bacău pe parcursul anului 2019 
 

 
 
 

Tabelul 13 
Evoluția câștigului salarial mediu brut în județul Bacău pe parcursul anului 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

58 

 

 
 
 
 

Tabelul 14 
Evoluția câștigului salarial mediu net, a numărului șomerilor și a ratei șomajului în județul Bacău pe 
parcursul anului 2019 
 

 
 
 
 

În OUG 94/2014 se defineşte astfel Învățământul Profesional Dual (ÎPD):  
(4) „Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional, care se 
desfăşoară pe bază de contract de muncă şi combină pregătirea profesională ce se organizează de 
un operator economic, cu pregătirea organizată în cadrul unei unităţi de învăţământ. 
Responsabilitatea privind organizarea şi funcţionarea este partajată între operatorul economic şi 
unitatea de învăţământ.”  
 „(3) Învăţământul tehnic este format din: învăţământ profesional, învăţământ liceal 
tehnologic şi învăţământ postliceal. Învăţământul profesional este învăţământ dual.” Cu alte 
cuvinte, învăţământul profesional pur şi simplu nu mai există, el se transformă în ÎPD, ceea ce 
presupune implicarea agenţilor economici în comandarea claselor, organizarea şi derularea 
proceselor didactice în partea de instruire practică şi teoretică de specialitate. 

 ÎPD se adresează elevilor absolvenţi de clasa a VIII-a, dar şi tinerilor care au întrerupt 
studiile, şi doresc să se califice într-un domeniu sau altul: „(7) Programele de pregătire profesională, 
prevăzute la alin. (6), sunt organizate prin unităţile de învăţământ de stat şi sunt gratuite, pentru 
persoanele care intră în aceste programe până la împlinirea vârstei de 25 ani.” În practică, nu există 
astfel de solicitări, mai ales că trebuie organizate clase separate, nu pot fi amestecaţi tineri cu 
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diferenţe de vârstă aşa de mari. S-a acceptat şi prelungirea ÎPD peste cei trei ani tradiţionali: 
„Învăţământ profesional cu durata de minimum 3 ani” - art. 23 alin. (1) modificat prin OUG 
49/2014, la solicitarea unor agenţi economici).  

În Franţa există peste 50 de şcoli de ucenici, organizate de patronatele în metalurgie, 
construcţii etc., cu pregătire alternativă: 6 luni la şcoală, 6 luni în unităţi economice. Există avantaje 
pentru operatorii economici participanţi la învăţământul dual?  

„(5) Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unităţile de învăţământ, 
beneficiază de facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, 
bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor 
legale.” Necazul provine din invocarea „potrivit prevederilor legale”.  

 „(5) Absolvenţii învăţământului profesional pot continua studiile în învăţământul liceal.” 
Alergând după doi iepuri, ÎPD nu scoate nici meseriaşi bine pregătiţi, nici „teoreticieni” suficient de 
bine pregătiţi astfel încât să facă faţă curriculei pretenţioase din clasele a XI-a şi a XII-a.  

Că se poate şi altfel ne demonstrează Şcoala Profesională Germană Kronstadt, din Braşov, 
un succes remarcabil, admiterea se face cu 8-9 candidaţi pe loc şi toţi absolvenţii se angajează.  

În Germania, ţară cu o economie ce nu mai trebuie lăudată, învăţământul profesional este 
acoperit de 70% din tineri, în comparaţie cu 20% la noi. Tot în Germania, începând cu clasa a V-a 
se desparte filiera teoretică de filiera tehnologică, creionând încă de la vârste fragede trasee 
educaţionale adecvate tipului de personalitate a elevului.  

O nouă arhitectură instituţională, care să ofere mai multe trasee educaţionale dintre care 
elevii, părinţii, psihologii şcolari să îl aleagă pe acela care se potriveşte cel mai bine personalităţii 
elevului, ar putea avea următoarea structură:  

Separarea, începând cu clasa a V-a, a filierei teoretice de filiera tehnologică.  
Trecerea clasei a IX-a la gimnaziu, pentru obţinerea unei pregătiri generale suficiente în 

vederea continuării studiilor prin învăţământ profesional.  
Traseul educaţional de educaţie informală şi nonformală, cu posibilitatea recunoaşterii 

formale pentru competenţele obţinute.  
Formare profesională-duală de scurtă durată, pentru meserii mai puţin pretenţioase.  
Formare profesională-duală de trei ani sau mai mulţi, într-un cadru legislativ atractiv pentru 

agenţii economici, 70-80% din curriculum fiind instruirea practică şi discipline teoretice tehnice.  
Liceu profesional-dual pentru meserii pretenţioase, fără examen de bacalaureat, 70-80% din 

curriculum instruire practică şi discipline teoretice tehnice/de specialitate, cu obţinerea unui nivel de 
calificare superior. 

 Liceu tehnologic, 40-50% din curriculum instruire practică şi discipline teoretice tehnice/de 
specialitate, cu examen de bacalaureat specific şi cu acces doar la facultăţile din profilul urmat în 
liceu, cu obţinerea nivelului de calificare „tehnician”.  

Liceul teoretic, având şi componenta de instruire aplicativ-practică, cu perioade de 
internship, care să permită învăţarea unor deprinderi necesare inserţiei în piaţa muncii.  

Liceul vocaţional, având şi componenta de instruire aplicativ-practică, cu perioade de 
internship. 

 Şcoli postliceale, în regim dual, pentru meserii foarte pretenţioase şi cu obţinerea unui nivel 
de calificare de „tehnician specialist”.    

Este necesar un cadru legislativ unitar şi îmbogăţit, pentru a cuprinde toate formele de 
învăţământ „dual”, cu precizarea avantajelor pe care le vor primi operatorii economici care se 
angrenează în astfel de activităţi.  

Bursele şi alte avantaje de care beneficiază elevii trebuie bine cuantificate, inclusiv cu sursele 
de finanţare şi instituţiile care le oferă.  
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O piaţă a muncii de calitate este premisa absolut necesară unei economii competitive şi 
atractive.  
Fig 10 
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Tabelul 15 
Învăţământ PROFESIONAL DUAL NORD –EST 
 

 
(Notă: Datele sunt furnizate de ISJ-uri potrivit datelor deţinute la 15 decembrie 2019) 
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Sursa: BULETIN STATISTIC LUNAR  BACAU _12_bc.pdf 
Sursa: dialog_social_IMM_BC_IAN_2020.pdf 

 
Propunere chestionar pentru angajatori   
CHESTIONAR PENTRU ANGAJATORI 
1. Vă declarați mulțumiți de nivelul de pregătire al angajaților și a noilor absolvenți? 
 a. DA 
 b. NU 
 c. Parțial 
2.  Care sunt aspectele pozitive și negative ale angajaților dumneavoastră și a absolvenților în raport 
cu gradul pregătirii profesionale? 

a. adaptabilitate 
 b. bună pregătire teoretică 
 c. eficiență 
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 d. experiență 
 e. pregătire scăzută 
 f. pregătire practică 
 g. lucrul în echipă 
 h. neseriozitate 
3.  Sunt suficiente cunoștințele angajaților dumneavoastră pentru activitatea de bază  a firmei? 
  a. DA 
 b. NU 
 c. Nu știu / Nu răspund  
 
4. În ce măsură cunoștințele dobândite în școală ajută angajatul la îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu?  
 a. mică măsură 
 b. mare măsură 
 c. insuficient 
 d. redundant 
 
5. Care credeți că sunt principalele lipsuri manifestate de către angajații dumneavoastră ce ar fi 
trebuit corectate de școală? 
 a. comunicare 
 b. disciplină 
 c. practică 
 d. seriozitate 
 e. specializare 
 f. responsabilitate 
6. Care considerați că sunt principalele tipuri de carențe / lipsuri ale angajaților? 

a. carențe de comunicare 
 b. carențe de strategie 
 c. carențe comportamentale  
 
7.  Considerați optim raportul între pregătirea teoretică și cea practică dezvoltată în cadrul 
programei universitare? 
 a. DA 
 b. NU 
8.În ce măsură programa universitară a accentuat caracterul teoretic al pregătirii profesionale? 

a. mică măsură 
 b. mare măsură 
 c. insuficient 
 d. redundant 
 
9. În ce măsură deprinderile și abilitățile practice au fost dezvoltate în cadrul programei universitare 
și servesc la creșterea gradului de productivitate al angajaților dumneavoastră? 

a. mică măsură 
 b. mare măsură 
 c. insuficient 
 d. redundant 
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10. Ați fi dispus să acceptați activități de intership ale studenților în cadrul companiei 
dumneavoastră pentru creșterea gradului de aplicabilitate al programei școlare? 

a. DA 
 b. NU 
11. Considerați necesară pentru creșterea eficienței muncii angajaților dezvoltarea de activități în 
cadrul școlii centrate pe munca în echipă? 

a. DA 
 b. NU 
12. Considerați că sunt dezvoltate printre angajații dumneavoastră capacitatea de muncă în echipă 
și apartenența la cultura organizațională a intreprinderii? 

a. DA 
 b. NU 
 c. insuficient 
13. Considerați că aceste metode de management sunt oportune pentru creșterea competitivității și 
a calității companiei dumneavoastră? 

a. DA 
 b. NU 
 c. insuficient 
14. Ce recomandări ați face sistemului de management universitar pentru creșterea gradului de 
adaptare a pregătirii universitare cu cerințele pieții muncii? 
 a. activități practice predominante 

b. examene mai dese / mai multă seriozitate 
c. un număr mai mare de ore de practică 
d. studii de specialitate 

 
 
15. Care este atributul prin care caracterizați acest chestionar? 

a. interesant 
 b. informativ 
 c. obiectiv 
 d. inovativ 
 e. necesar 
 f. satisfăcător 
 g. de nota 10 
 
16. Care este domeniul de activitate al companiei? 
  
 
17. Care este categoria intreprinderii în funcție de numărul de salariați 

a. Microintreprinderi (sub 10 salariați) 
 b. Intreprinderi mici și mijlocii ( între 10 și 250 salariați) 
 c. Intreprinderi mari (peste 250 salariați) 
 
18. Considerați oportun acest chestionar? 

a. DA 
 b. NU 
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7 Adaptarea educației și formării profesionale la nevoile de schimbare ale pieței 

forței de muncă 

 

Declaraţia USAMV Iași  ca instituţie de învăţământ superior cu privire la misiunea sa în 
societate reprezintă un mix al funcţiilor enumerate mai jos, iar viziunea universităţii descrisă în Carta 
USAMV Iași nu este altceva decât strategia adoptată de comunitatea academică pe termen mediu şi 
lung pentru a implementa misiunea constituită din mixul acestor funcţii: 

 Funcţia formativă numită şi funcţia social-economică a educaţiei constă în nevoia, 
exprimată social, de a cultiva, la nivelul educaţiei terţiare, aptitudinea de a munci şi de a 
favoriza inserţia rapidă în viaţa profesională activă. Formarea formatorilor este o 
componentă esenţială a acestei funcţii îndeplinite de către Universitatea Agronomică Iași. 

 Funcţia inovativă numită şi funcţia de cercetare ştiinţifică a universităţii agronomice constă 
în stimularea producerii şi valorificării inovaţiei şi creaţiei originale fără de care orizonturile 
cunoaşterii şi performanţele acţiunii umane nu s-ar fi dezvoltat. 

 Funcţia de mobilitate ocupaţională presupune asistarea competentă a părţii superior 
instruite din populaţia activă în efortul continuu de adaptare rapidă la schimbările 
permanente de pe piaţa muncii produse sub influenţa progresului tehnic din fiecare domeniu 
al activităţii umane, dar şi prin impactul noilor tehnologii informatice şi de comunicare, al 
globalizării vieţii economice, culturale şi politice. 

 Funcţia de transmitere a culturii constă în producerea şi, mai ales diseminarea de către 
membrii comunităţii academice a creaţiei culturale şi ştiinţifice în interiorul comunităţii 
universitare şi în mediul extrauniversitar, recurgând la cele mai variate mijloace de 
comunicare, de la dialogul personal la prezenţa activă în mass media şi la folosirea 
instrumentelor moderne de comunicare în spaţiul virtual. 

 
Viitorul pieței forței de muncă este un subiect aflat în permanentă dezbatere, însă, în ciuda 

faptului că experții au opinii diferite cu privire la ceea ce va fi, există un consens în privința faptului 
că sistemele de educație trebuie să pregătească tinerii pentru un mediu economic în schimbare și 
caracterizat de incertitudine. Angajatorii, de regulă, evidențiază o diferență semnificativă în ceea ce 
privește aptitudinile și abilitățile pe care le așteaptă de la tineri și competențele pe care aceștia le au 
la absolvirea studiilor. Această situație este accentuată și de faptul că rata șomajului este ridicată în 
rândul tinerilor, fiind limitată învățarea la locul de muncă, de multe ori tinerii maturizându-se fără a 
dobândi o experiență de muncă adecvată. 

Oferta de muncă, pe lîngă procesele demografice şi cele migratorii, este influenţată şi de 
procesele de educaţie şi formare profesională. 

Lipsa anticipării cererii pe piaţa muncii, precum şi a corelării necesarului de calificări 
împiedică reducerea discrepanţelor dintre cererea şi oferta de muncă. Rolul educaţiei în a oferi 
acces la piaţa muncii (ocupare) se reflectă prin oportunităţile crescute de angajare pentru populaţia 
educată. Oamenii cu niveluri ridicate ale educaţiei au şanse mai bune pe piaţa muncii, concretizate 
în rate mai ridicate de ocupare:  circa 82% rata de ocupare pentru cei cu studii superioare, faţă de 
64% media UE şi 59% media în România (conform unor rapoarte INS). Diferenţe faţă de ratele 
totale de ocupare sunt marcate de cei care nu au absolvit studii liceale şi cei care au făcut-o. 
Persoanele cu studii superioare au o probabilitate mai mare de a fi ocupate decât ceilalţi. Corelaţia 
dintre educaţie şi forţa de muncă nu este nici independentă de condiţiile de pe piaţa muncii, nici 



 
 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

69 

 

limitată numai la nivelul de educaţie al persoanelor. Diferenţele apar din aspectele muncii omului. 
Indivizii decid cât de mult şi de intens să lucreze. Mediul afectează comportamentul lor, inclusiv 
stimulentele cu care ei se confruntă. 

Relaţia între rata şomajului şi nivelul de educaţie este evidentă: rata şomajului scade pe 
măsură ce se trece de la un nivel inferior de educaţie spre unul superior şi, respectiv, pe măsură ce 
se înaintează în vârstă. Se poate aprecia că rata şomajului – ca dimensiune şi dinamică – este 
invers proporţională cu nivelul de educaţie: scade pe măsură ce nivelul de educaţie creşte şi invers.  

O persoană educată are mai multe şanse de a se integra pe piaţa muncii, de a găsi un loc de 
muncă conform cu nivelul său de competenţă, are o mobilitate mai mare, cu deschidere mai mare 
spre învăţare permanentă, spre reorientarea sau diversificarea profesională etc. În plan economic şi 
social performanţele sale sunt superioare. De asemenea, educaţia are un rol deosebit de important 
în reducerea şomajului de lungă durată atât prin formarea iniţială, înzestrând forţa de muncă cu 
aptitudinea de a face faţă schimbărilor, recalificărilor, cât şi prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Educaţia şi învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie să fie accesibile tuturor, indiferent de 
nivelul de educaţie sau de alte considerente, reprezentând astfel un factor important în reducerea 
inegalităţilor şi prevenirea marginalizării. Învăţarea pe tot parcursul vieţii nu trebuie să fie accesibilă 
sau să fie „accesată” numai de indivizii cu „job-uri” bune, cu nivel superior de instruire, această 
formă a pregătirii fiind necesară tuturor. Situaţia participării adulţilor la programe de învăţare 
continuă arată faptul că cei cu nivel terţiar de educaţie sunt cei mai „înrolaţi” în învăţarea pe tot 
parcursul vieţii.  

România este codaşă în ceea ce priveşte învăţarea pe tot parcursul vieţii în Uniunea 
Europeană, doar 1,3% din populaţie fiind înscrisă în acest proces, faţă de 9% media Uniunii. 
Învăţarea permanentă nu reprezintă numai un aspect al educaţiei şi formării, ci ea devine, pe zi ce 
trece, un principiu fundamental al participării active a individului în societate, de-a lungul întregii 
sale vieţi. Procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii devine o necesitate în societatea actuală, în 
condiţiile schimbărilor permanente în educaţie determinate de evoluţia ascendentă a cunoaşterii 
acumulate la nivelul întregii lumi. 
Relaţia educaţie-piaţa muncii este permanentă şi vizează individul încă de la intrarea în structurile 
de învăţământ instituţionalizate. Traversarea de la ISCED 0 la 6 constituie doar prima etapă de 
acumulare de cunoştinţe şi competenţe care să permită legătura cu profilul cererii pieţei muncii. 
Educaţia se continuă în forme diferite de-a lungul perioadei vieţii active, piaţa educaţiei şi piaţa 
muncii trebuind să se susţină reciproc. Ţintele Lisabona şi Procesul Bologna, Strategia Europa 2020 
în condiţiile consolidării societăţii bazate pe cunoaştere reprezintă pilonii actuali de susţinere a 
reconstrucţiei modelului educaţional, privit prin prisma învăţării pe tot parcursul vieţii. Economia 
bazată pe cunoaştere necesită un sistem de educaţie terţiarăcare să contribuie semnificativ la 
dezvoltarea cunoaşterii şi competenţelor. 

Oamenii trebuie să se pregătească pentru locuri de muncă care se schimbă rapid datorită 
dinamicii dezvoltărilor în tehnologii şi în organizarea muncii. 

Multitudinea de factori care influențează evoluțiile pieței muncii impun ca o necesitate 
efectuarea unor analize detaliate, exhaustive, care să cuprindă multiplele aspecte ale funcționalității 
acesteia.  

Evoluțiile demografice, coroborate cu trendurile socio-economice care indică tranziția către o 
economie a cunoașterii, însoțită de declinul unor profesii tradiționale, impun o evaluare și 
prognozare în detaliu a tendințelor manifestate pe piața muncii. 

Relaţia dintre educaţie şi piaţa muncii poate fi abordată din foarte multe 
perspective: economice, sociale, politice etc. Fiecare dintre aceste perspective 
evidenţiază aspecte de interese pentru domeniul pe care - l reprezintă. 
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Astfel,economiştii pun accent pe eficacitate, productivitatea şi calitatea muncii 
prestate de persoane cu nivel de pregătire şcolară şi profesională diferite.  

Sociologii sunt interesaţi într-o mai mare măsură de aspecte care ţin de 
mobilitatea socio-profesională, de presti!iul ocupaţional, de impactul pe care -l are 
originea socială  asupra traseului educaţional şi socio -profesional al populaţiei. 

Specialiştii în ştiinţele educaţiei acordă un interes sporit adecvării dintre 
conţinutul învăţământului transmis prin educaţie la fiecare nivel de învăţământ şi 
cerinţele actuale şi de perspectivă ale pieţei muncii, în timp ce politologii se 
concentrează pe măsurile guvernamentale de la nivel macroeconomic de la nivelul unei 
ţări în raport cu direcţiile promovate de organismele internaţionale la care o ţară a 
aderat sau urmează să adere, de rolul pe care -l are şcoala în menţinerea şi 
transmiterea cultur ii şi valorilor unei ţări.  

Studiul de faţă se înscrie între elaboratele  recente – rapoarte, articole,studii, 
cercetări – care se concentrează pe situaţia socio-economică dificilă cu care se confruntă 
majoritatea ţărilor: accentuarea şomajului, scăderea nivelului de traial majorităţii populaţiei, mişcări 
sociale de amploare, instabilitate economică etc. În momentul în care categorii largi de populaţie – 
persoane cu nivel înaltde  educa ţ i e  sau  cu  n i ve l  s căzut ,  anga ja ţ i  d i n  med iu l  pub l i c  
dar  ş i  d in  med iu l  p r i v a t ,  d e b u t a n ţ i  p e  p i a ţ a  f o r ţ e i  d e  m u n c ă  d a r  ş i  
p e r s o a n e  c u  î n d e l u n g a t ă  experienţă profesională – se confruntă cu dificultăţi în a găsi un 
loc de muncă, în păstrarea celui pe care îl au sau nu reuşesc să promoveze, să obţină un venit mai 
mare, o parte a nemulţumirilor sunt îndreptate şi către şcoală. Încluderea instituțiilor 
de învățământ între cauzele generatoare de probleme socio-economice este, dintr-un anumit 
punct de vedere, justifictă. 

În foarte multe ţări – şi România este una dintre ele –şcoala deţine monopolul în ceea ce 
priveşte formarea şi calificarea profesională. Ma i  mu l t ,  s i s temu l  de  î nvă ţ ămân t  a  r euş i t  
s ă  se  impună ş i  asupra  modu lu i  de  ierarhizare profesională prin suprapunerea scalei de 
calificări peste cea  a nivelurilor de  î nvă ţământ  abso l v i t e  de  că t r e  popu l a ţ i e i  ş i  
a t es t a t e  de  d i p lome  ş co la re . Ș colii însă nu i se reproşează această situaţie de monopol, ci 
faptul că nu reuşeşte să răspundă întotdeauna cerinţelor actuale şi de perspectivă ale 
pieţei muncii. Din acest motiv, în ultimii ani tot mai frecvent se insistă pe necesitatea 
adecvării dintre educaţie şi piaţa muncii. Schimbările de pe piaţa muncii se derulează cu o foarte 
mare rapiditate iar piaţa are nu doar capacitatea de a le produce, ci şi pe aceea de a le asimila în 
acelaşi ritm alert.  

Spre deosebire de piaţa muncii, şcoala este un mecanism greoi,care are nevoie de un 
timp mai îndelungat pentru a asimila schimbarea, motiv pentru care şi efectele se 
manifestă cu întârziere.  

Principalii actori în măsură să intervină în relaţia dintre educaţie şi piaţa muncii sunt statul şi 
angajatorii. Cea mai frecventă modalitate de intervenţie a statului se realizează prin politicile 
educaţionale promovate de către acesta. 

Favorizarea unei specializări timpurii şi exclusive face greu adaptabilă viitoarea forţă de 
muncă la cerinţele actuale şi de perspectivă ale economiei care pune accent mai degrabă de 
flexibilitatea forţei de muncă în ceea ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor profesionale.  
 Statul are un cuvânt important de spus şi în ceea ce priveşte formarea continuă: poate 
impune firmelor publice şi private organizarea unor astfel de cursuri, poate stabili un tip de 
contribuţie ale acestora pentru organizarea de cursuri de formare, decide asupra conţinutului 
acestui tip de cursuri.  
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Principalul partener al statului îl reprezintă angajatorii: ei pot negocia conţinutul 
învăţământului vehiculat la diferite niveluri de învăţământ, pot fi unii dintre principalii furnizori de 
formare continuă şi pot stabili tipul de calificări etc. Pentru a-şi creşte nivelul şi calitatea 
productivităţii angajatorii ţin cont de nivelul de dezvoltare tehnologică a unei ţări şi de tendinţele 
acesteia. În ultimii ani, ca urmare a dezvoltării tehnologiei diferenţele dintre ocupaţiile manuale şi 
cele non-manuale sunt tot mai reduse, accesul la procesul de decizie este mai flexibil pentru toate 
categoriile de angajaţi astfel că angajatorii au tot interesul de a face presiuni asupra decidenţilor în 
materie de politică educaţională de ţine cont de aceste schimbări.  

Educaţia şi piaţa muncii sunt într-o relaţie de interdependenţă în care uneori educaţia este 
dominantă iar alteori piaţa muncii. Mulți economiști sunt de părere că există trei tipuri de relaţii între 
educaţie şi piaţa muncii care au şi calitatea de a conferi specificiate unei ţări:  

 la nivelul sistemului educaţional (sistem de formare, calificare şi mobilitate), 
  la nivel organizaţional (loc de muncă, ierrahie şi management organizaţional) și  
  la nivel industrial (relaţii industriale, modalităţi de rezolvare a conflictelor în cadrul 

întreprinderilor).  
Pentru a evidenţia aceste relaţii şi impactul lor asupra specificităţii naţionale se ia ca exemplu 

situaţia din două ţări  - Franţa şi Germania.  
În Germania dominant este sistemul de învăţământ în această relaţie în sensul că nu numai 

că răspunde cerinţelor actuale şi de perspectivă ale pieţie muncii dar şi piaţa muncii are încredere în 
formarea pe care o primesc indivizii în procesul de educaţie.  

În Franţa, dominante sunt relaţii de tip organizaţional în sensul că ocuparea unui loc de 
muncă, mobilitatea profesională internă sau externă depind mai mult de vechimea în muncă a unei 
persoane, de tipul de mamagement practicat la nivelul agenţilor economici decât de educaţia şi 
formarea profesională a populaţiei. 
 În orice relaţie, inclusiv cea dintre educaţie şi piaţa muncii, sunt construcţii sociale rezultate 
în urma negocierilor şi compromisurilor dintre diferiţi actori. Stabilirea conţinutului învăţământului 
vehiculat în şcoală este rezultatul consultărilor dintre reprezentanţii sistemului de învăţământ, cei ai 
pieţie muncii, organizaţiile de părinţi, cele ale studenţilor, consultaţii şi dezbateri publice pe această 
temă.  
 Relaţia educaţie – piaţa muncii poate fi investigată atât prin metode cantitative (chestionar) 
cât şi prin metode calitative (interviuri în profunzime, focus-grup). 

 Datele obţinute prin desfăşurarea unor cercetări de tip cantitativ permit culegerea de 
informaţii importante prin eşentioane reprezentative de populaţie – fie pentru populaţia în ansamblu 
a unei ţări, fie pentru segmente din populaţie (angajatori, studenţi sau elevi aflaţi în ultimul an de 
studiu).  

Cercetările de tip calitativ vin să completeze informaţiile culese prin cercetările cantitative cu 
date relevante obţinute prin interviuri în profunzime sau prin organizarea unor sesiuni de focus-grup 
atât cu diferite categorii de populaţie (persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, absolvenţi ai 
unor cursuri de formare, calificare sau recalificare) dar şi cu reprezentanţi ai unor instituţii direct 
implicate în procesul de formare (cadre didactice, formatori) sau din mediul economic (angajatori,  
reprezentanţi a Camerelor de Comerţ, ai AJOFM etc.).  

Inserţia pe piaţa muncii nu este dependentă doar de adaptarea învăţământului universitar, ci 
şi de factori independenţi: specificul locului de muncă (complexitatea sarcinilor, politica de personal 
etc. – ex. ingineria), nivelul de experienţă asociat locului de muncă (ex. ingineria, medicina 
veterinară), tipul de sarcini asociat unui loc de muncă (ex. proiectarea în arhitectura peisagistică). 

Există cel puţin două percepţii (alternative) cu privire la strategia de adaptare a educaţiei 
universitare la cerinţele pieţei muncii. Prima percepţie este una negativă, care acuză incapacitatea 
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educaţiei universitare de a se reforma (de la conţinuturi educaţionale teoretice la cele cu mare 
relevanţă practică), iar a doua percepţie este una pozitivă, care susţine importanţa cunoştinţelor 
teoretice furnizate de universităţi. 

Prima percepţie susţine că tipul de competenţe şi cunoştinţe transmis absolvenţilor este unul 
predominant teoretic. Acest lucru generează efecte negative atât la nivelul individual al 
absolventului, cât şi la nivelul operatorilor economici. Atât absolvenţii, cât şi angajatorii sunt nevoiţi 
să investească resurse în diferite programe care să furnizeze cunoştinţele practice, necesare pieţei. 
Soluţia ar consta în redefinirea învăţământului şi transformarea sa într-unul predominant practic 
(este cazul, în special, al domeniului biologie ).  

A doua percepţie susţine că tipul de competenţe şi cunoştinţe transmis absolvenţilor de către 
universităţi nu poate fi decât unul predominant teoretic. Ideea de bază de la nivelul acestei percepţii 
este aceea că universităţile nu se pot adapta atât de rapid la cerinţele pieţei şi că, oricum, există 
cunoştinţe practice care nu pot fi dezvoltate decât pe piaţă, prin practică. 

Există mai multe metode ce pot contribui simultan la atingerea celor trei tipuri de obiective. 
Spre exemplu, un sistem de descurajare a studenţilor de a lucra, dublat de sprijinirea lor prin 
creditare, de obligativitatea unor stagii de internship şi de o orientare profesională adecvată poate 
constitui o soluţie funcţională pe termen scurt, mediu şi lung. 

Internship-ul obligatoriu este cel de-al doilea element al soluţiei propuse. El trebuie 
coroborat cu obligativitatea studentului de a-şi găsi astfel de oportunităţi de a derula (scurte) stagii 
de practică neplătită în interiorul agenţilor economici, alţii decât facultăţile. Evident că universităţile 
vor fi forţate să medieze parteneriate, pentru a se menţine pe piaţa educaţională. Facultăţile ce vor 
reuşi rapid să asigure studenţilor lor astfel de parteneriate au şanse importante de a-şi creşte 
atractivitatea, asigurând angajabilitatea practic instantanee a absolvenţilor. Pot fi gândite şi 
eventuale recompense pentru angajatori, ce capătă astfel responsabilităţi sporite în procesul de 
formare. Pe de altă parte însă, aceştia ar beneficia oricum de un aflux de forţă de muncă ieftină, la 
acelaşi nivel de calificare cu cea pe care o folosesc în prezent şi pe care o plătesc: studenţii care 
lucrează. Ei pot fi prin urmare cointeresaţi de a sprijini dezvoltarea facultăţilor ce le furnizează 
interni. 

În plus, curriculumul trebuie structurat în aşa fel încât să includă internship-ul şi să sprijine 
înţelegerea teoretică a activităţilor desfăşurate practic. Renunţarea la stagiile de practică 
desfăşurate (exclusiv) în facultate reprezintă un complement subînţeles. 

Internship-ul obligatoriu poate avea în câţiva ani de la implementare şi rolul de agent 
reglator al dimensiunii promoţiilor de absolvenţi la cerinţele de forţă de muncă manifestate pe piaţă: 
prea mulţi studenţi într-un domeniu înseamnă imposibilitatea acestora de a-şi identifica oportunităţi 
de internship. 

Sistemele de educație și de formare profesională trebuie, de asemenea, să fie adaptate, 
astfel încât să sporească posibilitățile cetățenilor de a dobândi și a actualiza, pe parcursul întregii 
vieți, competențele esențiale necesare, inclusiv competențe digitale, limbi străine, știință, 
competența de a învăța să înveți, competențe antreprenoriale și spirit de inovare. 

Colaborarea dintre toate părțile interesate este esențială pentru gestionarea cu succes a 
cerințelor locurilor de muncă de mâine. Partenerii sociali, în special, angajatorii, au un rol crucial în 
acest proces, contribuind la menținerea capacității de adaptare a forței de muncă și contribuind la 
îmbunătățirea calității educației și formării profesionale. 

 Angajatorii trebuie să se implice în mod activ în dezvoltarea potențialului lucrătorilor lor pe 
parcursul vieții profesionale a acestora, prin asigurarea unui mediu propice pentru formarea 
continuă și dezvoltarea competențelor, care poate fi formală, non-formală sau informală. 
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În acest context, sistemul de educaţie trebuie să facă faţă unor provocări importante: să 
anticipeze cerinţele pieţei muncii în termeni de califi cări, abilităţi şi competenţe, să atragă 
companiile în colaborări pentru trainingul studenţilor asigurându-le experienţa cerută la primul loc 
de muncă, să creeze idei pentru noi afaceri şi califiăcări adecvate pentru acestea. 
 
O temă care preocupă din ce în ce mai mult actorii instituționali implicați în domeniul educației 
universitare o constituie inserția profesională a absolvenților de învățământ superior. În acest sens, 
Există preocupări constante, fie ale universităților, fie ale guvernelor, fie ale unor organizații 
concentrate asupra cercetării în domeniul politicilor educaționale, de a colecta date statistice cu 
privire la parcursul profesional al absolvenților.  
 
Se observă pe termen lung o scădere a ponderii celor care lucrează la același angajator ca înainte 
de absolvire, de obicei persoane deja integrate pe piața muncii care urmăresc să obțină o diplomă 
(locuri de muncă care necesită în primul rând o certificare formală și mai puțin competențe tehnice 
specific).  
La nivelul Centrului universitar Iaşi, strategiile pentru căutarea unui loc de muncă cunosc unele 
evoluții în ultimul timp.  
În timp ce rolul familiei, prietenilor și cunoștințelor, adică al rețelelor informale, scade, crește rolul 
rețelelor sociale online.  
Opiniile absolvenților cu privire la strategia cea mai eficientă de căutare a unui loc de muncă 
confirmă tendințele mai sus menționate, astfel, dacă până în 2010 cea mai eficientă strategie era 
considerată cea cu ajutorul familiei, cunoștințelor sau prietenilor de către aproximativ 22% dintre 
absolvenți, în prezent  procentul scade la 16%. Cei mai mulţi consideră că cea mai eficientă 
strategie este cea proactivă de depunere a cererii de angajare pentru un post vacant sau de 
trimitere de CV-uri.  
Ponderea celor care au fost contactați de către un angajator sunt în creștere ceea ce confirmă o 
dinamică pozitivă a cererii forței de muncă pe fondul creșterii economice în perioada de ieșire din 
criză.  
Procentul celor care lucrează la același angajator este în scădere, indicînd o mobilitate profesională 
mai mare ca urmare a absolvirii, dinamizarea pieței forței de muncă și/sau scăderea ponderii celor 
care urmăresc în primul rând obținerea unei diplome pentru consolidarea poziției la locul de muncă 
existent.  
Există diferențe în funcție de domeniul fundamental al absolvenților în privința momentului în care 
absolvenții au început căutarea unui loc de muncă. Astfel, în timp ce în științele sociale, dar și 
matematică și științe ale naturii căutările încep în egală măsură înainte de absolvire pentru unii 
absolvenți, ca și după absolvire pentru alții, în științele biologice și biomedicale avem un pattern 
complet diferit în care majoritatea absolvenților își pun problema căutării unui loc de muncă după 
absolvire.  
Acest lucru sugerează că absolvirea în sine, examenul final este o provocare importantă în acest 
domeniu, în timp ce, pentru ceilalți, absolvirea este mai degrabă un proces continuu, incremental, 
apropierea de finalul studiilor fiind deja o certitudine a absolvirii. De asemenea științele sociale sunt 
și cele asociate într-o măsură mai mare cu locurile de muncă sau profesiile credențialiste, cele 
pentru care certificarea are un rol mai mare decât anumite competențe specifice. Matematica și 
științele naturii relevă o distribuție similară științelor sociale. Absolvenții acestor două domenii sunt 
și cei care declară mai puți că sunt angajați în domenii specifice programelor de licență absolvite, 
dar în același timp sunt și cei care își continuă în cea mai mare parte studiile prinprograme de 
master. Este astfel posibil ca pentru o parte importantă a absolvenților acestor domenii primul loc 
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de muncă după absolvire să fi fost în continuare unul temporar, eventual început încă din perioada 
studiilor de licență și continuat pe perioada studiilor masterale.  
Există o abordare diferită și în privința strategiilor de contactare a angajatorilor, mai precis a 
numărului celor contactați până la obținerea primului loc de muncă. Astfel, absolvenții de științe 
sociale contactează un număr semnificativ mai mare de angajatori decât ceilalți, cu precădere 
comparativ cu cei din științele biologice și biomedicale. Acest lucru sugerează o ofertă de forță de 
muncă mai mare și mai dezechilibrată în raport cu cererea de forță de muncă în aceste domenii. 
În privința situației absolvenților pe piața muncii la 6 luni de la absolvire, datele sunt de asemenea 
diferite în funcție de domeniul fundamental. Astfel, în științele sociale doar 19,50% dintre absolvenți 
declară că sunt angajați într-un domeniu corespunzător programului de licență (cel mai mic procent 
din rândul domeniilor de studii), în timp ce în științele biologice și biomedicale 41,50% declară acest 
lucru. Pe de altă parte, un procent important, cel mai mare din rândul domeniilor de studii, 
respectiv aproape 17% dintre absolvenții de științe sociale declară că și-au continuat activitatea la 
locul de muncă deja deținut (față de numai 7% în științe biomedicale), ceea ce arată că o parte 
semnificativă a acestor absolvenți erau deja integrați pe piața muncii și aveau mai degrabă nevoie 
de certificare decât de acces. Nu în ultimul rând, aproape 26% dintre absolvenții de licență în 
științele sociale își continuă studiile prin programe de master sau post-universitare, în timp ce mai 
puțin de 16% din științele biomedicale fac acest lucru.  
De asemenea, 29% dintre absolvenții de matematică și științele naturii își continuă studiile, ceea ce 
poate explica procentul relativ scăzut al absolvenților din acest domeniu care declară că erau 
angajați într-un domeniu specific programului de licență absolvit.  
Acest pattern în care absolvenții de științe sociale, dar și cei de matematică și științe ale naturii 
declară în proporții mai mici că s-au angajat în domenii specifice programelor de licență absolvite 
poate fi explicat fie prin tendința mai mare a acestora de a își continua studiile (în special în cazul 
absolvenților de matematică), fie prin caracterul credențiast al acestor studii (în special în cazul 
absolvenților de științe sociale), în care certificarea este mai importantă pentru obținerea sau 
consolidarea poziției la un anumit loc de muncă, decât caracterul specific al competențelor obținute.  
În ceea ce privește numărul mediu de luni până la găsirea unui loc de muncă, se pot observa 
diferențe pentru aproape toate domeniile de studii. Astfel în 2010, an caracterizat de criza 
economică, numărul mediu de luni până la găsirea unui loc de muncă după absolvire este mai mare 
la toate domeniile, cu excepția științelor sociale. Domeniul de studiu al științelor sociale este sigurul 
în care numărul de luni de căutare a unui loc de muncă a cunoscut o dinamică pozitivă comparativ 
cu 2010. Acest lucru arată o posibilă saturare a pieței și o creștere a cererii în raport cu oferta de 
forță de muncă.  
Pe de altă parte, dacă în științele biomedicale în 2010 media era de aproape 8 luni, în ultimul timp 
aceasta a scăzut semnificativ sub 4 luni, ceea ce arată o creștere mult mai accentuată a cererii în 
raport cu oferta, probabil și pe fondul migrației multor specialiști din aceste domenii. În toate 
celelalte domenii este scăderi ale numărului mediu de luni, însă amploarea este mai mică ca în cazul 
științelor biomedicale.  
Pe ramuri de știință analizele sunt mult mai relevante însă din păcate numărul cazurilor este relativ 
mic, ceea ce nu permite analiza fiecărei ramuri în parte. Totuși, acele ramuri de știință pentru care 
se înregistrează un număr rezonabil de răspunsuri valide ne arată diferențe majore între acestea. 
Astfel, în științe juridice, dar și în arte sau științele pământului și atmosferei, numărul de luni până 
la angajare, pentru absolvenți este mai mare decât în celelalte domenii.  
Valorile cele mai scăzute, sugerând o absorbție mult mai rapidă a acestor absolvenți pe piața 
muncii, se înregistrează în ingineria calculatoarelor și tehnologia informației, ingineria 
transporturilor, inginerie electrcă, dar și medicină, matematică sau filologie. 
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Ponderea celor care consideră foarte important domeniul de studii absolvit variază în funcție de 
domeniul de studii. De pildă, un procent mai mare dintre absolvenții de științe biologice și 
biomedicale consideră foarte important domeniul de studii, în timp ce un procent mai mare din 
științe sociale consideră că propria capacitate de relaționare sau că propria personalitate au contat 
mai mult în obținerea unui loc de muncă. Aceste date sugerează o importanță mai ridicată acordată 
trăsăturilor proprii de personalitate, dar și competențelor transversale decât competențelor specifice 
propriului domeniu de activitate în cazul absolvenților de științe sociale.  
Tema lucrării de licență sau reputația universității absolvite înregistrează ponderi mici pentru toate 
domeniile de studii. Totuși experiența anterioară de muncă sau reputația universității, deși nu sunt 
considerate foarte importante, nu sunt nici neglijabile, nefiind considerate foarte puțin importante în 
aceeași măsură precum tema lucrării de licență. Reputația universității este considerată oarecum 
importantă.  
Veniturile medii pe ramuri de știință confirmă tendința care ne arată o absorbție mai rapidă pe piața 
muncii a absolvenților anumitor ramuri de știință și implicit o cerere de forță de muncă mai mare în 
raport cu oferta. Astfel, absolvenții de licență din domeniul ingineriei sistemelor, calculatoare și 
tehnologia informației declară și cele mai mari venituri medii, semnificativ mai mari decât cele 
declarate de absolvenții altor domenii de studii.  
În privința utilizării competențelor dobândite în timpul studiilor la primul loc de muncă după 
absolvire, se poate observa, de asemenea, că absolvenții de medicină au utilizat în mare și foarte 
mare măsură competențele dobândite.  
Concluzionând şi la nivelul Centrului universitar Iaşi există o tendință de normalizare a pieței forței 
de muncă. Această tendință crește rolul mecanismelor formale de accesare a unui locde muncă, în 
detrimentul relațiilor informale, în același timp însă crește și rolul rețelelor online de diseminare a 
informației și de facilitator al comunicării cererii și ofertei de forță de muncă. În același timp, durata 
medie de așteptare până la găsirea unui loc de muncă scade. Pe de altă parte, există și diferențe 
transversale importante în funcție de domeniul de studiu absolvit și, mai important, în funcție de 
ramura de știință a licenței absolvite. Aceasta din urmă este mai relevantă decât domeniul 
fundamental (care în unele cazuri este constituit din ramuri de știință destul de eterogene), însă din 
rațiuni metodologice, mai precis lipsa de suficiente cazuri la nivelul anumitor ramuri de știință, nu 
toate analizele pot fi valid realizate la acest nivel.  
Distribuția mediilor raportate ale veniturilor lunare la primul loc de muncă arată însă o tendință clară 
de câștiguri salariale superioare în rândul absolvenților de domenii tehnice sau matematice în raport 
cu cei din științele sociale.  
De asemenea, numărul mediu de angajatori contactați pentru obținerea unui loc de muncă este mai 
mare în rândul absolvenților de științe sociale. Nu în ultimul rând, aceiași absolvenți declară 
procentele cele mai mici de angajați în domeniul programului de licență absolvit, dar și cele mai 
mari procente ale celor care își continuă activitatea la locul de muncă deja deținut anterior absolvirii, 
ceea ce arată un impact mai mic al fomării universitare asupra situației proprii pe piața muncii.  
Se observă că,  asbolvenții de științe sociale menționează preponderent caracteristici personale sau 
competențe transversale a fi considerate cele mai importante pentru obținerea primului loc de 
muncă, în timp ce cei al altor domenii tind să menționezeîn măsură mai mare competențe specifice 
domeniului absolvit.  
Propunere conținut chestionar/chestionare pentru evaluarea nevoii reale de programe 
antreprenoriale și calificări de nivel 6 în 6 unități școlare ISCED-04 / licee din regiunea 

de dezvoltare Nord-Est (la LIDER, itemi) 
 

Completarea acestui chestionar, are drept scop, identificarea şi evaluarea nevoii reale de programe 
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antreprenoriale şi calificări de nivel 6 în unităţi şcolare ISCED-04 / licee din regiunea de dezvoltare 
Nord-Est. Informațiile pe care la solicităm ne sunt utile, în cadrul proiectului “Măsuri active pentru 
creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate’’, 
POCU/379/6/21/124388, pentru a ne contura o imagine cât mai bună cu privire la aşteptările 
potenţialilor antreprenori şi ale nevoilor acestora.Vă informăm că experții evaluatori, vă vor putea 
solicita informații suplimentare și/sau documente justificative, care să probeze răspunsurile D-
voastră, acolo unde este cazul. 
 
1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________ 
adresa: __________________________________________ 
Telefon:_________________________E-mail:_________________________ 
2. Gen:      Masculin          Feminin 
3. Naţionalitate:     română alta (specificaţi) _________________ 
4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi):  

sub 15 ani  

15 – 24 ani  

25 – 45 ani  

Peste 45 
ani 

 

5. Locul de reşedinţă:      rural      urban 
6. Cum definiţi termenul de antreprenor? 

 om de afaceri  
 patron  
 a face ceva pentru a obţine profit  

7. Cum credeţi că este apreciată meseria de antreprenor la noi în ţară? 
 foarte riscantă  
 mult de muncă şi obositoare 
 foarte bănoasă 
 este invidiată şi dorită de toată lumea 

8.  Prin ce modalităţi credeţi că s-ar dezvolta spiritul antreprenorial? 
 implicarea autorităţilor  
 dobândirea unor pregătiri profesionale pentru administrarea afacerilor  
 experienţă furnizată de către cei care au reuşit în afaceri  
 realizarea unor planuri de afaceri competitive 

9. După părerea dumneavoastră de ce studii credeţi că ar avea nevoie un antreprenor 
pentru a avea o afacere de succes? 

 niciunul     
 legislaţie 
 contabilitate     
 inginerie 
 management 

 
10. Cum aţi putea dobândi o educaţie în domeniul afacerilor? 
 

 prin studii universitare de licenţă  
 studii specializate de tip masterat 
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 proprie experienţă    
 din cărţi, reviste, discuţii cu prietenii 

 
11. Care a fost motivul pentru care aţi (sau veţi) înfiinţa o firmă? 

 prestigiul poziţiei sociale mai bună  
 pentru a câştiga bani mai mulţi 
 nevoie economică a zonei 
 carieră şi siguranţă 

12.Ce obiectiv şi-a propus (sau îşi va propune) firma dumneavoastră? 
 să satisfacă clienţii    
 să se extindă tot mai mult 
 să obţină profit cât mai mare  
 să facă faţă concurenţei 

13.Ce vârstă o consideraţi optimă pentru un om de afaceri ce îşi înfiinţează o firmă? 
 sub 20 de ani    
 între 20-40 de ani 
 între 40-60 de ani    
 peste 60 de ani 

 
Vă mulțumim pentru completarea acestui chestionar! 
 
Nume şi prenume: ......................................            Semnătura ............................... 
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 8. ELABORARE MODEL INFORMATIC (EXCEL) PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DIN 
CHESTIONAR/CHESTIONARE PENTRU EVALUAREA NEVOII REALE DE PROGRAME 

ANTREPRENORIALE ȘI CALIFICĂRI DE NIVEL 6 ÎN 6 UNITĂȚI ȘCOLARE ISCED-04 / 
LICEE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST  

 
Datele care vor fi prelucrate statistic sunt cele aferente întrebărilor de mai jos. Răspunsul la celelalte 
întrebări (acolo unde este posibil) va fi exprimat prin concluzii generale (fără o interpretare 
statistică). 
Pentru a facilita aplicarea unor metode statistice,  propunem utilizarea unor indicatori numerici, 
după cum urmează: 
I6. Cum definiţi termenul de antreprenor? 

 1.om de afaceri  
 2.patron  
 3.a face ceva pentru a obţine profit  

 
I7. Cum credeţi că este apreciată meseria de antreprenor la noi în ţară? 

 1.foarte riscantă  
 2.mult de muncă şi obositoare 
 3.foarte bănoasă 
 4.este invidiată şi dorită de toată lumea 

I8.  Prin ce modalităţi credeţi că s-ar dezvolta spiritul antreprenorial? 
 1.implicarea autorităţilor  
 2.dobândirea unor pregătiri profesionale pentru administrarea afacerilor  
 3.experienţă furnizată de către cei care au reuşit în afaceri  
 4.realizarea unor planuri de afaceri competitive 

I9. După părerea dumneavoastră de ce studii credeţi că ar avea nevoie un antreprenor 
pentru a avea o afacere de succes? 

 1.niciunul     
 2.legislaţie 
 3.contabilitate     
 4.inginerie 
 5.management 

 
I10. Cum aţi putea dobândi o educaţie în domeniul afacerilor? 
 

 1.prin studii universitare de licenţă  
 2.studii specializate de tip masterat 
 3.proprie experienţă    
 4.din cărţi, reviste, discuţii cu prietenii 

 
I11. Care a fost motivul pentru care aţi (sau veţi) înfiinţa o firmă? 

 1.prestigiul poziţiei sociale mai bună  
 2.pentru a câştiga bani mai mulţi 
 3.nevoie economică a zonei 
 4.carieră şi siguranţă 

I12.Ce obiectiv şi-a propus (sau îşi va propune) firma dumneavoastră? 
 1.să satisfacă clienţii    
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 2.să se extindă tot mai mult 
 3.să obţină profit cât mai mare  
 4.să facă faţă concurenţei 

I13.Ce vârstă o consideraţi optimă pentru un om de afaceri ce îşi înfiinţează o firmă? 
 1.sub 20 de ani    
 2.între 20-40 de ani 
 3.între 40-60 de ani    
 4.peste 60 de ani 

 
Datele pot fi centralizate într-un tabel de forma: 
Cod 
subie
ct I1 

I2 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 

NE1 M=
1 
F=
2 















25v,3

)25,15[v,2

15v,1

  

Rural
=1 
Urban
=2 

Indica
tiv 
răspu
ns 

Indica
tiv 
răspu
ns 

Indica
tiv 
răspu
ns 

Indica
tiv 
răspu
ns 

Indica
tiv 
răspu
ns 

Indica
tiv 
răspu
ns 

Indica
tiv 
răspu
ns 

Indica
tiv 
răspu
ns 

NE2 ...           
... ...           
NEn ...           
*NEi, reprezintă subiectul (respondentul chestionarului) cu numărul de ordine i din regiunea de 
dezvotare Nord-Est. 
Datele vor putea fi introduse într-un tabel excel de forma: 
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După caz, acolo unde este posibil din punct de vedere matematic, se vor urmări anumiţi indicatori 
statistici: frecvenţe de apariţie a unor răspunsuri, valoarea modulului, media, mediana, 
amplitudinea, abateri etc. 
 
 
 
 
Avizat, 
 
Manager de proiect:  
Conf. dr. Carmen Olguța BREZULEANU 
 
 


