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Cuvânt înainte 

Conținutul acestui volum a fost realizat în cadrul proiectului
POCU/379/6/21/124388, cu titlul: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA
PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A 
STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S”, Lider: Universitatea 
pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași și Parteneri: P1 - 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele
Mihai I al României” din Timişoara; P2 – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi. 

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.  

Finalitatea acestui studiu este aceea de a oferi informații
fundamentate pe date statistice oficiale și date de teren actuale la nivelul
centrului universitar Iași, 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.  

Lucrarea face referire la studiile în domeniul pieței muncii, 
mecanismele de funcționare a pieței muncii, dinamica și modificările pieței
forței de muncă din județul Iași, tehnici și instrumente de analiză a pieței 
muncii, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, prognoza cererii şi ofertei de
locuri de muncă pe termen mediu şi lung din studii previzionale naţionale, rolul
Universității pentru Științele Vieții din Iași în formarea profesională a tinerilor,
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antreprenoriatul în rândul studenților, aşteptări ale studenților din USV Iași
pentru creșterea participării angajabilității prin calificări și ocupații cu potențial 
antreprenorial, analiza așteptărilor angajatorilor pentru calificări de nivel 5, 6 
și nivel 7. 

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.  

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. 

Lucrarea ANALIZA PIEȚEI MUNCII ÎN CENTRUL UNIVERSITAR IAȘI.
RAPORT DE ANALIZĂ PRIVIND AȘTEPTĂRILE ABSOLVENȚILOR ȘI
AȘTEPTĂRILE ANGAJATORILOR PENTRU CALIFICĂRILE  DE NIVEL ISCED
5,6,7, Volumul I se adresează în egală măsură grupurilor care întâmpină
dificultăți specifice în găsirea unui loc de muncă, precum femeile, tinerii,
lucrătorii mai în vârstă, migranții și persoanele cu dizabilități, întreprinderilor 
și lucrătorilor în vederea adaptării la schimbare. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate 
despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitați https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027.  

Autorii 
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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. 

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);  
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 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 antreprenoriale pe baza 
de investigații de teren (focus grupuri) cu partenerii sociali și 
reprezentanți ai mediului asociativ de tineret.  

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.  
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, robotizarea și digitalizarea), este 
vitală pentru posibilitățile tinerilor de a-și valorifica la maxim po-tențialul și de 
a-și spori bunăstarea. 

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. 

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, 
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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. 
  



10 
 

CAP. 1. ELEMENTE TEORETICE PRIVIND STUDIUL MUNCII 
 

1.1 Studiile în domeniul pieței 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 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 
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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 prelucrării 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 2018, 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 
licență in 2018, cei mai multi dintre absolvenţi detin contract pe 
perioada nedeterminată, dintre aceştia, cei mai multi pot fi intâlniti 
in domeniul industriei si constructiilor (91%) si sănătătii (79%), iar 
cei mai putini in domeniul agriculturii (55%);  

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

 stabilitatea cea mai ridicatî în ceea ce priveste vechimea la locul de 
muncă se poate observa in cazul sectorului public, unde scorul mediu 
calculat la nivelul răspunsurilor 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 calculată la 
nivelul esantionului a fost de aproape trei ani de zile;  

 la nivel general, nu există nicio diferenţă semnificativă între bărbati 
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 muncă in altul;  
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 în aceeaşi perioadă, absolventii de invățământ superior, care au 
obținut diploma de licentă in 2010 au schimbat in medie trei locuri 
de munc=, dintre care unul sau două in domeniul programului de 
licență absolvit;  

  față de asteptările avute in facultate cu privire la cariera sunt cei 
care lucrează in sectorul nonprofit;  

 angajatii care se declară a fi satisfăcuti in mare si foarte mare măsura 
față de statusul lor profesional sunt cei care declară in medie venituri 
lunare nete semnificativ mai mari comparativ cu angajatii care se 
declară satisfăcuti in mică si foarte mică măsură. 

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 
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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 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.  
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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 2018, 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 2018. 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 2018 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 
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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.  

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.   
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CAP. 2 MECANISMELE DE FUNCȚIONARE A PIEȚEI 

MUNCII 
 

2.1 Piața muncii, definiție, caracteristici 
 

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, 
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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. 

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 
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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 muncă, asupra modelelor de ocupare, asupra 
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mecanismelor de administrare şi reglare a pieţei muncii.  
Cei mai importanţi dintre factorii de influenţă asupra pieţei muncii sunt 

următorii:  
 progresul tehnic şi productivitatea socială a muncii;  
  procesele demografice şi de emigrare-imigrare;  
 caracteristicile culturale şi comportamentale ale populaţiei;  
 nivelul de educaţie şi de calificare a forţei de muncă;  
 producţia şi capitalul;  
 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 direcţiilor de dezvoltare a sistemelor de educaţie şi 
formare profesională, din perspectiva dimensiunii europene a acesteia;  
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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 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 
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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. 
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2.2 Indicatori folosiți pentru analiza pieței muncii 
 

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:  

 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.  
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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. 
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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. 

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.  
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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, 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 2018, 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 2018, cei mai multi dintre absolvenţi detin contract pe 
perioada nedeterminata, dintre aceştia, cei mai multi pot fi intalniti 



26 
 

in domeniul industriei si constructiilor (91%) si sanatatii (79%), iar 
cei mai putini in domeniul agriculturii (55%);  

 ei 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 ridicată 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 invătământului vechimea medie este de aproape sase ani, 
comparativ cu agricultura sau serviciile unde vechimea calculată 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 muncă, fie trecand dintr-un domeniu de activitate in altul, fie 
dintr-un tip de munca in altul;  

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

 angajatii care intentioneaza să isi schimbe locul de muncă in 
următoarele luni castiga in medie semnificativ mai putin decât cei 
care nu sunt interesati să isi schimbe locul de muncă;  

 angajatii din sectorul serviciilor raportează un venit net lunar mediu 
si median, semnificativ mai mare față de alte domenii precum 
invățământul, sănătatea sau agricultura;  

 doar 37% dintre angajatii cu studii in domeniul stiintelor umaniste si 
artelor se declară satisfăcuti in mare si foarte mare măsura cu privire 
la asteptările legate de viata profesională pe care si le-au construit 
in facultate;  
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 cei mai nemultumiti absolventi față de asteptările avute in facultate 
cu privire la cariera sunt cei care lucrează in sectorul nonprofit;  

 angajatii care se declaăa a fi satisfăcuti in mare si foarte mare 
măsură față de statusul lor profesional sunt cei care declară in medie 
venituri lunare nete semnificativ mai mari comparativ cu angajatii 
care se declară satisfăcuti in mică si foarte mică măsură.  

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. 

În tabelul 1 se poate observa provenienţa absolvenţilor (respondenţi) de 
la principalele universităţi din Iaşi. 

Tabelul 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) 

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) 

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" Iasi (14), Neamt (4), Suceava (3), 
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din Iaşi (32) 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.   

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 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 
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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. 
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2.3 Relația student – piața muncii 
 

Acestă analiză se bazează pe datele unui studiu care a debutat în anul 
2018, 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.  

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 
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de eroare admisă a eșantionului este de 3% la un interval de încredere de 
95%.  

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.  
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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.   

 
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. 

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.  

Analiza respondenţilor din punctul de vedere evaluării şanselor de 
integrare pe piaţa muncii – la nivel naţional – ulterior absolvirii programului de 
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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. 

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%. 

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.  

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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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.   

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.  

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-
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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.  

Populația 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. 
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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.  

 
2.4 Caracteristici ale forței de muncă în 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% . 
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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. 

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 
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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. 

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.  
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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 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:  
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  - 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 2018 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 2018, 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 2018 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 
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persoane de sex feminin 64,1%. 
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 
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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 2018 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 2018 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)  

• 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%.  
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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 2018, 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 - 2018 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 2018 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 2018 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 2018 era la nivel național 
de 4% și în regiunea Nord –Est de - 5,6% o 6,1% persoane de sex masculin 
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(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 2018, 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.  

Structura populaţiei ocupate, după nivelul de educaţie, pe grupe de 
vârstă, sexe şi medii Populația ocupată la nivel național în anul 2018 (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.  
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 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 2018 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 2018 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 2018.  

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 maximă din intervalul 2008- 2018, de 
astfel, din 2009 numărul șomerilor de lungă durată a fost în permanență în 
scădere pana la 21,7 mii persoane în 2018. 
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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). 
 

2.5 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. 

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.  
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 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 
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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 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 
termică, gaze, apa  

2,8  2,5 2,2 1,9 1,5 1,1 1 1 1,3 1,3 
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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, cu 
amănuntul,reparatii 
auto  

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 
sociale din sistemul 
public 

6,2  6,8 5,9 5,8 5,5 5,6 5,7 5,8 5,7 5,9 

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 16488
6 

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  

2811 2580 2294 2084 1515 1100 1043 967 1196 1236 
 

e Distributia apei; 
salubritate, 
gestionare deseuri 

4988 4109 4268 4228 4168 4026 3867 3782 3899 3977 
 

f Constructii 17666 13167 9989 9936 10164 10119 9516 10310 10131 9993 
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g Comert cu ridicata 
și repatii auto 

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 asig 

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 admin si 
activ servicii suport 

5631 5098 4419 4960 6373 6641 7756 8390 9150 10504 
 

o Administrație 
publică si apărare; 
asigurări sociale 

5946 6638 6104 5634 5365 5516 5640 5663 5537 5633 
 

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%.  
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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. 
 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.   
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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. 

 
Sursa: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași 

Figura 3. – Mediul de provenienţă 
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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 
30.06.2019 

Învățământ 

primar 
şi fără 
studii 

FĂRĂ 
STUDII 

gimnazial profesiona
arte şi 
meserii 

 
liceal 

 
postliceal 

 
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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CAP. 3 TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE ANALIZĂ A PIEȚEI MUNCII 
 

3.1  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); 
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 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; 
 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.  
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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.  
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• 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, 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 
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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.  
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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, 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?“  
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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;  

- 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 
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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.  

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 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 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 
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 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 

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 
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 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   
 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)  
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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 
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CAP 4 IDENTIFICAREA CERINȚELOR ȘI PERSPECTIVELOR DE PE 
PIAȚA MUNCII 

 

4.1 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.  

 

 
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 
 

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 5.  
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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 6.   

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 7,  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 
 

 4.2 Sursa cunoştinţelor şi abilităţilor necesare 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.În tabelul 7 
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. 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 
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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. 

Tabelul 6 
Opiniile absolvenţilor privind pregătirea pentru locul de muncă 

(% de acord în mare sau foarte mare măsură) 

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% 

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% 
Sursa: UECNCFPA-DOCIS 

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 
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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.  

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 7 
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 
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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 8). 
  

 
 

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.  
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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 

 
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 
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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 
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ocupaţionale.  
Europa converge spre o economie în care serviciile, competenţele şi 

ocupaţiile înalt calificate 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.  

 
4.3 Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu 

şi lung din studii previzionale naţionale 
 

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 
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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 8.  

Tabelul 8 
Prognozele cererii potențiale de forță de muncă pe regiuni de dezvoltare 

în scenariul moderat (pers.) 
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 
S 946528 952975 958419 964063 973475 
C 751767 767587 777213 786728 802568 
V 593426 590659 591252 593421 597692 
BI 666660 674317 675740 679437 681490 

SURSA: PRAI al Regiunii de Dezvoltare Nord – Est, 2016-2025 
 

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 9.   
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Tabelul 9 

Prognozele cererii înlocuite de forță de muncă pe regiuni de dezvoltare în 
scenariul moderat (pers.) 

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 

SURSA: PRAI al Regiunii de Dezvoltare Nord – Est, 2016-2025 
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.  
Prognoza cererii potenţiale Regiunea Nord – Est 

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 creșteri de cerere 
pentru forța de muncă.   
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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 2020 (comparativ cu anul anterior), urmată de doi 
ani de creștere (cu ritmuri de aproximativ 7% și respectiv 10.5%) iar din anul 
2023 se revine la tendința descendenta cu descreștere mult mai accentuată. 

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.  

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 locuri de 
muncă sunt comerț, economic, construcții, instalații și lucrări publice (domeniu 
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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 10: 

Tabelul 10 
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  
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CAP 5. Adaptarea educației și formării profesionale la nevoile de 
schimbare ale pieței forței de muncă 

 
5.1 Rolul Universității de Științele Vieții Iași în formarea 

profesională a tinerilor 
 

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 

Declaraţia Universității de Științele Vieții Iași  (USV 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 (USV 
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, 
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de la dialogul personal la prezenţa activă în mass media şi la folosirea 
instrumentelor moderne de comunicare în spaţiul virtual. 

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 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 
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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. 

5.2 Relaţia educaţie-piaţa muncii 
 

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.  
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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. 

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 culturii 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 
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nivelului de traial majorităţii populaţiei, mişcări sociale de amploare, 
instabilitate economică etc.  

În momentul în care categorii largi de populaţie – persoane cu nivel 
înalt de educaţie sau cu nivel scăzut, angajaţi din mediul public dar şi din 
mediul privat, debutanţi pe piaţa forţei de muncă dar şi persoane cu 
îndelungată 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.  

Includerea 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. 

Mai mult, sistemul de învăţământ a reuşit să se impună şi asupra modului 
de ierarhizare profesională prin suprapunerea scalei de calificări peste cea  a 
nivelurilor de învăţământ absolvite de către populaţiei şi atestate de diplome 
şcolare. 

Școlii 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 
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cursuri, poate stabili un tip de contribuţie ale acestora pentru organizarea de 
cursuri de formare, decide asupra conţinutului acestui tip de cursuri. 

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 
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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 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 
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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. 
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5.3 Inserția profesională a absolvenților de învățământ superior 
 

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. 

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.  
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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 puțin 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 
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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.  

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 
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domenii tind să menționezeîn măsură mai mare competențe specifice 
domeniului absolvit.  
 

5.4 Antreprenoriatul în rândul studenților 
 

Antreprenoriatul în rândul studenților din România este unul slab dezvoltat. 
Într-o eră în care informația reprezintă cel mai important bun, antreprenorialul 
este în mod cert un model de dezvoltare economică a unui individ sau a unei 
echipe, fiind sustenabil chiar la nivel național, în special în rândul tinerilor. 

Colectarea datelor este un proces care face posibilă obținerea de informații 
de la un  anumit public în vederea verificări unor ipoteze. Chestionarul de 
cercetare reprezintă o tehnică sau un instrument de investigare constând dintr-
un ansamblu de întrebări scrise, imagini grafice, ordonate logic și psihologic, 
care, prin administrarea de către operatorii de anchetă sau prin autoaplicare, 
determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează a fi 
înregistrate în scris.  

Chestionarul este un mijloc foarte bun de explicare a comportamentelor 
umane și de identificare a factorilor care le determină. Cu ajutorul 
chestionarului, ca instrument de investigare, se pun întrebări și probleme care 
determină diverse răspunsuri din partea persoanelor anchetate. 

 Răspunsurile, respectiv comportamentele oamenilor, pot fi influențate de 
numeroși factori, dintre care putem aminti: personalitatea celui care 
anchetează dar și a celui anchetat, tema anchetei, mediul în care are loc, 
timpul de desfășurare a acesteia, structura chestionarului, precum și modul lui 
de aplicare etc. 

Acest proces se bazează pe o combinație de  metode: calitative și 
cantitative. 

Prin cercetare cantitativă se înțelege culegerea de date care sunt măsurate 
și analizate  statistic. Metoda cantitativă se bazează pe o ipoteză formulată la 
început, fiind deductivă, pe o  structură definită, public aleatoriu  

Într-un studiu realizat de EY România, numit  Barometrul educației și culturii 
antreprenoriale în rândul studenților din România în 2019, în parteneriat cu 
Academia de Studii Economice și cu sprijinul unor organizații studențești 
membre ale Alianțe Naționale a Organizațiilor Studențești din România 
(ANOSR), alături de alți specialiști, se consideră că „universitățile concentrate 
pe antreprenoriat, tehnologie și cercetare au un impact dramatic asupra 
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economiilor din care fac parte, prin ecosistemul antreprenorial creat în acestea, 
startup-urile create de studenți și spin-off-urile desprinse din cercetarea 
universitară” În contextul în care 44% dintre studenții intervievați în studiul EY 
România consideră că universitățile îi pregătesc doar într-o măsură medie 
pentru a deveni antreprenori, universitățile trebuie în mod ert să adopte o serie 
de măsuri, precum:  

 introducerea decursuri despre antreprenoriat pentru studenți,  
 sprijinirea desfășurării unor activități extracurriculare conexe acestui 

domeniu,  
 îmbunătățirea calității și creșterea diversității stagiilor de practică, 
 sprijinirea înființării unor incubatoare și acceleratoare de afaceri pentru 

studenții antreprenori,  
 dezvoltarea unorcompetiții de planuri de afaceri,  
  sprijinirea studenților să realizeze networking cu potențial investitori, 

mentori sau studenți cu preocupări asemănătoare.  
Printre cursurile specifice unei universități antreprenoriale se numără:  

 Introducere în antreprenoriat 
 Dezvoltarea unui plan de afaceri 
 Finanțarea unei afaceri mici 
 Aspecte legale ale unei afaceri mici 
 Studii de caz în afaceri mici 
 Conducerea companiilor cu rată mare de creștere 

La fel de importante sunt și rețelele de mentori („conectarea oamenilor de 
afaceri cu tinerele talente ale noii generații”), de finanțare („exersarea căutării 
de investitori și chiar obținerea de finanțare”), concursuri de idei și afaceri(în 
sensul de „evenimente ale întregii comunități, nu doar ale universității”) sau 
parteneriatele post-absolvire (întrucât „după absolvire, universitățile nu pot 
întrerupe brusc sprijinul acordat tinerilor antreprenori, ci aceștia trebuie să aibă 
în continuare acces la o serie de resurse, precum rețeaua de mentori”).   

Un astfel de chestionar aplicat la studenții Facultății de Agricultură din 
Iași, specializarea IEA, anii III și IV, cursuri de zi a relevat faptul că peste  63 
% dintre respondenți vor să înceapă propria afacere în următorii doi ani, în 
timp ce aproximativ 53 % dintre studenții care au răspuns la chestionar ar 
prefera să fie antreprenori și nu manageri. 

 De asemenea,  circa 3 % dintre aceștia „sunt dispuși să muncească din 
greu pentru ceea ce își doresc să obțină”, iar 86% „sunt dispuși să își asume 
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riscuri”, ceea ce ne determină să considerăm că există un potențial însemnat 
de posibili antreprenori în USAMV Iași.  

Remarcăm faptul că 79 % dintre studenții chestionați consideră că au cel 
puțin un antreprenor în cercul de cunoștințe din afara familiei, în timp ce 47 
% dintre aceștia au un antreprenor în familie. Referitor la cea mai importantă 
calitate a unui antreprenor de succes, 61 % dintre studenții respondenți au 
indicat viziunea, în timp ce 42 % dintre aceștia au indicat lipsa capitalului ca 
fiind cea mai importantă problemă în a deveni antreprenor.   

Studenții Facultății de Agricultură din Iași, specializarea IEA, anii III și IV, 
cursuri de zi chestionați în cadrul proiectului POCU 124388 Antre_S au arătat 
faptul că ar dori sprijin suplimentar din partea instituțiilor de învățământ 
superior în toți pașii ce trebuie parcurși pentru constituirea unui start-up, 
pornind de la apariția ideii și pe parcursul tuturor etapelor până la demararea 
afacerii și, ulterior, pentru perioada imediat după ce afacerea îmbracă și o 
formă juridică.  

Alte solicitări ale studenților vizau promovarea unor modele de bună 
practică printr-o serie de conferințe și sesiuni de lucru, realizate în special cu 
foști studenți de succes, dar nu neapărat (studenții considerau, însă, 
insuficiente aceste facilități, considerând că accesul la infrastructura 
universitară este restrictiv, iar aceasta nu este suficient de dezvoltată, 
simțindu-se nevoia dezvoltării unor veritabile incubatoare de afaceri, unde să 
se realizeze o consiliere cu privire la pregătirea planului de afaceri, să se 
faciliteze contactul cu potențiali investitori, precum și să se ofere ajutor 
suplimentar, în special din punct de vedere juridic, dar nu numai, în privința 
accesării liniilor de finanțare. 

Analizând Particularitățile formei de angajare a studenților Facultății de 
Agricultură a USAMV Iași putem constata că 12%  dintre studenții la licență 
sunt angajați și 54% la master. În plus, 2% dintre studenții la licență au o 
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afacere și 8% la master.  Dacă o treime dintre studenții angajați la licență au 
un post în domeniul studiilor, 65% dintre studenții la master au o astfel de 
poziție. Aproximativ  0 treime, atât la licență, cât și la master, spun că postul 
ocupat este primul loc de muncă (Figura 10). 

Fig 10 . Particularitățile formei de angajare a studenților Facultății de 
Agricultură a USAMV Iași 

 
Parte dintre aceste măsuri constituie o realitate în mediul universitar, însă 

se desfășoară izolat, la un nivel minimal, fără a exista o viziune de ansamblu 
și fără a se urmări și impactul desfășurării acestora în rândul studenților. Doar 
48% dintre studenți au menționat că la cursurile sau seminarele la care au 
participat au fost invitați profesioniști cu experiență și know-how în domeniul 
studiat . 

Din chestionarul adresat studenților rezultă că aceștia declară că o resursă 
importantă în derularea afacerii o pot reprezenta informațiile privind 
identificarea și atragerea de finanțare, alături de accesul la o comunitate de 
networking (Tabelul 1). 

Tabelul 11 
Distribuția răspunsurilor la întrebarea referitoare la estimarea oprtunității 

de angajare în domeniu în funcție de Specializare 
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Pentru a identifica reticența studenților Facultății de Agricultură la dezvoltarea 

antreprenoriatului am luat în considerare întrebarea: Care credeți că este principala 
percepție asupra eşecului în afaceri în România? 

Frica de eşec rămâne una dintre barierele semnificative pentru abordarea 
antreprenoriatului în România, în condițiile în care eliminarea stigmatului eșecului este 
critică pentru dezvoltarea inițiativei personale. 

 Doar 30% dintre studenți consideră că eșecul în afaceri este perceput pozitiv (ca 
un prilej de învățare sau pur și simplu ca neavând nici un impact asupra viitoarelor 
proiecte de afaceri). Procentul acestora chiar a scăzut în 2019, dar pe seama 
antreprenorilor nehotărâți. 

 Astfel, percepția negativă a scăzut de la 81% în 2017, la 65% în 2018 și 60% în 
2019.   

Guvernul României și-a asumat să susțină „antreprenorii tineri prin intermediul 
programului Start-up Nation—și nu numai —prin finanțarea nerambursabilă cu 
200.000 leipentru fiecare start-up, fără a fi nevoie de cofinanțare” în contextul în care 
„programul conține date exacte: 10.000de start-up-uri finanțate anual, costuri 
0pentru înființarea acestora, durata de înființare —1 zi, dar și accesarea programului 
doar online cu aflarea rezultatului în aceeași zi”. 

Prin Ordonanța de Urgență nr 10 din 27 ianuarie 2017pentru stimularea înființării 
de noi întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr. 79 din 30 ianuarie 
2017, a fost demarat „în scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea 
posibilităților actuale de dezvoltare economică a României şi a stimulării mediului de 
afaceri, prin înființarea de noi întreprinderi mici şi mijlocii”, Programul „Start-up Nation 
–Romania”.  

Prin intermediul acestui program „se poate acorda ajutor de minimis în sumă 
maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100%din valoarea cheltuielilor 
eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari”, în conformitate cu art. 
3, alin. (1) al respectivei ordonanțe. Aceasta prevede lista beneficiarilor și cheltuielile 
eligibile pentru respectivul ajutor de minimis.  

Există,prin urmare,premise și linii de finanțare disponibile în vederea stimulării 
activității de antreprenoriat în mediul universitar. Lipsește, însă, cu desăvârșire,o 
strategie care ar trebui să operaționalizeze modul de funcționare al tuturor entităților 
menționate mai sus, precum Societățile Antreprenoriale Studențești, și modul în care 
acestea sunt încurajate să acceseze fondurile destinate exclusiv lor, dar nu numai.  

Cel mai bun exemplu este faptul că prevederileart. 6, lit. c), din Legea nr. 
102/2016 referitoare la incubatoarele academice de afacerinu sunt legate în niciun fel 
de Societățile Antreprenoriale Studențești, deși cele două structuri ar trebui să 
funcționează în acord. Menționăm,de asemenea,că Centrele de Consiliere și Orientare 
în Carieră nu sunt menționate sau conectate la strategia de stimulare a 
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antreprenoriatului studențesc, în ciuda faptului că ar putea contribui în mod decisiv al 
buna funcționare a acestora. 

Universitățile din România sunt încă departe de a oferi studenților potențiali 
antreprenori un cadru prielnic cu privire la dezvoltarea propriilor afaceri. Societățile 
Antreprenoriale pentru Studenți, fie că vorbim de structuri noi create sau organizații 
studențești recunoscute în acest sens, reprezintă o modalitate de a revitaliza 
adaptarea sistemului universitar la realitățile economice contemporane. 

Organizațiile studențești reprezintă, în prezent, principalul motor de dezvoltare a 
antreprenoriatului în acest context, experiența, resursele și membrii acestora fiind 
indispensabile oricărui proces de a reforma situația actuală. Acestea trebuie să fie 
reprezentante și consultate în tot ceea ce presupune desfășurarea activității SAS. 

În conformitate cu art. 197, litera b) din LEN nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se formează un fond distinct pentru dezvoltarea instituțională 
(FDI), din bugetul alocat Ministerului Educației Naţionale, care se adresează celor mai 
performante instituții de învățământ superior de stat din România. Repartizarea 
acestui fond se realizează pe baza unei competiţii de proiecte organizate de către 
CNFIS.   

FDI  are ca scop susţinerea proiectelor de dezvoltare instituțională de la nivelul 
universităţilor de stat din România, finanțate din bugetul MEN, în vederea creşterii 
capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirii calităţii sistemului naţional de învățământ 
superior.  

FDI urmăreşte finanţarea proiectelor de dezvoltare instituțională realizate de 
universităţile de stat, care vizează unul dintre următoarele domenii strategice: 

 Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea 
accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea 
pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră); 

 Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România 
 Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice 

universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri 
de susținere a activităților didactice, din cadrul universităţilor; 

 Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești 
(SAS) din cadrul universităţilor; 

 Domeniul 4 Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) 
are ca obiective următoarele: 
 Dezvoltarea de competențe si abilități antreprenoriale pentru studenți (și 

absolvenți) 
 -Dezvoltarea structurii specifice activităților antreprenoriale studențești 

(inclusiv ateliere de microproducție)  
 -Elaborarea de materiale și organizarea de cursuri de antreprenoriat  
 -Organizarea de intership-uri si training-uri la companii de succes  
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 -Organizarea de conferințe și ateliere de lucru realizate cu antreprenori de 
succes 

 -Organizarea de activități de mentorat  
 -Realizarea de consiliere privind aspectele legale, pregătirea unui plan de 

afaceri și modalități de accesare a fondurilor publice 
 Sprijinirea inițiativelor de afaceri ale studenților (și absolvenților) 
 -organizarea de sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri etc., cu scopul 

selectării unor propuneri viabile; 
 -organizarea de concursuri pentru atragerea de finanțări pentru cele mai 

bune proiecte; 
 sprijinirea activității incubatoarelor de afaceri, întreprinderilor simulate 

(inclusiv ateliere de microproducție) și altor entități antreprenoriale, din 
cadrul instituției de învățământ superior. 

 organizarea de competiții și târguri pentru expunerea planurilor de afaceri 
 facilitarea contactului cu potențiali investitori 
 organizarea de spații speciale pentru comunități de afaceri pentru studenți 

(și absolvenți) 
Susţinerea activităţilor ȘCOLII ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI în cadrul USAMV 

din Iaşi este o măsură convergentă Politicii naţionale în domeniul educaţiei şi 
Strategiei Universităţii pentru asigurarea calităţii şi creşterea competitivităţii 
absolvenţilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor cu 
caracter antreprenorial. 

În planul Strategic Instituțional al USAMV Iași pentru perioada 2016-2020 sunt 
prevăzute o serie de obiective strategice și direcții de acțiune care sunt în concordanță 
cu obiectivele proiectului și ale politicilor naționale de dezvoltare a învățământului 
superior cum ar fi: crearea unui mediu de cercetare, innovare și transfer tehnologic 
competitiv pe plan național și internațional care să transforme USAMV Iași într-un pol 
de excelență bazat pe generarea cunoașterii și transferului tehnologic, cu impact 
direct asupra creșterii performanței, calității activităților didactice și serviciilor către 
comunitate și dezvoltarea relației de parteneriat real și activ cu studenții în 
implementarea tuturor proceselor academice din universitate și creearea de 
oportunități pentru dezvoltarea personală și profesională în vederea integrării active 
și responsabile în societate.   

Obiectivele SAS se referă la pregătirea și adaptarea ofertelor educaționale la 
schimbările pieței muncii și pregătirea inițială antreprenorială  prin educație terțiară 
astfel încât studenții și absolvenții USAMV Iași să fie integrați rapid la cerințele pieței 
muncii prin dezvoltarea unor competențe transversale ce vor fi atribute principale la 
viitoarele locuri de muncă.   

Referitor la cea mai importantă calitate a unui antreprenor de succes, 61 % dintre 
studenții respondenți au indicat viziunea, în timp ce 42 % dintre aceștia au indicat 
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lipsa capitalului ca fiind cea mai importantă problemă în a deveni antreprenor.   
Cercetarea a pornit de la următoarea ipoteză de lucru: analiza și evaluarea 

managementului proiectelor  adaptată de către studenții Facultății de Agricultură  în 
funcție de complexitatea proceselor, particularităților și specificul activităților din 
domeniul de activitate al firmei noi înființate, de trăsăturile firmei care gestionează și 
aplică aceste procese, dar și de caracteristicile resurselor umane. 

 
5.4 Exemple de afaceri dezvoltate de studenții USV Iași 

STUDIUL PRACTIC 1 
 

 Prezentăm în continuare un proiect depus de un student al specializării 
IEA anul IV, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de munca pentru toti, 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate 
și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții  8.iii: Activități 
independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 
microfirme și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare,  Obiectiv specific 
3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din 
zona urbana, Schema de ajutor de stat: România Start Up Plus 

Proiectul contribuie la atingerea Obiectivului general al programului 
POCU, respectiv de dezvoltare a resurselor umane prin accesul acestora la 
sistemul de educație și formare profesională, de stimulare a ocupării, 
reducerea sărăciei și excluziunii sociale. De asemenea, proiectul, prin 
obiectivele lui contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice ale POCU: 
prioritatea de invesțitii 8iii prin înființarea de activități independente, 
antreprenoriat și crearea de întreprinderi, inclusiv microîntreprinderi și 
întreprinderi mici și mijlocii inovatoare obiectivul specific 3.7 prin Creșterea 
ocupării prin susținerea întreprinderilorlor cu profil non-agricol din zona urbană 
prin crearea de locuri de muncă în întreprinderi nou înființate. 

 Firma nou înființată de student se numește SC A.D.D. BEAUTY SRL,  și 
este o societate înființată în anul 2019, care își propune să ofere potențialilor 
clienti diefrite servicii de amenajare grădini si peisagistică conform 
codului CAEN 8130 - Activitati de intretinere peisagistica. Principalele activitati 
pe care firma  le are in vedere sunt: proiectarea spatiilor verzi si  a sistemelor 
de irigatii, amenajarea spatiilor verzi, întretinerea spatiilor verzi și servicii de 
dezinsectie. 

Pentru o buna desfasurare a activitatii propuse prin prezentul proiect, 
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SC A.D.D. BEAUTY SRL va indentifica un spatiu intr - o zona la periferia 
Municipiului Iasi. Spatiul va fi de tip industrial si se doreste a fi o hală de maxim 
150m2 destinată depozitarii tutror echipamentelor. De asemenea, locatia va 
trebuie sa detina parcare adecvată pentru angajați și clienți si sa aiba niste 
costuri de intretinere, inclusiv chirie si  utilități moderate, avand in vedere ca 
firma  este la inceput de drum. 

Misiunea SC este dezvoltarea de spatii si grădini care se află in armonie 
cu stilul de viata al fiecaruia, cu activitatile din timpul liber, cu stilul arhitectural 
al imobilului, pe care trebuie sa-l puna in evidenta, totul pentru a oferi o oaza 
de liniste si relaxare clientilor. 

Viziunea SC presupune dezvoltarea activitatii, cu evolutia tipului de servicii 
practicate si largirea ariei de clienti la nivel judetean, aceste aspecte 
contribuind la mentinerea pozitiei firmei pe piata si la consolidarea activitatii 
acesteia printr-o evolutie permanenta. Firma  isi va orienta toate eforturile 
spre stabilirea pe piata de profil a unei imagini de sine statatoare. 
 Perspectivele de viitor ale societatii sunt pozitive, luand in calcul faptul 
ca directia de actiune este una de succes, iar politica generala este cea 
corecta; activitate  a firmei va fi axata pe atentie sporita la tendintele clientului, 
la nevoile si asteptarile acestuia, urmarind in primul rand consolidarea relatiei 
cu acesta si elaborarea de strategii si tehnici actuale in acest sens. 
 Scopul principal al A.D.D. BEAUTY SRL este de a-si consolida pozitia pe 
piata, actionand continuu pentru cresterea calitatii serviciilor pe care le ofera 
clientilor si implicit, pentru obtinerea unor profituri sigure pe termen lung.  
 Firma, in demersul sau de a se dezvolta, se bazeaza pe principalele sale 
atuuri - tehnologie noua utilizata, personal calificat, calitatea buna a serviciilor, 
studiile si experienta in domeniu a administratorului. 
Obiectivele pe termen scurt ale firmei pot fi sintetizate astfel: 

 achizitionarea echipamentelor necesare realizarii unor servicii de calitate 
superioara maxim 6 luni de la intocmirea prezentului plan de afaceri  

 dezvoltarea activitatii societatii prin introducerea tehnologiilor moderne 
pentru prestarea unor servicii care sa raspunda cererii din piata in termen 
de maxim 6 luni de la intocmirea prezentului plan de afaceri  

 dezvoltarea echipei societatii prin crearea a 2 noi locuri de munca pentru 
postul de muncitor calificat in amenajari exterioare, in termen de maxim 8 
luni de la intocmirea prezentului plan de afaceri  

Obiectivele firmei  pe termen mediu se referă la: modernizarea serviciilor prin 
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investitii periodice in echipamente noi, promovarea egalitatii de sanse, de gen 
si nediscriminarea, mentinerea locurilor de munca create, cel putin 6 luni dupa 
finalizarea implementarii proiectului. 

Deasemenea, firma își propune o serie de obiective pe termen lung cum 
ar fi: cresterea numarului de clienti, imbunatatirea calitatii serviciilor.reducerea 
costurilor si a timpului de amenajare a spatiilor verzi și marirea ariei de 
prestare a serviciilor de la zona locala la zona regionala si nationala  

Piața țintă este reprezentată de persoane fizice și juridice, primării, 
instituții, asociații sau orice alt tip de posesor de teren. O categorie importanta 
este reprezentată de clientii cu varsta cuprinsa intre 20 si 30 ani, pe care dorim 
să îi fidelizăm. 
 Firma  se confrunta pe acest segment de piata cu o concurenta pe plan local 
deloc de neglijat. Firme concurente: SC Coralya SRL; Green Service Romania 
SRL, GUTUIUL DE AUR SRL si Belle Jardin. 

Principalele activitati pe care firma  le are in vedere sunt: 
1. Servicii de proiectare peisagistica: Realizarea unei gradini care sa imbine 

perfect frumusetea plantelor si aspectul estetic al gradinii cu utilitatea 
acestuia, mai ales in cazul gradinilor si a spatiilor verzi in cadrul sediilor de 
companii implica o faza de proiectare si revizuire a tuturor cerintelor 
clientului. Realizarea unui proiect de amenajare se poate realiza cel mai 
rapid prin faptul ca unul dintre specialisti va vizita locul undeva fi viitoarea 
gradina si va putea face o oferta exacta si corecta pentru infiintare sau 
intretinerea spatiului verde si a plantelor de care dispune clientul. 

2. Arhitectura Peisagistica: Firma  va proiecta elemente peisagistice si va 
amenaja spatii verzi si gradini in functie de cerintele clientului la preturi 
accesibile, folosind produse de inalta calitate. Serviciile SC A.D.D. BEAUTY 
SRL includ arhitectura peisagistica pentru ca gradina sa arate impecabil, 
aranjamentele florale realizate vor satisface gusturile prin eleganta lor, si 
pe langa toate acestea firma  ofera si posibilitatea de a amenaja gradina 
cu mobilier de gradina, pentru ca timpul petrecut in gradina sa fie unul 
dintre cele mai placute. SC A.D.D. BEAUTY SRL isi propune sa construiasca 
foisoare pentru gradini, podete, pergole, ziduri din piatra naturala, borduri 
si alei, grilaje, posibilitatea de umbrire.sisteme de irigare a gazonului si a 
plantelor din gradina.  

3. Intretinere spatii verzi: Indiferent de cat de bine si de frumos a fost 
realizata o amenajare a gradinii, a spatiilor verzi aferente unei case 
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incepand de a doua zi dupa amenajare incepe degradarea spatiilor verzi si 
a plantelor care sunt in gradina. Gazonul creste, crengile cresc in directia 
gresita sau se lasa, apar primele buruieni in gazon sau printre dalele aleilor.  
Incepand de a doua zi trebuie inceputa activitate  a de intretinere a gradinii. 
Aceasta presupune intretinere periodica a spatiilor verzi impreuna cu 
curatarea spatiilor exterioare ale casei si gradinii, parcului etc, lucrari 
sezoniere de intretinere sau irigare. Intretinerea inseamna realizarea unei 
serii de operatii care se efectueaza conform unui program bine stabilit care 
tine cont de o serie de factori cum ar fi: sezonul, destinatia lucrarii, tipul 
interventiei , periodicitatea operatiei de intretinere a gradinii si altele de 
acest fel.  SC A.D.D. BEAUTY SRL va presta intreaga gama de servicii 
necesara intretinerii spatiilor verzi:  întretinerea gazonului; întretinerea 
arborilor si a arbustilor, întretinerea sistemului de irigatie întretinerea 
lacurilor, iazurilor si a altor cursuri de apa, întretinerea sistemului de 
iluminare exterioara, curatarea aleilor si a trotuarelor casei inclusiv 
dezapezire. Toate aceste servicii sunt oferite cu maxim de promptitudine 
si calitate de catre personalul firmei.  

4. Servicii de dezinsectie Firma  oferă servicii profesionale de dezinsectie 
pentru curti, gradini si spatii verzi publice impotriva tantarilor, mustelor, 
viespilor, capuselor tratand astfel gazonul si vegetatia din curte. 
Planul de marketing  Studiul de piață. Populația orașului Iasi este de 

aproximativ 320.000 locuitori. Conform Direcţiei Judeţene de Statistică, 
Municipiul Iasi deține 660 de hectare de spații verzi, din care 428 de ha sunt 
în administrarea Primariei, 127 ha in intretinerea Asociatiilor de proprietari si 
105 ha proprietate private. Apreciem că se amenajează 70% din total spatii 
verzi, rezultă 4 620 000 mp spațiu verde care se amenajează. Având în vedere 
că pe piața din Iasi există deja 4 potențiali amenajatori, vom împărți suma la 
5 pentru a rezulta piața pontențială.  4 620 000/5 = 924.000 mp spațiu verde, 
aproximativ 92 Ha * 2 (cel puțin de două ori pe an, primăvara și toamna) = 1 
848 000 mp spațiu verde posibil amenajării și întreținerii într-un an. 

Amenințări și oportunități  Principalele oportunitati identificate de catre 
societate, pentru dezvoltarea prezentei afaceri  sunt: primirea unor beneficii 
guvernamentale pentru a se extine in noi zone oferind asfel noi locuri de 
munca, posibilitatea negocierii cu furnizori si distribuitori pentru a achizitiona 
materialele necesare la preturi atractive, accesul la forta calificata, finantarea 
prezentului plan de afaceri  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
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2020 Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți Obiectivul specific 3.7 - 
Creșterea ocupării prin susținerea organizațiilor cu profil nonagricol din zona 
urbană   
Caracteristicile și beneficiile produsului/serviciului  
Pachetul complet de lucrări pentru amenajarea grădinii și a spațiilor verzi 
cuprinde: 

 proiectare și execuție grădini, parcuri și spații verzi; 
 execuție instalații pentru grădini (sisteme de drenaj, instalații/sisteme 

automatizate de irigații pentru irigare grădini, gazon și plante); 
 gazonare prin însămânțare sau montare rulouri gazon; 
 realizare grădini de apă, fântâni decorative, fântâni arteziene, cascade, 

cursuri de apă; 
 execuție alpinării, terasare pante, decopertări și umpluturi de pământ; 
 servicii de tăiere, fasonare și toaletare arbori și arbuști; 
 servicii de întreținere și reabilitare spații verzi, grădini, plante de 

interior; 
 rulouri gazon; 
 garduri vii din diverse specii și realizare perdele din plante cațărătoare; 
 elemente de decor din piatră naturală ( alei și ziduri decorative); 
 diagnostic și tratament plante, fertilizări și tratamente fito-sanitare; 
 consultanță în vederea amenajării spațiilor verzi etc. 
 servicii de dezinsectie 

Clientul țintă Segmentarea pieței amenajărilor de grădini și spații verzi poate 
fi făcută după următoarele variabile: vârsta, venit, domiciliu (zona geografică), 
clasa socială. 
 Așadar segmentul țintă (grupul țintă) este format din persoane cu 
vârste cuprinse între 25-50 ani dar și peste 50 ani care au venituri medii și 
peste medie cu domiciliul în mediul urban și rural dar care locuiesc în special 
la case, dar și instituțiile deținătoare de spații verzi. Persoane fizice și juridice, 
primării, instituții, asociații, într-un cuvânt orice posesor de teren, în special 
intravilan. 

Experienta si studiile in domeniul amenajarilor peisagistice ale 
administratorului firmei  vor fi esentiale in prestarea servicilor, iar existenta 
Universitatii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad 
face usoar identificarea de personal instruit, direct interest de activitate  a 
prestata de catre societate. 
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Concurența. Mediul (segmentul de piata) in care activeaza A.D.D. BEAUTY 
SRL, este caracterizat printr-o moderata concurenta, atat zonala, cat si la nivel 
regional. Firma  se confrunta pe acest segment de piata cu o concurenta pe 
plan local deloc de neglijat. Firme concurente: SC Coralya SRL; Green Service 
Romania SRL, GUTUIUL DE AUR SRL si Belle Jardin. 

Punctele tari ale afacerii sunt reprezentate de: experienta si studiile in 
domeniul amenajarilor peisagistice ale administratorului, flexibilitate in relatia 
cu diversi clienti, seriozitate in respectarea angajamentelor luate faţă de 
clienţi, preturi competitive, raport calitate/pret ce va fi regasit in serviciile 
prestate si produsele livrate.  

Punctele slabe se referă la faptul că: fiind o firmă nou înființată este mai 
puțin cunoscută pe piață, lipsa de mijloace de transport specializate proprii in 
transportul echipamentelor si a plantelor ornamentale care sunt fragile la 
transport. 

Investitiile viitoare trebuie sa se concentreze pe infiintarea unor 
capacitatii de productie a plantelor ornamentale proprii. Diversificarea 
productiei prin infiintarea de florarii care sa functioneze ca si centre 
specializate in prelucrarea ofertelor privind amenajarile peisagistice. 

Poziționarea firmei/nișă de piață 
SC A.D.D. BEAUTY SRL se axează pe piaţa serviciilor, respectiv pe piaţa 

serviciilor de consum (amenajări spatii verzi) adresându-se în special clienţilor 
din mediul urban al judeţului Iasi, şi nu numai. 

Piaţa societăţii este în etapa de lansare, de apariţie concretizată în 
existenţa nevoii de o atmosferă plăcuta, reducerea stresului şi de purificare a 
aerului. Această nevoie este o nevoie insuficient nesatisfacuta pe piata 
judeţului Iasi şi de aceea a luat naştere ideea de A.D.D. BEAUTY SRL, o 
întreprindere al cărei scop este satisfacerea pe deplin a acestei nevoi. Datorită 
faptului că întâlnim întreprinzatori deja existenţi pe piaţa ţintă, asistăm la o 
creştere a acesteia. 

SC A.D.D. BEAUTY SRL este interesată să-şi consolideze poziţia pe piaţă 
şi să-şi mărească cota în cadrul acesteia. Ca urmare, preocupările noastre vor 
viza dezvoltarea activitatii de amenajari exterioare prin 2 cai: 

 calea extensiva: presupune atragerea de noi clienti, fie din randul 
nonconsumatorilor relativi, fie din randul clientilor concurentilor. Se are 
in vedere in vedere şi abordarea unor noi zone geografice, această cale 
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fiind posibilă prin identificarea unor noi utilizatori sau descoperirea şi 
promovarea unor noi utilizări. 

 calea intensivă: constă în creşterea mediei de folosire a serviciului de 
amenajare exterioară pe individ sau familie. Acest lucru se poate realiza 
prin sporirea calităţii serviciilor, aprovizionare cu noi specii de flori şi 
arbuşti şi intensificarea serviciilor de îngrijire a plantelor. Deoarece 
limitele determinate de natura serviciului prestat sunt greu de stabilit, 
posibilităţile de creştere a pieţei rămân mult mai mari. 

  Din punct de vedere al nivelului cotei de piaţă SC A.D.D. BEAUTY SRL 
prezintă tipul de dominare comună cu concurentii directi şi totodată având o 
cotă de piaţă relativ apropiată. 
Marketingul produsului/serviciului  
 Promovarea are ca scopuri principale: cunoașterea firmei pe piață și 
formarea unei imagini favorabile în rândul consumatorilor. Pentru promovarea 
serviciilor SC A.D.D. BEAUTY SRL va apela la radio, televiziune și presa scrisă. 
 Site-ul firmei - dezvoltarea unei afaceri  presupune construirea unui un 
site profesionist conceput și realizat, atât grafic cât și ca funcționalitate care 
să prezinte și să propage afacerea, să o poziționeze pe internet. Scopul site-
ului este de a face cunoscute serviciile pe care firma  le oferă. Trebuie să fie 
atractiv și interactiv, să determine navigatorul să viziteze cât mai multe pagini 
și să-și dorească să revină, să ofere multiple posibilități de informare, 
download fisiere în format PDF, newsletter, e-book-uri, etc. Este cel mai 
puternic instrument de publicitate.  
 Pentru a se poziționa cât mai bine în clasamentele motoarelor de 
căutare, site-ul trebuie alimentat cât mai des cu putință - zilnic dacă este 
posibil - cu informații noi despre oferta companiei, cu imagini reprezentative 
pentru companie, cu interview-uri ale unor clienți, de exemplu sau ale unor 
specialiști recunoscuți din domeniul amenajărilor exterioare, cu informații 
generale și elemente din legislația care guvernează domeniul de activitate   al 
companiei. Motoarele de căutare sunt foarte sensibile la aceste dezvoltări ale 
site-urilor și pe cele active din acest punct de vedere le poziționează mai sus 
în clasamente. Asta înseamnă mai mulți vizitatori pe zi. 
Orice vizitator al site-ului SC A.D.D. BEAUTY SRL este un potențial client! 
 Reclama la Radio - spotul publicitar va fi difuzat în zilele de luni până 
vineri între orele 7:00 şi 13:00 pentru că dimineaţă cota de audienţă este 
mare. Acesta va fi: „Ai nevoie de un spatiu perfect si relaxant pentru tine și 
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pentru familia ta? Echipa de specialisti A.D.D. BEAUTY îți oferă servicii de 
amenajare completă a gradinii tale.” 
 Reclama in presa scrisă – reclama serviciilor noastre va apărea în 
revistele pentru amenajarea casei. De exemplu: „Casa mea”, „Casa lux”, „Casa 
și grădina”. 
Tehnici de promovare a vânzărilor: 
Pliantul - se va oferi gratuit tuturor persoanelor care vin la firma noastră de 
asemenea se va împărţi în zonele principale din oraş și în târgurile la care 
participă firma. 
Participarea la targuri de specialitate - atat pentru promovarea activitatii firmei 
cat si pentru identificarea de noi furnizori si colaboratori. 

Buget de marketing  Pagina web, identitate vizuală (logo, slogan), 
pliante, cataloage, broșuri, cărți de vizită, etc - 5000 lei 

Analiza concurenței a fost realizată în tabelul 1 unde pentru fiecare 
factor inclus în prima coloană, s-a făcut o analiză pentru a determina dacă 
reprezintă un punct tare sau un punct slab (PT sau PS) pentru afacerea 
dumneavoastră sau pentru competitor. Evaluarea importanței pentru client a 
fiecărui factor s-a făcut pe o scală de la 1 la 5 (1 = foarte important, 5 = nu 
foarte important).  

Tabelul 12 
Analiza concurenței  la SC A.D.D. BEAUTY SRL 

FACTOR Afacerea 
mea 

SC 
Coralya 
SRL 

Green 
Service 
Romania 
SRL 

GUTUIUL 
DE AUR 
SRL 

Belle 
Jardin 

Importanța 
pentru 
client 

Produs/Serviciu PT 2 2 2 2 2 
Preț PT 2 2 2 2 2 

Calitate PT 1 1 1 1 1 

Varietate PT 4 4 4 4 4 
Service PT 4 4 4 4 4 

Fiabilitate PT 2 2 2 2 2 
Experiență PS 3 3 3 3 3 
Reputația 
companiei PS 1 1 1 1 1 

Localizare PT 4 4 4 4 4 
Modalitate de PT 3 3 3 3 3 
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FACTOR Afacerea 
mea 

SC 
Coralya 
SRL 

Green 
Service 
Romania 
SRL 

GUTUIUL 
DE AUR 
SRL 

Belle 
Jardin 

Importanța 
pentru 
client 

comercializare 
Publicitate PT 2 2 2 2 2 

Imagine PT 2 2 2 2  
Cheltuieli de marketing se referă la canalele de promovare online, offline cheltuielile 
pentru start-up sau în mijloacele mass-media, locale sau regionale, conforma datelor 
din tabelul 2 

 
 Tabelul 13 

Cheltuielile de marketing la SC A.D.D. BEAUTY SRL 
 Segment de piață 1 
Canale de promovare ONLINE Pagina WEB, Fabebook 
Canale de promovare 
OFFLINE 

Pliante, Participare la targuri de specialitate 
Reclama Radio local si regional Presa scrisa - 

Cheltuieli pentru start-up 
Pagina WEB, Fabebook 
Pliante, Participare la targuri de specialitate 
Reclama Radio local si regional 

Cheltuieli lunare (estimate pentru 
18 luni) 

Promovare , Reclama Radio local si regional 
Presa scrisa - reviste de specialitate 

 
Politica de pret  la SC A.D.D. BEAUTY SRL este prevazuta a fi adaptata 

nivelului de clasificare a serviciilor specifice oferite, acestea se vor stabili la un 
nivel acoperitor in raport cu cheltuielile generate de activitate  a de baza. 
 Nivelul preturilor este influentat si de alti factori independenti acestuia, 
respectiv situatia ofertei si cererii pe piata, aceasta fiind in multe cazuri 
influentata de factori sezonieri sau de introducerea de noi produse superioare 
pe piata. 
 In perspectiva atragerii de noi clienti, firma  poate realiza o flexibilitate 
a politici i sale de pret, pentru cresterea gradului de atractivitate   a ofertei 
sale, inclusiv acordarea unor facilitati pentru anumite categorii de consumatori. 
 Tarifele propuse pentru serviciile oferite, se incadreaza in cerintele de 
competitivitate impuse de standardele de calitate si sunt comparabile cu 
tarifele competitorilor. 
 Ele vor fi stabilite in functie de raportul cerere/ oferta, tinandu-se seama 
de categoria de servicii oferite, de complexitatea si diversitatea serviciilor, de 
lupta concurentiala pentru mentinerea pe piata ca entitate profitabila. 
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Canale de distribuție  
Primul si cel mai important criteriu de diferenţiere a strategiilor de 

distributie este numărul de canale utilizate, întreprinderea SC A.D.D. BEAUTY 
SRL va adopta distribuţia printr-un singur canal, fără intermediari, prin relaţii 
directe cu clienţii efectivi. 

În funcţie de dimensiunea canalului utilizat se va opta pentru 
distribuţie directă, concretizată în prestarea serviciului de amenajare 
exterioară direct clientului. 

Amploarea distribuţiei influenţează de asemenea activitate  a 
societatii. Strategia aplicată în acest caz de conducerea firmei va fi distribuţia 
exclusivă, apelând la un singur intermediar care capătă exclusivitate în privinţa 
prezentării serviciilor de amenajări exterioare. 

Varianta strategică în ceea ce priveşte gradul de control asupra 
distribuţiei, aplicată de SC A.D.D. BEAUTY SRL, va fi controlul total.( tabelul 
14) 

 
Tabelul 14 

Canalele de distribuție la  SC A.D.D. BEAUTY SRL 
 Canal de distribuție 1 - direct 

Accesibilitate Vanzare directa, la sediul clientului 

Proximitate geografică  Oras Iasi, Regiunea Nord Est 

Costuri implicate Combustibil 

Prezența concurenților Concurenta minima 
Existența personalului 
specializat 

Va exista personal specializat in amenajare si 
peisagistica spatii verzi 

 
 
În tabelul 15 sunt prezentate vânzările previzionate pentru produsele și serviciile SC 
A.D.D. BEAUTY SRL pentru o perioadă de 18 luni.  
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Tabelul 15 

Previziunea vânzărilor pe 18 luni la  SC A.D.D. BEAUTY SRL 
Nr. 
Crt. 

Produsul / 
serviciul 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 

1. 

Proiectare spatii 
verzi si sisteme 
de irigatii 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. 
Amenajare 
spatii verzi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. 
Intretinere 
spatii verzi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. 
Servicii de 
dezinsectie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Managementul și organizarea afacerii 

 Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor 
orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor 
umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă a 
obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor.  
Structura organizatorică a SC A.D.D. BEAUTY SRL, modul în care sunt 
repartizaţi oamenii pe posturi, care sunt datoriile şi responsabilităţile fiecărei 
persoane în parte sunt elemente esenţiale pentru a face profitabila afacerea. 
 Administrarea societatii va fi asigurata de catre Dl. Dragos Dimitriu, care 
poate fi caracterizat ca fiind o persoana ce detine putere ridicata de munca, 
are pricepere organizatorica, originalitate in gandire si spirit innovator. Dl 
Dimitriu este in prezent student al Universitatii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi Facultatea de Agricultură, 
Specializarea -Inginerie economică în agricultură 

In vederea completarii organigramei de lucru, pe langa echipa de baza 
a societatii, responsabila de principala activitate   de prestare servicii ameajare 
spatii verzi, SC A.D.D. BEAUTY SRL va externaliza activitati administrative 
achizitionand servicii de: contabilitate,  promovare si asigurare echipamente. 
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Tabelul 16 

Fișă de calcul a costului de producție unitar și de evaluare a prețului  

Nr. 
crt. Indicator UM 

Proiectare 
spatii verzi si 
sisteme de 
irigatii 

Amenajare 
spatii verzi 

Intretinere 
spatii verzi 

Servicii de 
dezinsectie 

1. Cost material direct 
– unitar Lei/buc. 150,00 1.900,00 431,00 175,00 

2. Cost salariu direct – 
unitar  Lei/buc 485,75 485,75 485,75 485,75 

3. Cost direct unitar  Lei/buc 635,75 2.385,75 916,75 660,75 

4. Cheia de repart - 0,06 0,72 0,16 0,07 

5. Cost indirect 
unitar  Lei/buc 51,25 649,17 147,26 59,79 

6. Cost de producție 
unitar  Lei/buc 687,00 3.034,92 1.064,01 720,54 

7. Preț  (p)  Lei/buc 1.200,00 3.500,00 1.750,00 800,00 
8. Profit unitar estimat  Lei/buc 513,00 465,08 685,99 79,46 

9. TVA pe produs  = b 
* 19% Lei/buc 228,00 665,00 332,50 152,00 

10. 

Preț de achiziție la 
nivelul 
cumpărătorului (p + 
TVA) 

Lei/buc 1.428,00 4.165,00 2.082,50 952,00 

 
Prin realizarea prezentei investiții  au avut loc o serie de mutaţii în 

activitate  a economică a oraşului Iași, prin crearea de noi locuri de muncă, 
creşterea încasărilor la bugetul local şi diversificarea mediului de afaceri  local 
prin accentuarea caracterului non-agricol al afaceri lor. 
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Fișa de calcul a profitabilității 

Nr. 
crt. Indicator 

Unitate 
de 

măsură 

Proiectare 
spatii verzi si 
sisteme de 

irigatii 
Amenajare 
spatii verzi 

Intretinere 
spatii verzi 

Servicii de 
dezinsectie (u.m.) 

1.        Cantitate de produse 
lunară (Q)  Buc.                

2,00      
               
2,00              2,00              2,00      

2.        
Cost direct total  

Lei         
1.271,50      

        
4.771,50       1.833,50       1.321,50      (CD) (= cost variabil 

total CV) 

3.        
Cost indirect total  

Lei               
51,25      

           
649,17          147,26            59,79      (CI) (= cost fix  total 

CF) 

4.        Cost total (C) Lei          
1.322,75      

        
5.420,67       1.980,76       1.381,29      

5.        Venit total (V) Lei          
2.400,00      

        
7.000,00       3.500,00       1.600,00      

6.        Profit estimat (B) Lei          
1.077,25      

        
1.579,33       1.519,24          218,71      

7.        Prag de rentabilitate  a 
producției (QE) Buc.                

5,50      
               
0,86              2,83              1,16      

8.        Prag de rentabilitate  a 
cifrei de afaceri  (CAE) Lei             

217,99      
        
4.078,26          618,55          687,02      

9.        Marja de siguranță  Lei            
2.182,01    

          
2.921,74        2.881,45           912,98  (MS)  

10.    Indicele de siguranță 
(IS)  %  

1101% 172% 566% 233% 
 
Conform studiilor statistice, o firmă se poate găsi în una din următoarele 
situații: 
- situație instabilă când CA se situează cu până la 10% peste pragul de 
rentabilitate; 
- situație relativ stabilă când CA se situează cu până 20% peste pragul de 
rentabilitate; 
- situație confortabilă când CA depășește cu peste 20% pragul de 
rentabilitate, respectiv, IS > 150%. 
 

STUDIUL PRACTIC 2 
Studiul a pornit de la următoarea ipoteză de lucru: analiza și evaluarea 

managementului proiectelor  adaptată de către studenții Facultății de 
Agricultură  în funcție de complexitatea proceselor, particularităților și 
specificul activităților din domeniul de activitate al firmei noi înființate, de 
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trăsăturile firmei care gestionează și aplică aceste procese, dar și de 
caracteristicile resurselor umane. 

 Prezentăm în continuare un proiect denumit 
„ASAMBLAREA UNEI NOI LINII PENTRU PRODUCEREA 

SUCULUI PROASPĂT NATURAL” 
Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei 

Economiile de piaţă din ţările dezvoltate şi iniţiativa privată, care 
constituie baza lor de existenţă, sunt interesate în prelucrea legumelor şi 
fructelor. 

Statul oferă subvenţii şi adoptă reglementări care susţin direct. Statul 
este interesat să asigure o dezvoltare locală şi regională bazată pe aceste 
resurse, o permanentizare a unor locuri de muncă în mediul rural, o reducere 
a importurilor de sucuri de fructe şi legume, eventual crearea unor 
disponibilităţi de export, precum şi o alimentaţie echilibrată, cât mai sănătoasă 
pentru populaţie, din oferta naţională. 

Producătorii de legume şi fructe beneficiază de avantajele unor direcţii 
alternative de valorificare pentru produsele care nu corespund 
standardeleproprii consumului proaspăt. În anii cu producţii foarte mari sau 
calamităţi, în lipsa unor oferte mai bune, livrarea către industrie contribuie 
singura alternativă. 

Producătorii care sunt grupaţi în jurul societăţii au posibilitatea să 
încheie în condiţii avantajoase contracte de livrare parţială sau totală a 
produselor pentru procesare,  

Mobilitatea pieţelor internaţionale va avantaja pe cei care se orientează 
către sursele de materie prime cele mai ieftine, la o calitate cât mai bună. Cu 
alte cuvinte producerea materiilor prime, procesarea şi desfacerea sunt 
secvenţe din traseul unui produs care se pot desfăşura pe meridiane diferite, 
dar se pot corela pentru a realiza eficienţa, calitatea şi profitul maxim. 

România este o ţară cu tradiţie agricolă, o ţară care beneficiază de 
condiţii climaterice şi de sol cum puţine ţări au în lume. 

Livezile pe rod acopereau în 2004 2,37% (195000 ha) din supafaţa 
agricolă. Producţia totală de fructe în perioada 2004-2009 a fost de 1,027 
milioane tone cu o  producţie medie de 5557 kg la ha. 

După 1990 datorită scumpirii materiei prime materiilor prime, a forţei 
de muncă şi a lipsei modernizărilor, unităţile şi-au diminuat producţia , iar 
unele au dispărut. O perioadă finală în selecţie a fost intrarea în UE, când s-a 
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admis existenţa unităţilor care îndeplineau condiţiile. 
În prezent foarte multe unităţi fucţioneză ce proprietari străini. 

Principalele probleme sunt: costul şi disponibilitatea materiei prime, costul 
energiei, costul forţei de muncă. 

Securitatea alimentară constituie o preocupare actuală şi un domeniu 
de cercetare în care apar permanent noi tehnologii. Impactul modernizării 
tehnologiilor de producere implică şi o redimensionare a managementului 
calităţii produselor oferite spre comercializare. 

Legumele şi fructele constituie o sursă valoroasă de elemente nutritive 
care contribuie la o alimentaţie sănătoasă, prevenind carenţe şi boli. 

În anumite situaţii se pierde beneficiul îniţial prin tehnologiile deficitare 
sub raportul siguranţei alimentare, urmarindu-se cantitatea, precum şi volumul 
producţiei. 

Prin implementarea proiectului, societatea urmăreşte asigurarea unui 
nivel ridicat de calitate ale produselor obţinute prin tehnologie modernă, la 
standardele impuse de UE, realizând un control amănunţit, bazat pe o 
aparatură ultraperformantă. 

Conservarea sucurilor se va face prin tratamente fizice fără utilizarea 
unor produse chimice care au efecte negative asupra sănătăţii prin prezenţa 
reziduurilor în alimente, cum sunt aditivii alimentari. 

Investiţiile propuse a se realiza în cadrul prezentului proiect decurg ca 
o necesitate firească a stadiului socio-economic în care ne găsim, de ţară 
membră a Uniunii Europene (UE).  

Prin proiect se urmăreşte mărirea capacităţii de producţie prin 
achiziţionarea şi asamblarea unei noi linii de procesare a fructelor şi legumelor 
pentru obţinerea sucurilor naturale. 

Prin implementarea proiectului capacitatea totală de producţie a firmei 
va creşte de la 434 tone pe an, la 868 tone pe an, realizându-se un plus de 
434 tone pe an. Se va opţine o creştere cu 50 % a capacităţii de procesare a 
fructelor şi legumelor. 

Productivitatea actuală a muncii este de 7,2, iar plin implementarea 
proiectului, creşterea capacităţii de producţie şi a numărului de angajaţi se va 
ajunge la o productivitate a muncii de 21,12. 

Firma va avea o mai mare influenţă asupra pieţei, oferind produse de 
calitate, la preţuri mai mici decât ale concurenţei, mărindu-şi veniturile şi în 
final profitul. 



113 
 

În prezent schimbările şi tendinţele din mediul economic general 
determină  societăţile comerciale să realizeze produse cât mai competitive şi 
pe placul consumatorilor, în vederea satisfacerii cererii. Cu alte cuvinte pentru 
a satisface cerintele diversificate ale clienţilor, S.C. Prio Juice S.R.L.va obţine, 
prin tehnologia implementată prin proiect, produse de calitate, hără 
conservanţi, la preţuri mai mici în comparaţie cu a principalilor concurenţi. 

Pentru economia locală aceste schimbări reprezintă mari oportunităţi. 
Din cele prezentate mai sus rezultă necesitatea şi oportunitatea realizării 
prezentului proiect. Considerăm că proiectul este viabil şi are toate şansele de 
a fi realizat întrucat beneficiarul deţine cadre cu competenţă necesară. 

Date generale despre proiectul care se va implementa în 
cadrul societăţii comerciale S.C.Juice S.R.L. 

Prin proiect se urmăreşte mărirea capacităţii de producţie prin 
achiziţionarea şi asamblarea unei noi linii de procesare a fructelor şi legumelor 
pentru obţinerea sucurilor naturale. 

Conservarea sucurilor se va face prin tratamente fizice fără utilizarea 
unor produse chimice care au efecte negative asupra sănătăţii prin prezenţa 
reziduurilor în alimente, cum sunt aditivii alimentari. 

Prin implementarea proiectului, societatea urmăreşte asigurarea unui 
nivel ridicat de calitate ale produselor obţinute prin tehnologie modernă , la 
standardele impuse de UE, realizând un control amănunţit, bazat pe o 
aparatură ultraperformantă. 

Obiectivul general al proiectului „Asamblarea unei noi linii pentru 
producerea sucului proaspăt natural” îl constituie achiziţionarea şi montarea 
unei linii de producere a sucului din fructe şi legume in conformitate cu 
normativele de mediu ale Uniunii Europene. 

Astfel, investiiţile propuse a se realiza prin acest proiect vizează 
următoarele: 

 achiziţionarea de instalaţii performante la nivelul standardelor Uniunii 
Europene în vederea procesării fructelor şi legumelor; 

  crearea condiţiilor de desfăşurare în condiţii optime a activităţii şi de 
protecţie a mediului înconjurător. 
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 Tabelul 17 
 

Buget de venituri - cheltuieli si consumuri intermediare pentru produsul–  
SUCURI DIN FRUCTE 

  Indicatori U.M Cant. 
Pret/ 
U.M 

VALOAR
E 

I 
CONSUMURI (CHELTUIELI) 
MATERIALE (1+2+3+4+5+6)       194441.76 

1 Combustibil l 4345 5.22 22680.9 
8 Apă m³ 2900 2.37 6873 
9 Îndulcitori kg 220 3.8 836 

10 Energie electrică kw 11500 0.65 7475 
11 Ambalaje buc 20000 0.1 2000 
12 Fructe şi legume tone 200 750 150000 
12 Cheltuieli cu aprovizionarea ( 10%din I) lei - - 4576.86 
II CHELTUIELI CU FORŢA DE MUNCĂ       75363.2 

13 
personalul permanent implicat în 
produscuţie z.o 1300 26 33800 

14 personal sezonier implicat în producţie z.o 235 50 2500 
15 personalul administrativ persoane 7 30.35 20395.2 
16 fond retribuire lei     18668 
III ALTE CONSUMURI(13+14+15+16+17)       111548.75 
17 Cheltuieli generale(3% din I+II) lei     8094.15 
18 Dobânzi la credite lei     19000 
19 Asigurări (8% din valoare) lei     44625.6 
20 Energie electrică kw 1700 0.65 1105 
21 Amortismente lei     38724 

A 
TOTAL CONSUMURI 
INTERMEDIARE (I+II+III)       381353.70 

B VALOAREA PRODUŢIEI   
18480

0   557820 
22 Sucuri naturale cu pulpă litri 40000 3.1 124000 
23 Sucuri limpezi litri 15000 2.8 42000 
24 Nectaruri litri 27500 2.5 68750 
25 Băuturi nealcoolice din fructe litri 27700 2.9 80330 
26 Cidru litri 15000 2.7 40500 
27 Băuturi distilate din fructe litri 28800 3.6 103680 
28 Lichioruri din fructe litri 30800 3.2 98560 
C PROFIT IMPOZABIL(B-A)       176466.30 
  (-)Impozite si taxe  lei     38700 
  (+)Subvenţii   lei     0 
D PROFIT BRUT   lei     137766.30 
E IMPOZITUL PE VENIT  lei      22042.61 
F PROFIT NET  lei      115723.69 
G COST DE PRODUCTIE   lei     2.06 
H PROFIT LA L  lei      0.63 
I MARJA BRUTA(MB)   lei      20.75 
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Descrierea activităţii propuse prin proiect 
Prin proiectul „Asamblarea unei noi linii pentru producerea 

sucului proaspăt natural”. 
S.C. Juice S.R.L.  are ca obiectiv general mărirea capacităţii de producţie 

prin achiziţionarea şi asamblarea unei noi linii de procesare a fructelor şi 
legumelor pentru obţinerea sucurilor naturale. 

Capacitatea de producţie a actualei linii de porcesare este de 162 
kg/ora. În condiţiile unui program de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, se pot procesa 
în decursul unei luni 36,288 tone de fructe şi legume. 

Datorită liniile de producţie AMOS ce oferă o capacitate de producţie de 
324 kg/oră. capacitatea de procesare a liniei de producţie va fi de 72,57 de 
tone pe lună. Linia de producţie AMOS are un randament înalt datorită utilizării 
presei AMOS cu sită filtrantă. 

Tehnologia nouă permite renunţarea la folosirea de conservanţi. 
Tehnologia AMOS de producere a sucului de fructe îndeplineşte cerinţele 
certificarii - bio şi astfel obţine dreptul de a intra pe piaţa produselor organice. 

Obiective specifice şi operaţionale 
I. Creşterea capacităţii de producţie  
Prin implementarea proiectului capacitatea totală de producţie a firmei 

va creşte de la 434 tone pe an, la 868 tone pe an, realizându-se un plus de 
434 tone pe an. Se va obţine o creştere cu 50 % a capacităţii de procesare a 
fructelor şi legumelor. 

II. Creşterea productivităţii muncii 
Productivitatea actuală a muncii este de 7,2 t/muncitor iar prin 

implementarea proiectului, creşterea capacităţii de producţie şi a numărului de 
angajaţi se va ajunge la o productivitate a muncii de 21,12 t/muncitor 

 
III. Creşterea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural 
S.C. Juice S.R.L. prin realizarea acestei investiţii va crea 2 locuri de 

muncă noi pe o perioadă nedeterminată în satul Hurdugi, comuna Dimitrie 
Cantemir, judeţul Vaslui. Aceste noi locuri de muncă vor conduce la creşterea 
veniturilor familiilor angajaţilor şi la reducerea ratei şomajului în spaţiul rural.  

IV. Considerente asupra mediului 
Prin implementarea acestui proiect societatea comercială S.C. Juice 

S.R.L.  îşi propune să protejeze mediul înconjurător prin introducerea unor 
instalaţii care au un consum de apă şi energie electric mai mic. 
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V. Creşterea calităţii produselor obţinute 
În urma implementării proiectului şi asamblării noii linii de procesare a 

fructelor şi legumelor calitatea produselor obţinute va creşte prin înlăturarea 
necesităţii folosirii conservanţilor datorită tehnologiilor folosite. 

Parametrii constructivi şi de performanţă ai maşinilor, 
utilajelor şi echipamentelor care se vor achizitiona prin proiect 

Prin prezentul proiect se va achiziţiona o linie AMOS de producere a 
sucului natural ce va avea următoarele componente: 

 O instalaţie pentru recepţia fructelor 34540 lei 
 Două filtre de apă -19330 lei 
 Două silozuri-53000 lei 
 Un elevator-18810 lei  
 AMOS presă OPUS-63500lei 
 Două separatorare-27210 lei 
 Un tancuri de interstocare-18670 lei 
 O statie de tratament termic-99780 lei 
 O staţie de umplere Bag-in-Box în valoare 28650 lei 
 Două calculatoare pentru controlul instalaţiilor-6070lei 
 Sistem de iluminat-5800 lei 
 Cablaj electric-2640 lei 

Sucurile de fructe şi legume se produc după următoarea schemă 
tehnologică: recepţie, spălare, curăţare, zdrobire, extracţie, stocare, 
centrifugare, dezaerare, omogenizare, dozare, pasteorizare, condiţionarea 
recipientelor pline şi depozitare. 

După zdrobire şi tratarea termică, macerarea enzimatică se face în 
tancul de intercalare. După filtrare se face concentrarea sub vid, la 55-65 
grade. 

Sucurile sunt ambalate în ambalaje tetrapack in cadrul secţiei de 
umplere Bag-in-Box ce asigură o siguranţă ridicată a produselor 
comercializate.  

Valoarea totală a investiţiei pe care societatea comercială S.C. Juice 
S.R.L. doreşte să o realizeze este de 378.000 lei, respectiv  90.000 euro. 
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Fig.11. Schema liniei de producţie a sucurilor obţinute din fructe şi legume 

 
 
Activitatea de desfacere 
 Activitatea de desfacere a produselor obţinute în urma implementării 
proiectului se va realiza pe pieţele locale, judeţene şi naţionale.  

Pentru a-şi spori vînzările şi a obţine profit (scopul final, perfecţiunea 
oricărei întreprinderi), orice întreprindere trebuie să studieze cererea căreia i 
se adresează prin intermediul produselor pe care le fabrică. 

Acest lucru se poate realiza prin intermediul studiilor de marketing, care 
trebuie să aibă o strategie de marketing elaborată pe baze realiste. Strategia 
de marketing influenţează profitabilitatea vînzărilor. Orice activitate de 
marketing presupune existenţa în cadrul întreprinderii a unui sistem bine pus 
la punct, care să poată favoriza informaţii referitoare la nivelul trecut şi actual 
al consumului, la factorii care influenţează decizia consumatorilor, precum şi 
să permită realizarea de prognoze de cereri viitoare. 

Derularea normală a proceselor de desfacere a producţiei realizate la 
nivelul socităţii comerciale necesită organizarea, în cadrul structurii 
manageriale a societăţii unui compartiment de specialitate constituit sub formă 
de departamente care să urmărească activitatea de desfacere a produselor 
realizate.  
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Desfacerea produselor firmei se va face prin intermediul 

supermarketurilor şi hipermarketurilor, precum şi prin magazine de profil. 
 Principalii clienţi 
După implementarea proiectului „Asamblarea unei noi linii pentru 

producerea sucului proaspăt natural” societatea comercială speră să menţină 
clienţii deja existenţi şi să atragă noi clienţi prin oferirea de sucuri naturale de 
calitate, fără conservanţi şi la preţuri mult mai mici decât ale concurenţilor. 
Astfel prin implementarea acestui proiect pe lângă creşterea capacităţii de 
producţie, societatea speră să crescă şi valoarea cifrei de afaceri cu 30 % faţă 
de perioada dinaintea modernizării. 

Principalii concurenţi  
  În relaţia cu concurenţii, S.C.Juice S.R.L. va folosi strategii de piaţă 
bazate pe avantajul de cost.   

 Avantajul concurenţial pe care S.C. Juice S.R.L. îl deţine faţă de 
concurenţi este dat: costul de producţie mai mic, calitatea produselor obţinute, 
nivelul ridicat de tehnologizare, personal calificat, preţurile mici, materie primă 
proprie. 

Tabelul 18 
Principalii concurenţi ai societăţii S.C. Juice S.R.L. 

Nr. 
Ctr
. 

Denumire Cifră de 
afaceri 
(Lei) 

Număr 
de 

angajaţi 

Productivitatea 
muncii 
(W) 

Cota de 
piaţă % 

1 SC ABV Invest S.R.L 1423900 20 2119.5 35 
2 SC Ecowood SRL 

Suceava 
1287300 12 727,5 27 

3 SC Agrostar SRL Iaşi 1254290 17 1495.8 26
 

 
Din tabelul prezentat anterior se observă că societatea comercială S.C. 

Juice S.R.L. se confruntă pe piaţă în relaţia de rivalitate cu trei firme mari care 
înregistrează cifre de afaceri mari şi care deţin cote de piaţă ridicate în 
comparaţie cu S.C.Juice S.R.L. care deţine o cotă de piaţă de 7 %. Principalul 
concurent al societăţii comerciale S.C. Juice S.R.L. este SC ABV Invest SRL 
care deţine o cotă de piaţă de 23 %  şi înregistează o cifră de afaceri de 42390 
lei. 

 
Date privind forţa de muncă şi managementul proiectului 
De implementarea proiectului se va ocupa directorul general împreună 
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cu  reprezentanţi ai firmei S.C  EXPERT S.R.L  
Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei  

 În urma implementării proiectului vor fi angajate 2 persoane ce vor fi 
direct subordonate administratorului societăţii. Personalul ce va fi angajat în 
urma implementarii proiectului, cu contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată vor ocupa următoarele posturi: 

 Inspector control calitate- 1 persoană; 
 Personal aprovizionare-producţie-1 persoană. 

 Situaţia în urma realizării proiectului 
Prin implementarea proiectului capacitatea totală de producţie a firmei 

va creşte de la 434 tone pe an, la 868 tone pe an, realizându-se un plus de 
434 tone pe an. Se va obţine o creştere cu 50 % a capacităţii de procesare a 
fructelor şi legumelor. Productivitatea actuală a muncii este de 7,2 t/muncitor 
iar plin implementarea proiectului, creşterea capacităţii de producţie şi a 
numărului de angajaţi se va ajunge la o productivitate a muncii de 21,12 
t/muncitor. 

Firma va avea o mai mare influenţă asupra pieţei, oferind produse de 
calitate, la preţuri mai mici decât ale concurenţei, mărindu-şi veniturile şi în 
final profitul. 
Personal şi instruire  

Tabelul 19 
 
 

Grafic angajare personal  
Nr.   
Crt

. 
Specialitate 

Număr 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

TOTAL 2 1 1 1 1 1 
 
  



120 
 

Tabelul 20 
Lista de achiziţii şi sursele de achiziţii pentru: activele ce fac obiectul 

proiectului/ materiile prime pentru punerea în funcţiune a proiectului 
 
Graficul estimat al proiectului 

Proiectul va fi realizabil în 12 luni de la aprobarea finanţării. 
Luna I – Se vor încheia contractele cu furnizorii şi se va face plata parţială 
a consultanţei. 
Lunile II-III- Achiziţionarea instalaţiilor 
Lunile IV –  Livrarea instalaţiilor 
Lunile V –VII – Amenajarea halei de producţie 
Lunile VIII- IX  - Montarea liniei de producţie 
Luna X – Activităţi de finisaj 
Luna XI - Testarea instalaţiilor 
Luna XII -  Plata finală pentru consultanţă şi darea în folosinţă a halei de 
producţie 
Grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi.Valorile 
sunt exprimate în lei  şi includ TVA 

Furnizor Produs furnizat Bucăţi Valoare (lei) 

% din 
total 

achiziţi
i 

S.C AMOS EXPERT 
S.R.L 

 

Instalaţie pentru recepţia 
fructelor  1 34540 11.30 

Filtre apă 2 19330 6.32 
Siloz 

2 53000 17.35 

Elevator 1 18810 6.15 
AMOS presă OPUS 1 63500 20.78 
Separator 2 27210 8.90 
Tancuri de interstocare 1 18670 6.11 
Staţie de tratament termic 1 99780 32.66 

Staţie de umplere Bag-in-
Box 1 28650 9.37 

S.C Procomputer S.A Calculator  2 6070 1.98 

S.C Eon Moldova S.A 
Cablaj electric 1 2640 0.86 
Sistem de iluminat 1 5800 1.89 

Total     378000 100 
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GRAFIC DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI 

Activitatea prevazuta I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Plata partială consultanţă 6384            
Încheierea contractelor 

cu furnizorii 200            

Achiziţionarea utilajelor  309710          
Livrarea instalaţiilor    2200         
Amenajarea halei de 

producţie     50000      

Montarea liniei de 
producţie        9300    

Activităţi de finisaj          2423   
Testarea instalaţiilor           500  

Darea în folosinţă a halei 
de producţie            

7445 
Plata finala pentru 

consultanţă            

TOTAL 397152 
Figura 12 Graficul estimat al proiectului 

 
Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei şi a mediului de afaceri 

 
A. Efectele economice asupra dezvoltarii regionale: 

 Crearea unor noi locuri de muncă permanete în cadrul comunei Dimitrie 
Cantemir; 

 Creşterea veniturilor populaţiei; 
 Prin realizarea investiţiei vor fi atraşi şi alţi investitori în comună, 
 fluxurile economice create prin proiect vor genera impozite şi taxe care 

vor contribui la dezvoltarea comunităţii rurale din  satul Hurdugi. 
B. Efectele sociale asupra dezvoltarii regionale:  

 creşterea gradului de ocupare a populaţiei active şi reducerea şomajului 
prin crearea de noi locuri de muncă; 

 dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale, prin promovarea 
tehnologiilor performante şi a pluriactivităţilor; 

 fluxurile economice create prin proiect vor genera impozite şi taxe care 
vor contribui la dezvoltarea comunităţii rurale din  satul Hurdugi. 

C. Efectele de mediu asupra dezvoltării regionale 
 reducerea poluării prin utilizarea de tehnologiilor moderne; 

D. Efectele tehnice asupra dezvoltarii regionale: 
 creşterea gradului de tehnologizare. 

 
Analizând datele prezentate mai sus putem formula următoarele concluzii cadru: 

 va creşte gradul de ocupare a populaţiei rurale, cu efecte pozitive 
asupra nivelului de trai; 

 va creşte productivitatea muncii la nivel de întreprindere; 
 va creşte volumul producţiei; 
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 vor creşte volumul vânzărilor; 
 creşte calitatea produselor obţinute; 

Finanţarea investiţiei 
Din valoarea totală a investiţiei de 90000 Euro ajutorul public nerambursabil este 

de 30.000 Euro 
Tabelul 21 

Curs  Euro / leu  4,20 
Procent finantare publică = 70% 

Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli 
neeligibile TOTAL 

Euro Euro Euro 

Ajutor public nerambursabil 30.000 0 30.000 

Sursele de finantare pentru 
completarea necesarului de finantare 
din care: 

   

 Autofinantare 30.000 5.000 35.000 

 Imprumuturi 25.000 0 25.000 

TOTAL PROIECT 85.000 5.000 90.000 

 
PROIECŢII FINANCIARE ŞI INDICATORI FINANCIARI 

 Bazele de producţie 
Tabelul 22 

Cu proiect    
A6 Denumire utilaj        

(noi) 
Costuri  Amortizare  

% 
Intretinere  

2% 
    

Instalaţie pentru recepţia 
fructelor  

34540 10,00% 
690.8 

Filtre apă 19330 10,00% 386.6 
Siloz 53000 10,00% 1060 
Elevator 18810 10,00% 376.2 
AMOS presă OPUS 63500 10,00% 1270 
Separator 27210 10,00% 544.2 
Tancuri de interstocare 18670 10,00% 373.4 
Statie de tratament termic 99780 10,00% 1995.6 
Staţie de umplere Bag-in-
Box 

28650 10,00% 
573 

Calculator  6070 10,00% 121.4 
Cablaj electric 2640 10,00% 52.8 
Sistem de iluminat 5800 10,00% 116 

 378000 37800 7560 
 
Capacităţi de producţie rezultate ca urmare a investiţiei (în unităţi 
fizice) 

Pentru prognoza veniturilor s-au utilizat date privind producţia totală 
previzionată şi preţurile medii de vâzare.  
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Tabelul 23 
Vânzări previzionate anul 1 

Nr. 
crt. 

Produsul UM Cantitate Preţ vânzare 
Lei/litru 

Venit din 
vânzare 

1 sucuri naturale cu 
pulpă litri 40000 3.1 124000 

2 sucuri limpezi litri 15000 2.8 42000 
3 Nectaruri litri 27500 2.5 68750 
4 băuturi nealcoolice 

din fructe litri 27700 2.9 80330 

5 Cidru litri 15000 2.7 40500 
6 băuturi distilate din 

fructe litri 28800 3.6 103680 

7 lichioruri din fructe litri 30800 3.2 98560 
  Total   184800  557820 

 
Din tabel se poate observa că valoarea cea mai mare a vânzărilor se 

obţine din comercializarea sucuri naturale cu pulpă. Prin implemantarea 
acestui proiect se preconizează o creştere a vânzărilor cu 30 % faţă de 
perioada anterioară realizării investiţiei. 

Tabelul 24 
Vânzări previzionate anul 2 

Nr. 
crt
. 

Produsul UM Cantitate Preţ vânzare 
Lei/litru 

Venit din 
vânzare 

1 sucuri naturale cu 
pulpă litri 41000 3.1 127100 

2 sucuri limpezi litri 16000 2.8 44800 
3 Nectaruri litri 28500 2.5 71250 
4 băuturi nealcoolice din 

fructe litri 27700 2.9 80330 

5 Cidru litri 15000 2.7 40500 
6 băuturi distilate din 

fructe litri 28800 3.6 103680 

7 lichioruri din fructe litri 30800 3.2 98560 
  Total   187800  566220 
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Tabelul 25 
Vânzări previzionate anul 3 
Nr. 
crt
. 

Produsul UM Cantitate Preţ vânzare 
Lei/litru 

Venit din 
vânzare 

1 sucuri naturale cu 
pulpă litri 42800 3.1 132680 

2 sucuri limpezi litri 16000 2.8 44800 
3 Nectaruri litri 28500 2.5 71250 
4 băuturi nealcoolice din 

fructe litri 27800 2.9 80620 

5 Cidru litri 15500 2.7 41850 
6 băuturi distilate din 

fructe litri 28850 3.6 103860 

7 lichioruri din fructe litri 30900 3.2 98880 
  Total   190350  573940 

 
Indicatorii financiari 

 
Valoarea investiţiei (Vi) = valoarea totală a proiectului (exprimată în lei) –397152 lei 
___________________________________________________________________________ 
Specificare                              AN 1 AN 2  AN 3   
___________________________________________________________________________ 
Veniturile din exploatare* (Ve) 

                          557820 566220  573940  
___________________________________________________________________________ 
Cheltuieli de exploatare* (Ce)  

                             382553.70 382025.70   382643.30 
___________________________________________________________________________
_ 

 
Rezultatul din exploatare* (Re) =  Se calculeaza: Re = Ve – Ce      - minim 10% din Ve 
 
                             155566,3 164494,3   171596,7 
________________________________________________________________
___________ 

 
Profitul net* (Pn) = rezultatul final al exercitiului financiar (anual) din care s-a scazut 
impozitul pe profit.  

                              114715.69   122215.21 128181.22 
___________________________________________________________________________
_ 
Durata de recuperare a investitiei (Dr) = indicator ce exprima durata de recuperare a   
investitiei (exprimat in ani) 

      Se calculeaza Dr= Vi/Pn mediu 
                       

    unde Pn mediu = profit net mediu pe orizontul de prognoză 
                                               Dr – este de  3,26 ani 
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Rentabilitatea capitalului investit (Rc) = Pn/Vi x 100 (%), Pn-profit net pentru fiecare 
an al perioadei previzionate. 
                                     28,88 %  30,77% 32,27%  
___________________________________________________________________________
_ 

 
Cheltuieli financiare* (Cf) =                       19000                 19000            19000 
___________________________________________________________________________
_ 
 
Flux de numerar net la sfârşitul perioadei (FNN) = Total intrari-Total ieşiri, FNN>=0  
(pentru fiecare an de prognoză)  
                                                                  95715,69            103215,21            
109181,22

      
22 
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CAP. 6 AŞTEPTĂRI ALE STUDENȚILOR DIN UNIVERSITATEA DE 
ȘTIINTELE VIEȚII„ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI PENTRU 

CREȘTEREA PARTICIPĂRII ANGAJABILITĂȚII PRIN CALIFICĂRI ȘI 
OCUPAȚII CU POTENȚIAL ANTREPRENORIAL 

  
Îmbunătățirea participării tinerilor pe piața muncii, atât cantitativ, cât și 

calitativ, să îi capaciteze pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului lor 
profesional, să dezvolte capacitatea tinerilor de a căuta, găsi și ocupa locuri 
de muncă potrivite pregătirii și abilităților lor profesionale, să îi sprijine în 
înființarea și dezvoltarea de afaceri proprii, să îi sprijine în întemeierea unei 
familii și să le creeze condiții pentru îmbinarea armonioasă a vieții profesionale 
cu cea de familie și pentru participarea cât mai largă la viața socială, culturală, 
civică și politică a țării și a Europei.  

În rezoluția Parlamentului European din 19 februarie 2009 se aprecia 
capacitatea economiei sociale de a crea noi locuri de muncă. Datorită 
specificului antreprenoriatului social al cărui scop este rentabilitatea socială, 
Parlamentul European sugera Comisiei Europene elaborarea unui cadru juridic, 
care ar încuraja astfel de activități prin facilitarea accesului la credite, 
dezvoltarea microcreditelor, facilități fiscale și finanțare de natură să stimuleze 
organizațiile din domeniu economiei sociale. 

 În contextul schimbărilor produse în ultimii ani la nivelul dezvoltării 
organizaţiilor a apărut conceptul de antreprenoriat social văzut ca fenomen 
global. Acesta se axează pe ideea de inovare socială şi pe implicarea cât mai 
activă a cetăţenilor în identificarea de soluţii pentru rezolvarea problemelor 
sociale. Unii cercetători au scos în evidență, că afacere socială și antreprenoriat 
social sunt două lucruri distincte. Afacerea socială este o companie fără 
pierderi și fără dividende, dar cu un obiectiv social. 

 Nucleul afacerii sociale poate fi structurat după următoarele principii:  
- Obiectivul afacerii este de a eradica sărăcia sau de a eradica una sau mai 
multe probleme, care amenință societatea, nu acela de a maximiza profitul;  
- Compania trebuie să devină sustenabilă din punct de vedere financiar și 
economic; 
- Investitorii primesc înapoi doar cât au investit. Nu se acordă dividende peste 
suma investită inițial; 
- După ce investiția este recuperată de întreprinzător, profitul se reinvestește 
pentru extinderea și îmbunătățirea activității; 
- Compania se comportă conștient față de problemele mediului; 
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- Personalul angajat primește remunerații la nivelul pieței, beneficiind de 
condiții mai bune decât cele standard. 

În multe țări, economia socială reprezintă al treilea sector și s-a 
dezvoltat din necesitatea de a găsi soluții noi, inovatoare pentru probleme 
sociale, economice, de mediu ale comunităţilor şi pentru satisfacerea nevoilor 
membrilor comunităţii care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul 
public sau privat.  

Antreprenoriatul este procesul de creare a valorii adăugate, prin 
consacrarea timpului şi efortului necesar, prin asumarea riscurilor financiare, 
psihice şi sociale.  

Antreprenoriatul presupune un proces de creare a ceva nou dar în 
acelasi timp valoros. Valoarea este data de utilitatea produsului sau serviciului 
oferit. Apariția şi declanșarea comportamentului antreprenorial pornește de la 
o idee inovativa. Un antreprenor este o persoana care identifica o oportunitate 
de afaceri şi care creează o organizație pentru a valorifica respectiva 
oportunitate.  

Antreprenorii pot fi identificați în toate domeniile de activitate și în toate 
profesiile. Antreprenoriatul social este un instrument al economiei sociale, o 
formă a antreprenoriatului în care „întreprinderea socială” înființată este 
orientată spre rezolvarea unor probleme de natură socială și pune pe primul 
plan reinvestirea profitului.  

Esența antreprenoriatului social constă în urmărirea îmbunătățirii 
condițiilor de viață și oferirea de oportunități pentru persoanele dezavantajate 
sau care fac parte din categorii vulnerabile. Acest concept nou schimbă radical 
și viziunea despre individul unidimensional cu acel de individ multidimensional 
condus de interese altruiste.  

Antreprenoriatul social nu trebuie confundat cu responsabilitatea 
sociala corporatistă, care ţine de managementul unei afaceri. Firmele care sunt 
responsabile din punct de vedere social au în vedere interesele mai multor 
grupuri: angajați, furnizori, colaboratori, comunitatea locala sau națiunea. 

Scopul nu este atât profitul, cât imaginea pozitivă, notorietatea, 
încrederea, relații durabile cu toți factorii cu care firma intra în contact.  

La nivel structural, una dintre posibilele abordări politice este 
reformarea peisajului învățământului superior prin încurajarea diversificării și 
specializării pe verticală sau pe orizontală între instituții și consolidarea bazată 
pe fuziuni și alianțe.  
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Pentru a crea un peisaj al învățământului superior care să asigure un 
echilibru între obiectivele calității, eficienței și capacității de reacție, guvernele 
ar trebui ca, împreună cu principalele părți interesate, să determine scopul 
reformei și să stabilească viziunea generală asupra învățământului superior. 

Ele ar trebui să analizeze posibilitățile de îmbunătățire a sistemului de 
învățământ superior și lanțul de cauzalitate între modificările planificate și 
impactul și rezultatele preconizate. Este importantă desfășurarea unei 
consultări referitoare la necesitatea și conținutul modificărilor planificate, 
pentru ca toate părțile să fie conștiente de legătura dintre propunerea de 
reformă și îmbunătățirea vizată a performanțelor. 

 Ar trebui să se elaboreze cadre juridice pentru facilitarea restructurării 
sistemului și evaluarea costurilor estimate.  

În cele din urmă, ar trebui să se ofere stimulente instituțiilor de 
învățământ superior și să se monitorizeze și să se evalueze rezultatele 
reformei. Reformele ar trebui să fie însoțite de stimulente pentru instituțiile de 
învățământ superior și de măsuri adecvate de monitorizare și evaluare. 

Finanțarea în funcție de performanță și acordurile de performanță Este 
legitim ca autoritățile să urmărească să se asigure că investițiile publice în 
învățământul superior facilitează contribuția instituțiilor din acest sector la 
economie și societate.  

În timp ce formula finanțării transparente constituie baza alocării 
fondurilor instituționale, guvernele utilizează din ce în ce mai mult acorduri de 
performanță pentru a consolida planificarea strategică și orientarea instituțiilor 
către rezultate.  

Acordurile de performanță oferă un instrument flexibil, capabil să 
completeze formulele de finanțare, deoarece include atât obiective calitative, 
cât și cantitative, cu obiective diferențiate între instituții. Selecția atentă a 
obiectivelor cantitative și a indicatorilor acestora garantează că mecanismul și 
legăturile cauzale prin care instituția le poate îndeplini sunt clare, iar colectarea 
datelor este fezabilă. Sistemele bazate pe performanță ar trebui să fie relativ 
simple, dat fiind că impactul unui indicator specific depinde de procentajul 
finanțării cu care este corelat. Acordurile de finanțare în funcție de 
performanță ar trebui, în mod ideal, să fie complementare finanțării existente. 

Dacă neîndeplinirea obiectivelor are consecințe financiare, cuantumul 
fondurilor nu ar trebui să pună în pericol stabilitatea financiară a instituțiilor.  

Instituțiile de învățământ superior pot contribui la dezvoltarea și 
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creșterea economică din regiunile lor prin:  
a) stimularea inovării prin cercetare;  
b) promovarea spiritului  
c) contribuția la dezvoltarea capitalului uman și a competențelor și  
d) îmbunătățirea condițiilor sociale și de mediu prin regenerare și 

dezvoltare culturală.  
 În elaborarea politicilor ar trebui să existe un echilibru între importanța 

necesității ca instituțiile de învățământ superior să răspundă cerințelor pieței 
muncii și a necesității de a le oferi studenților un sistem de învățământ bine 
adaptat pe termen lung și pentru societate în general. 

 Îmbunătățirea ratei de absolvire sau a reușitei studiilor este strâns 
legată de acces și calitate în învățământul superior. Stabilirea unor obiective și 
a unor priorități clare legate de acces și de reușită și a unor obiective 
complementare generează un mix de politici mai eficiente. 

 Politicile bazate pe elemente justificative concrete necesită măsurarea 
gradului de reușită a studiilor pe baza întregului ciclu al vieții de student. 

 O combinație de sisteme de monitorizare a studenților la nivel național 
și instituțional și de anchete realizate în rândul studenților poate contribui în 
mod eficace la elaborarea de politici în domeniu.  

Rezultatele ar trebui să fie ușor accesibile pentru toate părțile interesate 
relevante, prin publicare și promovare în condiții de transparență. Guvernele 
ar trebui să promoveze sisteme cuprinzătoare și transparente de dezvoltare a 
cunoștințelor și competențelor, începând cu învățământul preșcolar și 
terminând cu învățământul universitar și cu programele de învățare pe tot 
parcursul vieții. Provocările legate de absolvirea învățământului superior pot fi 
asociate cu provocări similare în învățământul liceal. Printr-o colaborare activă 
cu școlile locale, instituțiile de învățământ superior pot ridica aspirațiile și 
performanțele școlare ale potențialilor studenți.  

Guvernele pot utiliza stimulente financiare competitive pentru a 
ameliora tranziția către învățământul superior a anumitor grupuri speciale și 
pentru a răspunde nevoilor studenților netradiționali. Eliminarea blocajelor din 
învățământ, îmbunătățirea legăturilor cu diferite niveluri și actori și o mai bună 
recunoaștere a calificărilor anterioare contribuie la crearea unor filiere eficace 
care permit încurajarea mobilității în interiorul sistemelor și între acestea. 
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6.1 Analiza nevoilor de formare a studenților pentru cresterea 

angajabilității 
Angajabilitatea reflectă relevanţa programelor de studiu pentru piaţa 

forţei de muncă. Angajabilitatea este una dintre liniile de acţiune ale Procesului 
Bologna şi este definită ca fiind capacitatea unei persoane de a obţine un loc 
de muncă în concordanţă cu competenţele sale, de a-l menţine, de a se 
dezvolta profesional capacitatea de antreprenoriat a unei persoane şi 
posibilitatea acesteia de a-şi schimba locul de muncă. 

În acest context, rolul USV Iași este de a pregăti studenţii pentru 
integrarea pe piaţa forţei de muncă prin asigurarea dezvoltării unor 
competenţe, abilităţi, valori în concordanţă cu nevoile pieţei. 

În cadrul “Cadrului strategic pentru creșterea participării, calității și 
eficienței învățământului terțiar din România 2014-2020“ al Ministerului 
Educaţiei Naţionale, Pilonul de acțiune 3 prevede Promovarea angajamentului 
strategic cu sectorul economic: “Instituțiile de învățământ terțiar se află într-o 
bună colaborare cu angajatorii locali și comunitățile respective“. 

 Contribuția semnificativă a instituțiilor de învățământ terțiar la 
creșterea economică constă în formare generală – de dezvoltare a capitalului 
uman într-un sens general, asigurându-le acestora competențe transversale 
pe tot parcursul vieții utile indiferent de domeniul de activitate în care vor 
activa sau de ocupația pe care o vor avea.  

Capacitatea de a furniza competențe specifice relevante oportunităților 
emergente în cadrul companiilor din interiorul comunității constituie un 
avantaj–cheie pentru respectivul domeniu de activitate.  

Cu toate acestea, pentru ca acest lucru să aibă loc, reprezentanții 
învățământului terțiar și agenţii economici din sectorul respectiv trebuie să 
dobândească o cunoaștere mult mai detaliată asupra nevoilor și 
capacitățilorfiecăruia .  

Inițiativa reprezentativă EU2020 „Agenda pentru noi competențe și 
locuri de muncă” afirmă că instituțiile și statul trebuie să sprijine investițiile 
agenților privați și participarea acestora la activitățile specifice instituțiilor de 
învățământ – mai ales la nivelul învățământului superior,profesional și tehnic, 
și de formare profesională. Aceste parteneriate pot dezvolta și actualiza 
profilurile de competențe, curriculumul multidisciplinar și calificările, și pot 
facilita învățarea la locul de muncă, de la ucenicie la doctorat cu profil agricol.  
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Sunt opiniii confor cărora nimeni nu ştie cum va arăta piaţa muncii în 
2040 şi nimeni nu ştie ce să le predea tinerilor de astăzi. 

 Este posibil ca mare parte din ceea ce  se înveţa la şcoală acum să fie 
irelevant  peste 20 de ani. Important este să vă axați pe dezvoltarea 
echilibrului mintal şi a inteligenţei emoţionale.  Singura soluţie pentru oameni 
de a rămâne activi pe piaţa muncii este să înveţe continuu, pe tot parcurul 
vieţii. Schimbările sunt, de obicei, stresante, iar după o anumită vârstă, cei 
mai mulţi oameni le refuză. Stabilitatea este un lux în secolul 21. Pentru a face 
faţă stresului schimbărilor repetate, oamenii trebuie să fie echilibraţi psihic.  

Pe de altă parte, pe piaţa muncii actuale sunt solicitate tot mai adesea 
abilităţi de tip soft, pe lângă cele tehnice. O abilitate de tip soft este cea care 
defineşte caracterul angajatului şi care îl ajută să interacţioneze activ cu şefii 
şi colegii săi. Faţă de abilităţile tehnice, care pot fi asimilate în cadru 
instituţionalizat, cele de tip soft sunt legate de inteligenţa emoţională şi sunt 
antrenate în relaţiile pe care oamenii le au zi de zi.  

Din analiza specialiştilor în MRU, de cele mai multe ori abilităţile soft ale 
angajaţilor sunt cele care fac diferenţa într-un business. Cea mai importantă 
abilitate de tip soft, care poate fi exersată de oricine, este cea legată de 
comunicare. Este important ca angajaţii, mai ales cei aflaţi în poziţii de 
management, să poată comunica cât mai clar atât verbal, cât şi non-verbal, 
dar în acelaşi timp să aibă capacitatea de a asculta activ şi de a oferi feedback 
constructiv.  

O altă abilitate de tip soft este cea a muncii în echipă, care implică, de 
asemenea, capacitatea de a delega responsabilităţi, de a respecta termene, 
de a media conflicte, atunci când ele apar, dar şi de a negocia şi accepta 
puncte de vedere diferite.  

Flexibilitatea este o altă abilitate legată de inteligenţa emoţională. 
Totodată, creativitatea este o altă abilitate soft care urcă tot mai mult în top. 
Cu ajutorul acesteia, angajatul poate oferi soluţii inovative la problemele 
firmei. Această abilitate este strâns legată de rezolvarea de probleme, în care 
gândirea analitică şi cea creativă se întrepătrund.  

Datele macroeconomice existente la nivel național și European (INS si 
EUROSTAT) demonstrează că, în ultimii ani, piața muncii din România a 
cunoscut importante transformări, urmând modelul Uniunii Europene.  

Piața muncii a cunoscut importante transformări în ceea ce privește 
structura ocupatională: se înregistrează reducerea ocupării în anumite 
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domenii, în special pentru locurile de muncă aflate la mijlocul distribuției din 
punct de vedere al salariilor și creșterii ocupării în cazul celor care solicită atât 
calificări ridicate, cât și calificări reduse, așadar o tendință de polarizare a 
locurilor de muncă atât către ocupațiile care solicită calificări înalte cât și nivel 
scăzut de calificare (salarii mici).  

Din perspectiva domeniilor de activitate, polarizarea a afectat 
majoritatea dintre acestea, cel mai expus domeniu fiind cel al serviciilor. De 
asemenea, se remarcă o restrângere a ocupațiilor care solicită competențe 
reduse și o crestere a conținutului de competențe a locurilor de muncă. 

Reconfigurarea pieței muncii înseamnă că unele sectoare de activitate 
creează locuri de muncă, în timp ce altele pierd; apariția unor cerințe de 
calificare pentru a utiliza eficient noile tehnologii, a introdus reconfigurarea 
rapidă a profesiilor, precum și crearea de noi profesiuni: modificarea 
raporturilor dintre diferite sectoare (activități) din economie generează un 
proces continuu de înnoire a profesiilor/ocupațiilor, de restructurare a 
sistemului de cunoștințe.  

În primul rând, apar profesii și calificări noi; în al doilea rand, profesii și 
calificări însușite înainte își pierd importanța (unele dintre acestei dispar, în 
timp ce, pentru altele, cererea se comprimă puternic); în al treilea rând, în 
numeroase situații, chiar dacă profesiile și calificările se mențin ca atare, 
conținutul acestora, raportul dintre diferitele cunoștințe și deprinderi de muncă 
se schimbă. 
Chiar și acele ocupații care în trecut necesitau în cea mai mare parte un nivel 
scăzut de competențe solicită din ce în ce mai mult calificări de nivel mediu 
sau chiar de nivel ridicat. Aceasta înseamnă că persoanele cu un nivel oficial 
scăzut de calificare (sau fără calificare) se vor confrunta cu mai multe dificultăți 
în găsirea unui loc de muncă în viitor. Există, de asemenea, date care arată 
polarizarea ocupării forței de muncă, salariile persoanelor foarte calificate 
crescând, în timp ce salariile persoanelor cu un nivel scăzut de calificare și cele 
ale persoanelor necalificate sunt în scădere. 

Din punct de vedere sectorial, câteva tendințe s-au manifestat 
pregnant:  reducerea cererii pentru munca manuală, calificată sau necalificată, 
odată cu evoluția tehnologică, creșterea cererii de calificări pentru sectorul 
serviciilor, care a preluat o mare parte din lucrătorii ocupați în alte domenii. 
Polarizarea ocupațiilor a creat provocări pentru sistemul de învățământ, care 
trebuie să asigure competențele adecvate. Schimbările în structura activiăților 
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economice, dar și polarizarea ocupațiilor a făcut să se discute din ce în ce mai 
mult pe piața fortei de muncă de competențe generice sau “soft”. 

 Anchetele realizate arată faptul ca antreprenorii sunt interesați nu 
numai de cunoștințe și competențe tehnice și generale, dar și de abilități 
comportamentale: antreprenorii acordă abilităților comportamentale 
(abilitatea de a lucra independent, managementul timpului, comunicare), 
aceeași importanță acordată celor tehnice generale (limba străină, lucrul cu 
calculatorul). Schimbările de ordin tehnologic în cadrul organizațiilor au 
antrenat o serie de acțiuni de restrângere, extindere, reprofilare sau 
desființare a unor unități, oferind, în același timp, informații prețioase cu privire 
la crearea, respectiv lichidarea de locuri de muncă în ansamblul economiei. 

Penuria de calificări sau incapacitatea de a face față recalificarilor la 
cerere sau în întâmpinarea pieței forței de muncă exprimă și ele o 
dezorganizare a pieței forței de muncă. Neconcordanța dintre oferta și cererea 
de forță de muncă este efectul cauzelor educativ-formative, concretizat în final 
în scăderea populației ocupate. Toate transformările pieței muncii care nu sunt 
urmate de adaptarea sistemului de educație creează dezechilibre/ 
neconcordanțe de natură diferită: dezechilibre/neconcordanțe în ceea ce 
privește nivelul de educație sau tipul de educație: sub-educație/supra-
educație, sub-calificare/supra-calificare, competențe peste sau sub cele cerute 
de locul de muncă, deficitul/surplusul de competențe sau uzura/pierderea în 
timp a acestora. 

În vederea identificării neconcordanțelor educaționale apărute pe piața 
muncii (deficitul de calificări și neconcordanța de calificări) și a soluțiilor pentru 
o adaptare mai rapidă a sistemului educațional/de formare la transformările 
pieței, a fost realizat studiul bazat pe o cercetare cantitativă ce a avut ca scop 
investigarea opiniilor angajatorilor referitoare la relația dintre performanțele 
sistemului educațional/de formare și cerințele pieței muncii. Au fost  analizate 
diferite categorii de dezechilibre/ neconcordanțe care pot apărea între nivelul 
sau tipul de educație/formare al persoanelor și cerințele specifice locurilor de 
muncă și evaluat impactul acestora asupra funcționării eficiente a pieței 
muncii.  

Principalele teme de dezbatere s-au referit la: calificări care sunt dificil 
de găsit pentru ocuparea locurilor de muncă vacante și cauzele acestor 
dezechilibre; existența neconcordanțelor de calificări/competențe cu cerințele 
locurilor de muncă și motivele apariției acestora; rolul educației și formării în 
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reducerea acestor dezechilibre.  
Realizarea obiectivului lucrării a implicat aflarea răspunsurilor la 

următoarele întrebări de cercetare: 
 Care sunt percepțiile forței de muncă asupra relației dintre performanțele 

sistemului de educație și cerințele pieței muncii?; 
  Există anumite semne care să ateste existența neconcordanțelor 

educaționale (deficit de calificări, calificări neadecvate, pierderea unor 
abilități în timp) pe piața muncii din România, conform opiniilor 
angajatorilor?;  

 Ce măsuri pot fi luate pentru corectarea acestor dezechilibre? 
In vederea obținerii de date pentru analiza deficitului de calificări pe 

piața muncii și a principalelor cauze ale dezechilibrelor, angajatorilor le-au 
fost  adresate întrebări referitoare la existența unor locuri de muncă dificil de 
ocupat, principalele motive ale dificultății ocupării unor locuri de muncă 
vacante, principalele motive ale lipsei de candidați calificați pentru anumite 
locuri de muncă. Chiar dacă un procent ridicat dintre angajatori apreciază că 
în compania lor nu există locuri de muncă care nu pot fi ocupate, un sfert 
dintre aceștia au dificulăți în găsirea candidatului potrivit pentru locul de 
muncă vacant. 

Angajatorii consideră printre cele mai importante cauze pentru 
dezechilibre (neconcordanța de calificări cu cerințele locurilor de muncă) lipsa 
calificărilor necesare în momentul angajării  și a programelor de formare.  

În ceea ce privește categoria de abilități mai puțin prezente la angajații 
companiilor, cele științifice și tehnologice (IT), respectiv cele lingvistice și de 
comunicare sunt considerate cele mai importante de către angajatori (peste 
50%). In plus, angajatorii au probleme în găsirea unor candidați/angajați care 
să dispună de cunoștințe/competențe din domeniul managementului și abilități 
precum mobilizarea în rezolvarea problemelor noi și pentru îndeplinirea 
sarcinilor de rutină. 

O metodă eficientă de rezolvare a neconcordanței de calificări se 
apreciază că poate fi organizarea de programe de training/formare pentru 
angajați. Totuși, nu toate companiile sunt dispuse să investească în astfel de 
activități, iar principalele motive ale reticenței sunt reprezentate, conform 
opiniei angajatorilor, de constrângerile de costuri și timp. Rezultatele analizei 
factorilor care influentează cifra de afaceri a firmelor: influența cea mai 
semnificativă revine lipsei candidaților cu calificările adecvate în momentul 
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angajării. 
Atunci când au fost întrebați despre opinia lor în ceea ce privește 

cauzele neconcordanței dintre cerințele locurilor de muncă și profilul 
angajaților, angajatorii au considerat că responsabilitatea este împărțită între 
angajați (lipsa unor abilități comportamentale: motivație, responsabilitate), 
sistemul de educație (relație deficitară cu mediul de afaceri) și companii (lipsa 
de preocupare de a găsi candidatul potrivit, de a-l pregăti și motiva). 

Adaptarea rapidă la schimbările care survin pe piața muncii este 
facilitată de policalificarea personalului muncitor. Policalificarea înseamna o 
pregătire complexă a forței de muncă, în sensul aprofundării mai multor 
domenii ale unei meserii, creându-se astfel posibilitatea trecerii lucrătorilor de 
la o activitate la alta, în funcție de cerințele societății, de modificările datorate 
progresului științifico-tehnic.  

Recalificarea/reconversia profesională are menirea să corecteze 
dezechilibrele de pe piața forței de muncă, mai ales sub raport structural, să 
diminueze fenomenul de inadecvare a instruirii și pregătirii forței de muncă la 
specificul locurilor de muncă ce se oferă la un moment dat. Aceasta presupune 
anticipări ale mobilității profesionale în raport cu schimbările previzionate ale 
tehnicilor și tehnologiilor, ale restructurării locurilor de muncă. 

In condițiile modificărilor survenite în ceea ce privește familiile ocupaționale 
și calificările cerute pe piața forței de muncă, flexibilitatea resurselor umane 
se constituie într-un factor hotărâtor al îmbunătățirii ocupării forței de muncă. 
Formarea, recalificarea și reconversia profesională se constituie ca suport al 
flexibilității resurselor umane în funcție de cerere, de aplatizare a 
dezechilibrelor de pe piața forței de muncă.  

Flexibilizarea forței de muncă reprezintă un obiectiv major, a cărui atingere 
se poate realiza prin inițierea și implementarea unor acțiuni concrete, 
concomitente pe mai multe planuri: 

 efectuarea pe baza structurilor profesionale în schimbare din cadrul 
sectoarelor a unei analize a tendințelor din domeniul calificării pe piața 
forței de muncă, a nevoilor acesteia și a cererii potențiale, incluzând 
golurile de abilități/calificări; 

 cursurile de formare profesională (calificare, recalificare, perfecționare, 
specializare) implementate în funcție de rezultatele studiilor privind 
nevoile piețelor locale de forță de muncă; 
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 intensificarea proceselor de mediatizare, care să demonstreze 
potențialilor cursanți că alegerea unui curs de reconversie sau 
perfecționare profesională trebuie să se bazeze în primul rând pe 
elemente raționale și obiective atât în ceea ce privește opțiunile și 
aptitudinile individuale, cât și cerințele de moment și de perspectivă a 
pieței forței de muncă; 

 creșterea eficienței cursurilor de calificare/recalificare și redarea 
încrederii populației în acestea prin folosirea unui personal calificat 
(experți, formatori) în domeniul formării profesionale și a unor tehnici 
și metode de predare moderne; 

 stimularea angajatorilor să ofere salariaților programe de formare 
profesională continuă, să organizeze programe proprii de pregătire și 
perfectionare a angajaților; 

 monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de formare 
profesională sub diferite aspecte cum ar fi: organizarea și predarea, 
evaluarea participanților, procentul de reușită a acestora în găsirea unui 
loc de muncă; 

 provocările generate de schimbările pieței muncii și necesitatea de a 
actualiza și de a dezvolta periodic competențe conforme 
circumstanțelor economice și sociale schimbătoare necesită o abordare 
a învățării de-a lungul vieții, precum și sisteme de educație și formare 
mai receptive la schimbare. De asemenea, sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru a promova învățarea în rândul adulților, pentru a 
crește calitatea sistemelor de orientare și pentru a face învățarea mai 
atractivă în general – inclusiv prin dezvoltarea unor noi forme de 
învățare și prin utilizarea unor noi tehnologii de predare și de învățare; 

 promovarea dobândirii de către toți cetățenii a unor competențe 
transversale fundamentale, cum ar fi competențe în mediul digital, „a 
învăța să înveți”, precum și cunoștințe culturale; 

 parteneriatele între comunitatea de afaceri și diferitele niveluri și 
sectoare ale educației, formării și cercetării pot contribui la asigurarea 
unei mai bune concentrări asupra aptitudinilor și competențelor 
necesare pe piața muncii; 

 studiul și dezvoltarea la locul de muncă reprezintă o modalitate prin 
care oamenii își pot dezvolta potențialul. Componenta învățării la locul 
de muncă are o contribuție substanțiala la dezvoltarea unei identități 
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profesionale și poate stimula încrederea în sine a persoanelor care, în 
caz contrar, ar putea să considere că au eșuat. Învățarea la locul de 
muncă le permite celor încadrați în muncă să își dezvolte potențialul, 
păstrându-și în același timp veniturile. Este de dorit un sistem 
educațional și de formare care să permită învățarea la locul de muncă 
și în afara acestuia pe bază de fracțiune de normă sau cu norma 
întreagă; 

 educația și formarea profesională inițială și cea continuă au în comun 
obiectivul dublu de a contribui la capacitatea de inserție profesională și 
la creșterea economică și de a răspunde provocărilor mai extinse de la 
nivelul societății, în special promovarea coeziunii sociale. Educația și 
formarea profesională pot contribui în mod semnificativ la 
îmbunatățirea ocupabilității forței de muncă. 

Prezentăm în continuare rezultatele unui Chestionar pentru evaluarea 
satisfacţiei studenţilor faţă de învăţământ, nevoile lor de formare şi de 
informare, aşteptările lor de la USAMV Iași, Iaşi – Facultatea de Agricultură şi 
Facultatea de Zootehnie  
Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfacție al studenților din cadrul 

Facultăţii de Agricultură 
Acest chestionar urmărește stabilirea nivelului de satisfacție al 

studenților în raport cu condițiile de dezvoltare profesională asigurate de 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iași, Facultatea de 
Agricultură. Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări, bifând răspunsul 
corespunzător situației care vi se potrivește. În ceea ce privește datele 
personale nu este necesar să completați decât programul de studiu și anul de 
studiu (chestionarul este anonim). 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 studenţilor şi ale nevoilor acestora.  
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Tabelul 26 

1. Servicii studențești / 
administrative 

 
Foarte 

mulțumit Mulțumit Relativ 
mulțumit 

Puțin 
mulțumit 

Deloc 
mulțumit 

Activitatea de secretariat      

Soluționarea problemelor      
Utilizarea taxelor percepute de 
universitate      

Calitatea conexiunii la Internet 
(viteză, întreruperi, restricții)      

Calitatea și acuratețea informațiilor 
disponibile (pe web, broșuri, pliante, 
afișe, ghidul studentului etc.) 

     

Sistemul informatic de evidență a 
notelor      

Calitatea site-ului web al instituției 
(accesibilitate, disponibilitatea 
informațiilor, design, acuratețe, grad 
de noutate) 

     

2. Resurse și spații de învățare Foarte 
mulțumit Mulțumit Mediu Puțin 

mulțumit 
Deloc 

mulțumit 

Spații de învățământ (dotări, acces)      
Laboratoare și spații de cercetare 
(dotări, acces)      

Săli de lectură (confort, locuri 
suficiente, orar)      

Tehnica de calcul / internet (orar, 
funcționalitate, acces)      

Dotarea cu resurse moderne 
(videoproiector, internet      

3. Curricula și oferta de cursuri Foarte 
mulțumit Mulțumit Mediu Puțin 

mulțumit 
Deloc 

mulțumit 

Tematica abordată la cursuri      
Relevanța și utilitatea cursurilor 
pentru specializarea aleasă      

Numărul și varietatea cursurilor 
opționale      

Complementaritatea și relaționarea 
între cursuri      

Dezvoltarea abilității de a lucra în 
echipă      

Dezvoltarea abilităților de 
comunicare      
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Dezvoltarea abilității de a învăța și 
înțelege lucruri noi      

Dezvoltarea abilităților de a lucra cu 
softuri specializate      

Dezvoltarea unor abilități precum: 
leadership, rezolvarea de probleme, 
spirit critic, creativitate etc. 

     

Activitatea de practică studențească      

4. Programul de studiu Foarte 
mulțumit Mulțumit Mediu Puțin 

mulțumit 
Deloc 

mulțumit 
Programul este adaptat nevoilor și 
ritmului meu personal      

Programul săptămânal (orar, cursuri 
organizate modular)      

Flexibilitatea traseului de învățare 
(transfer, credite etc.)      

5. Procesul didactic Foarte 
mulțumit Mulțumit Mediu Puțin 

mulțumit 
Deloc 

mulțumit 
Comunicarea clară și adecvată a 
noțiunilor      

Actualitatea și utilitatea noțiunilor 
predate      

Caracterul practic al noțiunilor 
predate      

Metode de predare interactive      
Adaptarea stilului de predare al 
profesorului la nevoile și la 
posibilitățile proprii de învățare 

     

Folosirea eficientă a noilor 
tehnologiilor (e-mail, suportul 
electronic al cursului, folosirea 
videoproiectorului, etc.) 

     

Existența materialelor auxiliare 
(suport de curs, caiet de lucrări 
practice, etc.) 

     

Disponibilitatea cadrelor didactice 
(consultații, îndrumare, clarificare a 
unor probleme profesionale) 

     

Calitatea activităților din cadrul 
practicii de specialitate      

6. Evaluarea și notarea 
 

Foarte 
mulțumit Mulțumit Mediu Puțin 

mulțumit 
Deloc 

mulțumit 

Transparența procesului de evaluare      
Echilibrul între evaluarea continuă și 
evaluarea finală      
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Feedbackul oferit de profesor în 
scop formativ      

Obiectivitatea și corectitudinea 
evaluării și notării      

Posibilitatea contestării rezultatelor 
evaluării și notării      

Procedee de reevaluare/măriri de 
note      

7. Oportunități extracurriculare Foarte 
mulțumit Mulțumit Mediu Puțin 

mulțumit 
Deloc 

mulțumit 

Asociația studenților      
Posibilități de implicare în proiecte 
de cercetare      

Alte oportunități extracuriculare 
(cercuri științifice, dezbateri, cluburi, 
comunicări științifice, trainiguri, școli 
de vară) 

     

Evenimente de divertisment și 
socializare dedicate studenților 
(festivități, baluri ale bobocilor) 

     

8. Consiliere și orientare 
profesională 

Foarte 
mulțumit Mulțumit Mediu Puțin 

mulțumit 
Deloc 

mulțumit 
Existenta unui program de 
consultații al cadrelor didactice      

Legătura cu tutorele și îndrumatorul 
de an      

Consilierea academică (alegerea 
cursurilor, organizarea programului 
de studiu, învățare eficientă) 

     

Consiliere cu privire la implicarea în 
activități extracurriculare din cadrul 
universității 

     

Evenimente dedicate carierei în 
universitate (târguri de locuri de 
muncă, întâlniri cu angajatorii, etc.) 

     

Consiliere privind managementul 
carierei      

9. Comunitatea academică Foarte 
mulțumit Mulțumit Mediu Puțin 

mulțumit 
Deloc 

mulțumit 

Transparența deciziilor      
Abordabilitatea conducerii 
universității      

Reprezentarea studenților în 
structurile de conducere      

Influența studenților în luarea 
deciziilor      
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10. Aspecte generale privind 
universitatea 

Acord 
total Acord Nedecis Dezacord Dezacord 

total 
Sunt satisfăcut de mediul de 
dezvoltare profesională și personală 
oferit de Universitatea 
„Agronomică”, Iaşi 

     

Am încredere că diploma obținută 
va fi garanția unor competențe 
profesionale valoroase pe piața 
muncii și în viață 

     

Dacă ar fi să aleg din nou, aș alege 
tot această universitate      

Aș recomanda Universitatea 
„Agronomică”, Iaşi și altora 
persoane 

     

Universitatea „Agronomică”, Iaşi îmi 
oferă instrumentele necesare 
atingerii obiectivelor personale și 
profesionale  

     

Universitatea „Agronomică”, Iaşi 
este deschisă să primească 
feedback din partea studenților 
pentru a se îmbunătăți 

     

 
Acest chestionar urmărește monitorizarea indicatorilor de calitate a studiilor în 

cadrul Universităţii Agronomice, Iaşi, Facultatatea de Agricultură, identificarea 
nivelului general de satisfacție al studenților, determinarea punctelor tari și punctelor 
slabe ale serviciilor și resurselor furnizate de Universitate, calitatea procesului didactic 
și nivelul oportunităților de dezvoltare personală și profesională, colectarea sugestiilor 
și formularea măsurilor de îmbunătățire a calității în cadrul.  

Aplicare chestionar, care să investigheze satisfacția studenților 
față de învățământ, nevoile lor de formare, nevoile lor de 
informare, așteptările lor de la USV Iași-specializarea IEA 
Acest chestionar urmărește stabilirea nivelului de satisfacție al 

studenților de la specializarea IEA a Facultății de Agricultură în raport cu 
condițiile de dezvoltare profesională asigurate de Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară din Iași. 

Interpretarea chestionarului aplicat studenților specializării IEA, 
anul IV 

Interpretarea statistică 
Chestionarul a fost aplicat unui eşantion alcătuit din 38 de studenți ai 
specializării Inginerie Economică în Agricultură anul IV, cursuri de zi, fiind aleşi 
astfel încât să reunească o gamă cât mai largă de așteptări ale studenților 
referitoare la domeniile de activitate  agroalimentară din zonele de interes. 
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Tabelul 27 
Apreciarea răspunsurilor la chestionarul aplicat 

Cum apreciați curricula și oferta de cursuri din timpul studiilor de licență: 
VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 12 31,57 % 
b) mulțumit 21 55,26% 
c) mediu 4 10,52% 
d)puțin mulțumit 1 2,63% 
e) deloc mulțumit - - 

Cum apreciați programul din timpul studiilor de licență: 
VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 14 36,84% 
b) mulțumit 16 42,10% 
c) mediu 5 13,15% 
d)puțin mulțumit 2 5,26% 
e) deloc mulțumit 1 2,63% 

Cum apreciați procesul didactic din timpul studiilor de licență: 
VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 16 42,10% 
b) mulțumit 17 44,73% 
c) mediu 4 10,52% 
d)puțin mulțumit 1 2,63% 
e) deloc mulțumit - - 

Cum apreciați evaluarea și notarea  din timpul studiilor de licență: 
VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 14 36,84% 
b) mulțumit 16 42,10% 
c) mediu 6 15,78% 
d)puțin mulțumit 1 5,26% 
e) deloc mulțumit - - 

Cum apreciați consilierea și orientarea profesională din timpul studiilor de licență: 
VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 12 31,57% 
b) mulțumit 10 26,31% 
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c) mediu 12 31,57% 
d)puțin mulțumit 2 5,26% 
e) deloc mulțumit 2 5,26% 

De ce ați ales să faceți studii superioare? 
VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 

RĂSPUNSURI 
VALOAREA 

PROCENTUALĂ 
a) oferă oferă şanse mai mari de a găsi un loc 
de muncă 

26 68,42% 

b) oferă salarii mai bune 9 23,68% 
c) oferă posibilitatea de a face carieră 1 2,63% 
d) asigură flexibilitate 1 2,63% 
e) oferă şanse mai mari de a pleca peste 
hotare 

1 2,63% 

Un nivel avansat de educație ajută să-ți găsești un serviciu : 
VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 

RĂSPUNSURI 
VALOAREA 

PROCENTUALĂ 
a) mai repede /ușor 17 44,73% 
b) cu condiții decente 4 10,52% 
c) cu un salariu mai mare 12 31,57% 
d) cu oportunități de creștere profesională 5 13,15% 

Sistemul de formare profesionalăcorespunde cerințelor de pe piața muncii (sub 
aspectul calității studiilor, raportului dintre cerere și ofertă  ? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

Răspunsuri formulate pozitiv 30 78,94% 
Non-răspunsuri/răspunsuri negative 8 21,06% 

Care au fost șansele dvs. de angajare, conform profesiei, după absolvire? 
VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 

RĂSPUNSURI 
VALOAREA 

PROCENTUALĂ 
a) foarte mari 5 13,15% 
b) mari 25 65,78% 
c) mici 8 21,05% 
d) foarte mici -  

Corespundea activitatea dvs. Cu domeniul de studii  ? 
VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 

PROCENTUALĂ 
Răspunsuri formulate pozitiv 32 84,21% 
Non-răspunsuri/răspunsuri negative 6 15,79% 

 
Dacă ați lucrat în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența acumulată ulterior, 
la angajare? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. VALOAREA 



144 
 

RĂSPUNSURI PROCENTUALĂ 
a) Da, mi-am găsit mai repede de lucru 
(datorită experienței acumulate) 

15 39,47% 

b) Da, mi-am găsit mai repede de lucru 
(datorită relațiilor stabilite)  

7 18,42% 

c) Da, am continuat să lucrez la același loc  2 5,26% 
d) Nu 14 36,84% 

Ce acțiuni ar trebui să deruleze universitatea pentru a crește angajabilitatea 
absolvenților ? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

Includerea locurilor de muncă temporare în 
programele de studii 

15 39,47% 

Includerea experienței practice în cadrul 
cursurilor  

17 44,73% 

Revizuirea cursurilor pentru a corespunde cu 
nevoile angajatorilor 

6 15,78% 

Care credeţi că sunt motivele pentru care dvs. sau colegii dvs. ati/au întâmpinat 
dificultăți în găsirea unui loc de muncă? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 
RĂSPUNSURI 

VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) lipsa experienţei în muncă 10 26,31% 
b) lipsa locurilor de muncă pentru calificarea 
dvs. 

9 23,68% 

c) vârsta 2 5,26% 
d) lipsa studiilor/calificărilor într-un anumit 
domeniu cerut pe piaţa muncii 

1 2,63% 

e) necunoaşterea unei limbi străine 3 7,89% 
f) lipsa competențelor informatice/IT 4 10,52% 
g) lipsa competențelor antreprenoriale 2 5,26% 
h) lipsa anumitor compeneţe 
profesionale/abilităţi practice 

7 18,42% 

 Care din criteriile de mai jos credeţi că sunt avute în vedere, cu prioritate, la 
angajarea unei persoane? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 
RĂSPUNSURI 

VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) experiența în muncă 23 60,52% 
b) vârsta 2 5,26% 
c) studiile/calificările 5 13,15% 
d) competenţele profesionale/abilităţile 
practice 

8 21,05% 

 Ce modalități/surse utilizați/veți utiliza în căutarea unui loc de muncă? 
VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 

RĂSPUNSURI 
VALOAREA 

PROCENTUALĂ 
a) presa scrisă 8 26,31% 
b) firme private de recrutare 2 5,26% 
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c) site-uri cu locuri de muncă vacante 15 39,47% 
d) AJOFM 4 10,52% 
f) prieteni, cunoştinţe, familie 9 23,68% 

Ați făcut voluntariat în timpul anilor de studii? 
 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

Răspunsuri formulate pozitiv 23 60,52% 
Non-răspunsuri/răspunsuri negative 15 39,48% 

De ce ați hotărât să faceți voluntariat? 
VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 

RĂSPUNSURI 
VALOAREA 

PROCENTUALĂ 
a) Pentru a obține experiență de muncă 19 50,0% 
b) Pentru o cauză nobilă  14 36,84% 
c) Altceva (specificați)  5 3,15% 

Corespundea activitatea de voluntariat cu domeniul de studii? 
VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 

PROCENTUALĂ 
Răspunsuri formulate pozitiv 18 47,36% 
Non-răspunsuri/răspunsuri negative 20 52,63% 

Dacă ați făcut voluntariat, în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența 
acumulată ulterior, la angajare? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 
RĂSPUNSURI 

VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) Da, mi-am găsit mai repede de lucru 
(datorită experienței acumulate) 

23 60,52% 

b) Da, mi-am găsit mai repede de lucru 
(datorită relațiilor stabilite)  

10 26,31% 

c) Da, voi continua să lucrez, la același loc 
după absolvire   

2 5,26% 

 d) Nu  3 7,89% 
Aspecte generale privind universitatea 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 
RĂSPUNSURI 

VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) Acord total 20 52,63% 
b) Acord 10 26,31% 
c) Nedecis 7 18,42% 
 d) Dezacord 1 2,63% 
e) Dezacord total - - 

 
Interpretarea calitativă a datelor chestionarului la anul IV IEA 

Chestionarul aplicat studenților Facultății de Agricultură, specializarea 
IEA anul IV este alcătuit din 20 itemi distribuiţi în aşa fel încât să ofere 
informaţii atât despre opiniile acestora cât şi despre acţiunile lor concrete pe 
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care le întreprind vizavi de tematica propusă.  
In acest sens s-au formulat 20 întrebări închise – cu variante prestabilite 

de răspuns oferind repondenţilor posibilitatea de a-şi exprima liber părerea 
sau să-şi expună cunoştinţele, în special în legătură cu condițiile de dezvoltare 
profesională asigurate de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Iași. 

Referitor la primul item: Cum apreciați curricula și oferta de cursuri din 
timpul studiilor de licență studenții au avut de făcut aprecieri la oserie de 
elemente de conținut și anume: tematica abordată la cursuri, relevanța și 
utilitatea cursurilor pentru specializarea aleasă, numărul și varietatea cursurilor 
opționale, complementaritatea și relaționarea între cursuri, dezvoltarea 
abilității de a lucra în echipă, dezvoltarea abilităților de comunicare, 
dezvoltarea abilității de a învăța și înțelege lucruri noi, dezvoltarea abilităților 
de a lucra cu softuri specializate, dezvoltarea unor abilități precum: leadership, 
rezolvarea de probleme, spirit critic, creativitate sau activitatea de practică 
studențească, etc. Repondenții au apreciat pozitiv aspectele legate de 
relevanța și utilitatea cursurilor pentru specializarea aleasă  în procent de 
55,26  % iar unele activități au fost puțin mulțumitoare, respectiv  dezvoltarea 
abilităților de a lucra cu softuri specializate cu 2,63 %. 

Itemul 2: Cum apreciați programul din timpul studiilor de licență,  apreciat 
cu o serie de calificative de la foarte mulțumit la deloc nemulțumit, aduce în 
atenția repondenților aspecte referitoare la  modul în care programul este 
adaptat nevoilor și ritmului personal, programul săptămânal (orar, cursuri 
organizate modular), sau flexibilitatea traseului de învățare (transfer, credite 
etc.). Repondenții au apreciat pozitiv aspectele legate de  programul 
săptămânal (orar, cursuri organizate modular), în procent de  42,10 % iar 
unele activități au fost puțin mulțumitoare, respectiv programul este adaptat 
nevoilor și ritmului personal   cu 5,26%. 
Itemul 3: Cum apreciați procesul didactic din timpul studiilor de licență,  
dorește să obțină aprecieri la următoarele aspecte: comunicarea clară și 
adecvată a noțiunilor, actualitatea și utilitatea noțiunilor predate, caracterul 
practic al noțiunilor predate, metode de predare interactive, adaptarea stilului 
de predare al profesorului la nevoile și la posibilitățile proprii de învățare, 
folosirea eficientă a noilor tehnologiilor (e-mail, suportul electronic al 
cursului, folosirea videoproiectorului, etc.), existența materialelor auxiliare 
(suport de curs, caiet de lucrări practice, etc.), disponibilitatea cadrelor 
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didactice (consultații, îndrumare, clarificare a unor probleme profesionale) 
sau calitatea activităților din cadrul practicii de specialitate. Repondenții au 
apreciat pozitiv aspectele legate de actualitatea și utilitatea noțiunilor predate  
în procent de  44,73 % iar unele activități au fost puțin mulțumitoare, 
respectiv  caracterul practic al noțiunilor predate la unele discipline 
fundamentale ( matematică, fizică, chimie)  cu 2,63%. 

Itemul 4: Cum apreciați evaluarea și notarea din timpul studiilor de licență, 
urmărește aprecierea studenților prin intermediul transparenței procesului de 
evaluare, echilibrul între evaluarea continuă și evaluarea finală, feedbackul 
oferit de profesor în scop formativ, obiectivitatea și corectitudinea evaluării și 
notării, posibilitatea contestării rezultatelor evaluării și notării, procedee de 
reevaluare/măriri de note. Studenții specializării IEA au apreciat pozitiv 
aspectele legate de echilibrul între evaluarea continuă și evaluarea finală  în 
procent de 42,10  % iar unele activități au fost puțin mulțumitoare, respectiv 
procedeele de reevaluare/măriri de note 2,56  %. 
Itemul 5: Cum apreciați consilierea și orientare profesională din timpul studiilor 
de licență, Existenta unui program de consultații al cadrelor didactice, legătura 
cu tutorele și îndrumătorul de an, consilierea academică (alegerea cursurilor, 
organizarea programului de studiu, învățare eficientă), consiliere cu privire la 
implicarea în activități extracurriculare din cadrul universității. Studenții 
specializării IEA au apreciat pozitiv aspectele legate de legătura cu tutorele și 
îndrumătorul de an și studenți,  în procent de   31,57% iar unele activități au 
fost puțin mulțumitoare, respectiv consiliere cu privire la implicarea în activități 
extracurriculare din cadrul universității cu 5,26  %. 
Itemul 6: De ce ați ales să faceți studii superioare?, studenții au  avut de 
răspuns la următorii itemi: oferă şanse mai mari de a găsi un loc de muncă ?, 
oferă salarii mai bune ?, oferă posibilitatea de a face carieră ?, asigură 
flexibilitate ?, oferă şanse mai mari de a pleca peste hotare ?. Aproape 69% 
dintre ei par să fi înţeles că studiile superioare le oferă şanse mai mari de a 
găsi un loc de muncă. Ba mai mult, 23,68% din eşantion a ales să răspundă 
că  studiile superioare le oferă salarii mai bune, ceea ce arată o cunoaştere şi 
înţelegere corectă a avantajelor şi dezavantajelor pregătirii profesionale și 
formării continue. 
Itemul 7:  Pentru a avea o imagine mai exactă asupra informaţiilor deja 
deţinute de studenți şi implicit a interesului lor în dezvoltarea profesionlă, li s-
a solicitat să arate  dacă Un nivel avansat de educație ajută să-ți găsești un 
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serviciu  sau le poate aduce  avantaje activităţii lor. Studenții au răspuns astfel: 
mai repede/ușor 44,73% , cu condiții decente 10,52 %, cu un salariu mai mare 
31,57%, cu oportunități de creștere profesională 13,15 %. 
Itemul 8: Sistemul de formare profesională corespunde cerințelor de pe piața 
muncii (sub aspectele calității studiilor, raportului dintre cerere și ofertă)?  A 
dus la următoarele opinii: Da 78,94 % și  21,06Nu %. Cu un procent foarte 
mare de non-răspunsuri (10%) ne-am confruntat şi atunci când studenților li 
s-a solicitat să definească din perspectivă proprie corespondența dintre 
raportul cerere oferă pe piața muncii. 
 La Itemul 9 : Care sunt șansele dvs. de angajare, conform profesiei, după 
absolvire?, studenții au răspuns astfel:  șanse mari 65,78%,  șanse mici 
21,05% și șanse foarte mari  13,15%. 
Itemul 10:  referitor la Corespondența dintre activitatea studenților angajați 
cu domeniul de studii?, 84,12 % dintre studenți au avut un răspuns afirmativ, 
adică Da, iar 15,79 % Nu  au fost de acord cu acest aspect. 
Itemul 11:   La Itemul Dacă ați lucrat în timpul anilor de studii, v-a ajutat 
experiența acumulată ulterior, la angajare?, 39,47% dintre repondenți au 
afirmat că  Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită experienței 
acumulate), iar  360,84% dintre studenții din anul IV IEA Nu lucrează încă, 
dar sunt încătarea unui loc de muncă, fiind în ultimul semenstru de studii și 
trebuie să-și găsească un loc de muncă pentru viitorul apropiat. 
 Itemul 12:  Ce acțiuni ar trebui să deruleze universitățile pentru a crește 
angajabilitatea absolvenților ?  face referire la Includerea locurilor de muncă 
temporare în programele de studii, Includerea experienței practice în cadrul 
cursurilor, Revizuirea cursurilor pentru a corespunde cu nevoile angajatorilor. 
44,73% dintre studenți au afirmat că Includerea experienței practice în cadrul 
cursurilor este o activitate prioritară, în timp ce 39,47% dintre aceștia 
consideră că Includerea locurilor de muncă temporare în programele de studii, 
sub forma unor stagii de internship le poate aduce mai multă experiență 
practică și mijloace financiare suplimentare. 
Itemul 13:  Care credeţi că sunt motivele pentru care dvs. sau colegii dvs. 
ati/au întâmpinat dificultăți în găsirea unui loc de muncă?  Este cel care 
încearcă să identifice principalele dificultăți în găsirea unui loc de muncă cum 
ar fi: 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, 
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lipsa competențelor antreprenoriale precum și lipsa anumitor competenţe 
profesionale/abilităţi practice. În opinia studenților principalele cauze ar fi: 
lipsa experienţei în muncă, cu 26,3%, lipsa locurilor de muncă pentru 
calificarea avută cu 23,28%, precum și lipsa anumitor competenţe 
profesionale/abilităţi practice cu 18,42%. 
 Itemul 14:  Încearcă să identifice Care din criteriile de mai jos credeţi că sunt 
avute în vedere, cu prioritate, la angajarea unei persoane?  și anume: 
experiența în muncă, vârsta, studiile/calificările sau competenţele 
profesionale/abilităţile practice. Din răspunsurile primite am putut constata că 
60,52% dintre studenți sunt de acord că experiența în muncă are prioritate la 
angajarea unei persoane, iar 21,05% dintre ei afirmă că studiile/calificările sau 
competenţele profesionale/abilităţile practice, au și ele o mare influență. 
Itemul 15:    se referă la Ce modalități/surse utilizați/veți utiliza în căutarea 
unui loc de muncă?, adică presa scrisă, firme private de recrutare, site-uri cu 
locuri de muncă vacante, AJOFM, prieteni, cunoştinţe, familie. Studenții 
specializării IEA au apreciat că vor utiliza informații de pe site-uri cu locuri de 
muncă vacante,  în procent de   39,47% iar o altă modalitate ar fi în ordinea 
importanței  relațiile și informațiile provenite de la prieteni, cunoştinţe, familie 
cu 23,68 %. 
Itemul 16:   Ați făcut voluntariat în timpul anilor de studii? Când sunt însă 
chestionaţi direct asupra unor acţiuni  de voluntariat pe care studenții pot să 
le facă în timpul anilor de studii, constatăm că 60,52 % au desfășurat astfel 
de acțiuni, în special de ecologizare a spațiilor din campusul USAMV sau de 
realizarea unor activități cu caracter caritabil, împreună cu cadrele didactice, 
iar 39,48 % dintre studenți Nu au avut astfel de activități 
Itemul  17.  Vine în continuarea celui precedent și pune întrebarea: De ce ați 
hotărât să faceți voluntariat? 
 Peste 50% dintre studenții specializării IEA au  afirmat că au desfășurat 
voluntariat entru a obține experiență de muncă, iar 39,48 dintre ei au afirmat 
că au dorit să se implice entru o cauză nobilă . 
Itemul  18. Vine în continuarea celui precedent și pune întrebarea 
Corespundea activitatea de voluntariat cu domeniul de studii?, iar răspunsurile 
primite au fost negative în proporție de 52,63 % și pozitive în proporție de 
47,37%  
Itemul 19. Se referă la cei care lucrează în timpul studiilor și are următoarea 
formă: Dacă ați făcut voluntariat, în timpul anilor de studii, v-a ajutat 
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experiența acumulată ulterior, la angajare? , studenții fiind chestionați cu 
întrebările: 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, Nu . 62,52 dintre 
studenții specializării IEA au apreciat că Da, mi-am găsit mai repede de lucru 
(datorită experienței acumulate), iar 26,31% dintre aceștia  afirmă că Da, mi-
am găsit mai repede de lucru (datorită relațiilor stabilite). 
Itemul 20.  Referitor la  Aspecte generale privind universitatea,  cu referire la 
întrebări de tipul: Am încredere că diploma obținută va fi garanția unor 
competențe profesionale valoroase pe piața muncii și în viață, Dacă ar fi să 
aleg din nou, aș alege tot această universitate, Aș recomanda Universitatea 
„Agronomică”, Iași și altora persoane, Universitatea „Agronomică”, Iași îmi 
oferă instrumentele necesare atingerii obiectivelor personale și profesionale, 
Universitatea „Agronomică”, Iași este deschisă să primească feedback din 
partea studenților pentru a se îmbunătăți. Din analiza acestui item am dedus 
la următoarele opinii: 52,63% dintre studenții specializării IEA, anul IV au 
apreciat că au încredere că diploma obținută va fi garanția unor competențe 
profesionale valoroase pe piața muncii și în viață, iar 26,31% dintre aceștia ar 
alege tot această USAMV Iași datorită condițiilor de studiu și celor sociale 
oferite. 

Se poate afirma că rezultatele de până acum arată că studenții Facultății 
de Agricultură, specializarea IEA,  anul IV cursuri de zi,  vin  cu solicitarea unei 
autoevaluări a nevoii de îndrumare pentru a intra în posesia unor cunoştinţe 
pertinente pe tema abordată. Peste jumătate dintre repondenţi consideră că 
au nevoie de sprijin doar într-o oarecare măsură şi numai 35% conştientizează 
că fără un sprijin competent nu ştiu cum să procedeze în acest domeniu. Un 
procent mic, de aprox. 10%, declară că nu au nevoie de informaţii 
suplimentare şi că ştiu cum să obţină datele ce-i interesează, deşi aici am 
întâlnit atât persoane care se declară bine documentate, cât şi studenți care 
recunosc că sunt mai puţin informaţi. O posibilă explicaţie ar fi că studenții nu-
şi evaluează nevoia de informare în raport cu cunoştinţele deja deţinute ci cu 
utilitatea pe care ar putea-o avea în activitatea lor, iar acest lucru nu este bine 
conştientizat. 
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Interpretarea calitativă a datelor chestionarului de către 
studenții de la specializarea IEA, anul 3 

 
Chestionarul aplicat studenților Facultății de Agricultură, specializarea 

IEA, anul 3, cursuri de zi este 
alcătuit din 20 itemi distribuiţi în aşa fel încât să ofere informaţii atât despre 
opiniile acestora cât şi despre 
acţiunile lor concrete pe care le întreprind vizavi de tematica propusă. În acest 
sens s-au formulat 20 întrebări închise – cu variante prestabilite de răspuns 
oferind repondenţilor posibilitatea de a-şi exprima liber părerea sau să-şi 
expună cunoştinţele, în special în legătură cu condițiile de dezvoltare 
profesională asigurate de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Iași. 

Referitor la primul item: Cum apreciați curricula și oferta de cursuri din 
timpul studiilor de licență studenții au avut de făcut aprecieri la oserie de 
elemente de conținut și anume: tematica abordată la cursuri, relevanța și 
utilitatea cursurilor pentru specializarea aleasă, numărul și varietatea cursurilor 
opționale, complementaritatea și relaționarea între cursuri, dezvoltarea 
abilității de a lucra în echipă, dezvoltarea abilităților de comunicare, 
dezvoltarea abilității de a învăța și înțelege lucruri noi, dezvoltarea abilităților 
de a lucra cu softuri specializate, dezvoltarea unor abilități precum: leadership, 
rezolvarea de probleme, spirit critic, creativitate sau activitatea de practică 
studențească, etc. Repondenții au apreciat pozitiv aspectele legate de 
relevanța și utilitatea cursurilor pentru specializarea aleasă în procent de 50,0 
% iar unele activități au fost puțin mulțumitoare, respectiv dezvoltarea 
abilităților de a lucra cu softuri specializate cu 11,77 %. 

Itemul 2: Cum apreciați programul din timpul studiilor de licență, 
apreciat cu o serie de calificative de la foarte mulțumit la deloc nemulțumit, 
aduce în atenția repondenților aspecte referitoare la modul în care programul 
este adaptat nevoilor și ritmului personal, programul săptămânal (orar, cursuri 
organizate 
modular), sau flexibilitatea traseului de învățare (transfer, credite etc.). 
Repondenții au apreciat pozitiv aspectele legate de programul săptămânal 
(orar, cursuri organizate modular), în procent de 47,10 % iar 
unele activități au fost puțin mulțumitoare, respectiv programul este adaptat 
nevoilor și ritmului personal cu5,9%. 

Itemul 3: Cum apreciați procesul didactic din timpul studiilor de licență 
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, dorește să obțină aprecieri la următoarele aspecte: comunicarea clară și 
adecvată a noțiunilor, actualitatea și utilitatea noțiunilor predate, caracterul 
practic al noțiunilor predate, metode de predare interactive, adaptarea stilului 
de predare al profesorului la nevoile și la posibilitățile proprii de învățare, 
folosirea eficientă a noilor tehnologiilor (e-mail, suportul electronic al cursului, 
folosirea videoproiectorului, etc.), existența materialelor auxiliare (suport de 
curs, caiet de lucrări practice, etc.), disponibilitatea cadrelor didactice 
(consultații, îndrumare, clarificare a unor probleme profesionale) sau calitatea 
activităților din cadrul practicii de specialitate. Repondenții au apreciat pozitiv 
aspectele legate de actualitatea și utilitatea noțiunilor predate în procent de 
47,1 % iar unele activități au fost puțin mulțumitoare, respectiv caracterul 
practic al noțiunilor predate la unele discipline fundamentale ( matematică, 
fizică, chimie) cu 5,9%. 
Itemul 4: Cum apreciați evaluarea și notarea din timpul studiilor de licență, 
urmărește aprecierea studenților prin intermediul transparenței procesului de 
evaluare, echilibrul între evaluarea continuă și evaluarea finală, feedbackul 
oferit de profesor în scop formativ, obiectivitatea și corectitudinea evaluării și 
notării, posibilitatea contestării rezultatelor evaluării și notării, procedee de 
reevaluare/măriri de note. Studenții specializării IEA, anul 3 au apreciat pozitiv 
aspectele legate de echilibrul între evaluarea continuă și evaluarea finală în 
procent de 47,1 % iar unele activități au fost puțin mulțumitoare, respectiv 
procedeele de reevaluare/măriri de note 5,9 %. 
Itemul 5: Cum apreciați consilierea și orientare profesională din timpul studiilor 
de licență , Existenta unui program de consultații al cadrelor didactice, legătura 
cu tutorele și îndrumătorul de an, consilierea academică (alegerea cursurilor, 
organizarea programului de studiu, învățare eficientă), consiliere cu privire la 
implicarea în activități extracurriculare din cadrul universității. Studenții 
specializării IEA au apreciat pozitiv aspectele legate de legătura cu tutorele și 
îndrumătorul de an și studenți, în procent de 47,1% iar unele activități au fost 
puțin mulțumitoare, respectiv consiliere cu privire la implicarea în activități 
extracurriculare din cadrul universității cu 8,8 %. 
Itemul 6: De ce ați ales să faceți studii superioare?, studenții au avut de 
răspuns la următorii itemi: oferă şanse mai mari de a găsi un loc de muncă ?, 
oferă salarii mai bune ?, oferă posibilitatea de a face carieră ?, asigură 
flexibilitate ?, oferă şanse mai mari de a pleca peste hotare ? Aproape 77% 
dintre ei par să fi înţeles că studiile superioare le oferă şanse mai mari de a 
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găsi un loc de muncă. Ba mai mult, 52,9% din eşantion a ales să răspundă că 
studiile superioare le oferă salarii mai bune, ceea ce arată o cunoaştere şi 
înţelegere corectă a avantajelor şi dezavantajelor pregătirii profesionale și 
formării continue. 

Itemul 7: Pentru a avea o imagine mai exactă asupra informaţiilor deja 
deţinute de studenți şi implicit a interesului lor în dezvoltarea profesionlă, li s-
a solicitat să arate dacă un nivel avansat de educație ajută să-ți găsești un 
serviciu sau le poate aduce avantaje activităţii lor. Studenții au răspuns astfel: 
mai repede/ușor38,2%, cu condiții decente 29,4 %, cu un salariu mai mare 
41,2%, cu oportunități de creștere profesională 61,8 %. 

Itemul 8: Sistemul de formare profesională corespunde cerințelor de pe 
piața muncii (sub aspectele calității studiilor, raportului dintre cerere și ofertă)? 
A dus la următoarele opinii: Da 85,3 % și 14,7 % Nu. Cu un procent foarte 
mare de non-răspunsuri (10%) ne-am confruntat şi atunci când studenților li 
s-a solicitat să definească din perspectivă proprie corespondența dintre 
raportul cerere oferă pe piața muncii. 

La Itemul 9 : Care sunt șansele dvs. de angajare, conform profesiei, 
după absolvire?, studenții au răspuns astfel: șanse mari 38,2%, șanse mici 
17,6% și șanse foarte mari 8,7%. 

Itemul 10: referitor la Corespondența dintre activitatea studenților 
angajați cu domeniul de studii?, o pondere de 58,9 % dintre studenți au avut 
un răspuns afirmativ, adică Da, iar 41,1 % Nu au fost de acord cu acest aspect. 

Itemul 11: La Itemul Dacă ați lucrat în timpul anilor de studii, v-a ajutat 
experiența acumulată ulterior, la angajare?, 14,7% dintre repondenți au 
afirmat că Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită experienței 
acumulate), iar 58,9% dintre studenții din anul III IEA Nu lucrează încă, dar 
sunt încătarea unui loc de muncă, fiind în ultimul semenstru de studii și trebuie 
să-și găsească un loc de muncă pentru viitorul apropiat. 

Itemul 12: Ce acțiuni ar trebui să deruleze universitățile pentru a crește 
angajabilitatea absolvenților ? face referire la Includerea locurilor de muncă 
temporare în programele de studii, Includerea experienței practice în cadrul 
cursurilor, Revizuirea cursurilor pentru a corespunde cu nevoile angajatorilor. 
67,6% dintre studenți au afirmat că Includerea experienței practice în cadrul 
cursurilor este o activitate prioritară, în timp ce 26,5% dintre aceștia consideră 
că Includerea locurilor de muncă temporare în programele de studii, sub forma 
unor stagii de internship le poate aduce mai multă experiență practică și 
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mijloace financiare suplimentare. 
Itemul 13: Care credeţi că sunt motivele pentru care dvs. sau colegii 

dvs. ati/au întâmpinat dificultăți în găsirea unui loc de muncă? Este cel care 
încearcă să identifice principalele dificultăți în găsirea unui loc de muncă cum 
ar fi: 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 precum și lipsa anumitor competenţe 
profesionale/abilităţi practice. În opinia studenților principalele cauze ar fi: 
lipsa experienţei în muncă, cu 
88,2%, lipsa locurilor de muncă pentru calificarea avută cu 3%, precum și 
lipsa anumitor competenţe 
profesionale/abilităţi practice cu 3%. 

Itemul 14: Încearcă să identifice Care din criteriile de mai jos credeţi că 
sunt avute în vedere, cu prioritate, la angajarea unei persoane? și anume: 
experiența în muncă, vârsta, studiile/calificările sau competenţele 
profesionale/abilităţile practice. Din răspunsurile primite am putut constata că 
94,1% dintre studenți sunt de acord că experiența în muncă are prioritate la 
angajarea unei persoane, iar 64,7% dintre ei afirmă că studiile/calificările sau 
competenţele profesionale/abilităţile practice, au și ele o mare influență. 

Itemul 15: se referă la Ce modalități/surse utilizați/veți utiliza în 
căutarea unui loc de muncă?, adică presa scrisă, firme private de recrutare, 
site-uri cu locuri de muncă vacante, AJOFM, prieteni, cunoştinţe, familie. 
Studenții specializării IEA au apreciat că vor utiliza informații de pe site-uri cu 
locuri de muncă vacante, în procent de 64,7% iar o altă modalitate ar fi în 
ordinea importanței relațiile și informațiile provenite de la prieteni, cunoştinţe, 
familie cu 41,2 %. 

Itemul 16: Ați făcut voluntariat în timpul anilor de studii? Când sunt însă 
chestionaţi direct asupra unor acţiuni de voluntariat pe care studenții pot să le 
facă în timpul anilor de studii, constatăm că 61,8 % au desfășurat astfel de 
acțiuni, în special de ecologizare a spațiilor din campusul USAMV sau de 
realizarea unor activități cu caracter caritabil, împreună cu cadrele didactice, 
iar 38,2 % dintre studenți Nu au avut astfel de activități. 
 Itemul 17. Vine în continuarea celui precedent și pune întrebarea: De 
ce ați hotărât să faceți voluntariat? Peste 47,1% dintre studenții specializării 
IEA au afirmat că au desfășurat voluntariat entru a obține experiență de 
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muncă, iar 32,3 dintre ei au afirmat că au dorit să se implice entru o cauză 
nobilă.  
 Itemul 18. Vine în continuarea celui precedent și pune întrebarea 
Corespundea activitatea de voluntariat cu domeniul de studii?, iar răspunsurile 
primite au fost negative în proporție de 23,8 % și pozitive în proporție de 
76,2% 

Itemul 19. Se referă la cei care lucrează în timpul studiilor și are 
următoarea formă: Dacă ați făcut 
voluntariat, în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența acumulată ulterior, 
la angajare? , studenții fiind chestionați cu întrebările: 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, Nu . 42% dintre studenții specializării IEA au apreciat că Da, 
mi-am găsit mai repede de lucru (datorită experienței acumulate) , iar 35,3% 
dintre aceștia afirmă că Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită relațiilor 
stabilite). 

Itemul 20. Referitor la Aspecte generale privind universitatea, cu 
referire la întrebări de tipul: Am încredere că diploma obținută va fi garanția 
unor competențe profesionale valoroase pe piața muncii și în viață, Dacă ar fi 
să aleg din nou, aș alege tot această universitate, Aș recomanda Universitatea 
„Agronomică”, Iași și altora persoane, Universitatea „Agronomică”, Iași îmi 
oferă instrumentele necesare atingerii obiectivelor personale și profesionale, 
Universitatea „Agronomică”, Iași este deschisă să primească feedback din 
partea studenților pentru a se îmbunătăți. Din analiza acestui item am dedus 
la următoarele opinii: 58,9% dintre studenții specializării IEA, anul III au 
apreciat că au încredere că diploma obținută va fi garanția unor competențe 
profesionale valoroase pe piața muncii și în viață, iar 26,5% dintre aceștia ar 
alege tot această USAMV Iași datorită condițiilor de studiu și celor sociale 
oferite. 

Se poate afirma că rezultatele de până acum arată că studenții Facultății 
de Agricultură, specializarea IEA, anul III cursuri de zi, vin cu solicitarea unei 
autoevaluări a nevoii de îndrumare pentru a intra în posesia unor cunoştinţe 
pertinente pe tema abordată. Peste jumătate dintre repondenţi consideră că 
au nevoie de sprijin doar într-o oarecare măsură şi numai 40% conştientizează 
că fără un sprijin competent nu ştiu cum să procedeze în acest domeniu. Un 
procent mic, de aprox. 10%, declară că nu au nevoie de informaţii 
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suplimentare şi că ştiu cum să obţină datele ce-i interesează, deşi aici am 
întâlnit atât persoane care se declară bine documentate, cât şi studenți care 
recunosc că sunt mai puţin informaţi. 

Interpretarea datelor de către studenții specilizării EMIAIA, anul 
IV 

La întrebarea Cum apreciați curricula și oferta de cursuri din timpul studiilor 
de licență?, făcând referire la tematica abordată, 3 repondenţi au răspuns că 
sunt foarte mulţumiţi, 7 repondenţi mulţumiţi şi 1 repondent a apreciat ca fiind 
de nivel mediu tematica abordată. 
Itemul 2: Cum apreciați programul din timpul studiilor de licență? Se observă 
că, 45,45% dintre repondenţi consideră că programul este adaptat nevoilor şi 
ritmului personal (apreciind cu calificativul foarte mulţumit), 54,55% dintre 
repondenţi au apreciat programul cu calificativu mulţumit. 
La întrebarea Cum apreciați procesul didactic din timpul studiilor de licență ? 
făcând referire la actualitatea şi utilitatea noţiunilor predate, răspunsurile date 
au fost următoarele: foarte mulţumit (2 repondenţi), mulţumit (6 repondenţi), 
mediu (2 repondenţi) şi puţin mulţumit (1 repondent). 
Itemul 4: Cum apreciați evaluarea și notarea din timpul studiilor de licență? În 
ceea ce priveşte transparenţa procesului de evaluare, se observă că, 36,36% 
dintre repondenţi sunt foarte mulţumiţi, 36,36% mulţumiţi şi 27,27% au 
apreciat cu calificativul mediu. 
Itemul 5: Cum apreciați consilierea și orientarea profesională din timpul 
studiilor de licență? Din cei 11 repondenţi, 2 au apreciat existenţa unui 
program de consultaţii cu calificativul foarte mulţumit, 6 repondenţi au fost 
mulţumiţi şi 2 repondenţi, nivel de apreciere mediu. 
La întrebarea De ce ați ales să faceți studii superioare?  toţi cei 11 repondenţi 
au apreciat că studiile superioare oferă şanse mai mari de a găsi un loc de 
muncă iar 7 dintre aceştia au apreciat şi faptul că studiile superioare contribuie 
la obţinerea unor salarii mai bune. 
Itemul 7: Un nivel avansat de educație ajută să-ți găsești un serviciu  
Din cei 11 repondenţi, 8 au apreciat că un nivel avansat de educaţie ajută să-
ţi găseşti un serviciu mai repede, 7 dintre aceştia apreciind şi faptul că un nivel 
avansat de educaţie ajută să-ţi găseşti un serviciu ce are condiţii decente de 
muncă. Un nivel avansat de educație oferă oportunităţi de creştere 
profesională, fapt apreciat de 3 dintre repondenţi. 
Itemul 8: Sistemul de formare profesională corespunde cerințelor de pe piața 
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muncii (sub aspectele calității studiilor, raportului dintre cerere și ofertă)?  
Studenţii de la specializarea EMIAIA au formulat un răspuns pozitiv în proporţie 
de 100%. 
Itemul 9 : Care sunt șansele dvs. de angajare, conform profesiei, după 
absolvire?, studenții de la specializarea EMIAIA, au răspuns astfel:  şanse 
foarte mari, 18,18% (2 repondenţi), şanse mari, 81,82% (9 repondenţi). 
Itemul 10: Corespundea activitatea dvs. cu domeniul de studii  ? 
Repondenţii specializării EMIAIA au apreciat pozitiv în propoţie de 81,82%, iar 
18,18% dintre repondenţi au formulat un răspuns negativ. 
Itemul 11:   Dacă ați lucrat în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența 
acumulată ulterior, la angajare? 
Din cei 11 studenţi chestionaţi, 2 au apreciat că experienţa acumulată în timpul 
anilor de studii i-au ajutat să-şi găsească mai repede un loc de muncă, 2 
studenţi au considerat relaţiile stabilite ca fiind un avantaj, iar 7 dintre 
repondenţi au dat un răspuns negativ. 
Itemul 12:  Ce acțiuni ar trebui să deruleze universitatea pentru a crește 
angajabilitatea absolvenților ? 
Includerea locurilor de muncă temporare în programele de studii, a fost 
apreciată de 9 studenţi, 8 dintre aceştia considerând importantă şi Includerea 
experienței practice în cadrul cursurilor. Revizuirea cursurilor pentru a 
corespunde cu nevoile angajatorilor a fost opţiunea de răspuns a unui singur 
student iar oferirea unui sprijin relevant după absolvire a fost opţiunea de 
răspuns a unui student. 
Itemul 13:  Care credeţi că sunt motivele pentru care dvs. sau colegii dvs. 
ati/au întâmpinat dificultăți în găsirea unui loc de muncă? 
La această întrebare, toţi studenţii chestionaţi au considerat că lipsa 
experienţei a fost motivul pentru care au întâmpinat dificultăţi în găsirea unui 
loc de muncă. 
Itemul 14:  Care sunt criteriile avute în vedere, cu prioritate, la angajarea unei 
persoane?   La această întrebare, din cei 11 studenţi chestionaţi, 6 (54,54%) 
au considerat că studiile/calificările au prioritate la angajare, toţi cei chestionaţi 
considerând esenţială experienţa în muncă. 
Itemul 15:    Ce modalități/surse utilizați/veți utiliza în căutarea unui loc de 
muncă?  
Repondenţii specializării EMIAIA au răspuns în proporţie de 45,45% că vor 
utiliza firme private de recrutare, 80% dintre aceştia afirmând că şi presa 
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scrisă este utilă în găsirea unui loc de muncă. 
Itemul 16:   Ați făcut voluntariat în timpul anilor de studii?  
In ceea ce priveşte voluntariatul în timpul anilor de studii, 54,54% au formulat 
un răspuns pozitiv în timp ce 45,56% au răspuns negativ. 
Itemul  17.  De ce ați hotărât să faceți voluntariat? 
La această întrebare, din cei 11 studenţi chestionaţi, 7 repondenţi (63,63%) 
au hotărât să facă voluntariat pentru o cauză nobilă. 
Itemul  18. Corespundea activitatea de voluntariat cu domeniul de studii? 
Un răspuns negativ a fost formulat de către 9 dintre cei 11 repondenţi de la 
specializarea EMIAIA. 
Itemul 19. Dacă ați făcut voluntariat, în timpul anilor de studii, v-a ajutat 
experiența acumulată ulterior, la angajare? 
Repondenţii specializării EMIAIA au considerat în proporţie de 27,27% că şi-
au găsit mai repede de lucru, ca urmare a efectuării voluntariatului prin prisma 
experienţei acumulate. 
Itemul 20.  Aspecte generale privind universitatea 
În ceea ce priveşte universitatea, 72,72%% dintre repondenţii specializării 
EMIAIA sunt în acord total, în timp ce 27,28% sunt în acord. 

  
Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfacție al studenților 

anilor IV din cadrul Facultăţii de Zootehnie 
 

În urma aplicării chestionarului pentru studenții Facultății de Zootehnie 
și a interpretării acestora situația se prezintă astfel: 

Referitor la prima întrebare ”Cum apreciați curricula și oferta de 
cursuri din timpul studiilor de licență”, pentru tematica abordată la 
cursuri25% dintre studenți sunt foarte mulțumiți, 58,35 mulțumiți,12,55 mediu 
mulțumiți și 4,2 % puțin mulțumiți. Relevanța și utilitatea cursurilor este 
apreciată foarte mulțumit de 29,2 %, mulțumit 50,00 %, mediu mulțumiți 16,7 
% și 4,2 % puțin mulțumiți. Numărul și varietatea cursurilor opționale este 
apreciată foarte mulțumit de 29,2 %, mulțumit 45,80 %, mediu mulțumiți 16,7 
% și 8,4 % puțin mulțumiți. Complementaritatea și relaționarea între cursuri 
este apreciată foarte mulțumit de 20,8 %, mulțumit 58,30 %,mediu mulțumiți 
16,7 % și 4,2 % puțin mulțumiți. Dezvoltarea abilității de a lucra în echipă este 
apreciată foarte mulțumit de 29,2 %, mulțumit 54,80 %, mediu mulțumiți 16,7 
% și 8,4 % puțin mulțumiți. Dezvoltarea abilităților de comunicare este 
apreciată foarte mulțumit de 29,2 %, mulțumit 54,80 %, mediu mulțumiți 16,7 
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% și 8,4 % puțin mulțumiți. Dezvoltarea abilității de a învăța și înțelege lucruri 
noi este apreciată foarte mulțumit de 37,5 %, mulțumit 50,00 %, mediu 
mulțumiți 12,5 %. Dezvoltarea abilității de a lucra cu softuri specializate este 
apreciată foarte mulțumit de 4,2 %, mulțumit 33,30 %, mediu mulțumiți 33,3 
%, 25,0 % puțin mulțumiți și 4,2 % deloc mulțumiți. Dezvoltarea unor abilități 
precum:leadership, rezolvarea de probleme, spirit critic,creativitate etc. este 
apreciată foarte mulțumit de 8,4 %, mulțumit 50,00 %, mediu mulțumiți 25,0 
%, 16,7 % puțin mulțumiți. 

Activitatea practică studențească este apreciată foarte mulțumit de 20,8 
%, mulțumit 33,30 %,mediu mulțumiți 33,3 %, 4,2 % puțin mulțumiți și 8,4 
% deloc mulțumiți. 
2. Cum apreciați programul din timpul studiilor de licență 

Programul este adaptat nevoilor și ritmului meu personal este apreciat 
foarte muțumit de 8,4 %, mulțumit 66,70 %,mediu mulțumiți 33, Programul 
săptămânal (orar, cursuri organizate modular) este apreciat foarte muțumit de 
16,7 %, mulțumit 50,00 %,mediu mulțumiți 33,3 %. 

Flexibilitatea traseului de învățare (transfer, credite etc.) este apreciată 
foarte mulțumit de 25,0 %, mulțumit 54,20 %, mediu mulțumiți 20,8 %. 
 
3.Cum apreciați procesul didactic din timpul studiilor de licență 

Comunicarea clară și adecvată a noțiunilor este apreciată foarte 
mulțumit de 37,5 %, mulțumit 45,80 %, mediu mulțumiți 16,7 %. 

Actualitatea și utilitatea noțiunilor predate este apreciată foarte 
mulțumit de 45,8 %, mulțumit 29,20 %, mediu mulțumiți 25,0 %. 

Caracterul practic al noțiunilor predate este apreciat foarte mulțumit de 
25,0 %, mulțumit 54,20 %, mediu mulțumiți 25,0 % și puțin mulțumit 4,2%. 

Metode de predare interactive sunt apreciate foarte mulțumit de 16,7 
%, mulțumit 50,00 %, mediu mulțumiți 20,8 % și puțin mulțumit 4,2%. 

Adaptarea stilului de predare al profesorului la nevoile și la posibilitățile 
proprii de învățare este apreciat foarte mulțumit de 33,3 %, mulțumit 33,3 %, 
mediu mulțumiți 29,2 % și puțin mulțumit 4,2%. 

Folosirea eficientă a noilor tehnologiilor (e-mail, suportul electronic al 
cursului, folosirea videoproiectorului) este apreciată foarte mulțumit de 45,8 
%, mulțumit 33,3 %, mediu mulțumiți 20,8 %. 

Existența materialelor auxiliare (suport de curs, caiet de lucrări practice, 
etc.) este apreciată foarte mulțumit de 50,0 %, mulțumit 45,8 %, mediu 
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mulțumiți 4,2%. 
Disponibilitatea cadrelor didactice (consultații, îndrumare, clarificare a 

unor probleme profesionale) este apreciată foarte mulțumit de 37,5 %, 
mulțumit 50,00 %, mediu mulțumiți 12,5. 

Calitatea activităților din cadrul practicii de specialitate este apreciată 
cu foarte mulțumit de 12,5 %, mulțumit 62,5 %, mediu mulțumiți 20,8 % și 
puțin mulțumit 4,2%. 
4. Cum apreciați evaluarea și notarea din timpul studiilor de licență 
Transparența procesului de evaluare este apreciată cu foarte mulțumit de 20,8 
%, mulțumit 62,5 %, mediu mulțumiți 16,7 %. 

Echilibrul între evaluarea continuă și evaluarea finală este apreciat cu 
foarte mulțumit de 29,2 %, mulțumit 50,0 %, mediu mulțumiți 20,8 %. 

Feedbackul oferit de profesor în scop formativ este apreciat cu foarte 
mulțumit de 45,8 %, mulțumit 37,5 %, mediu mulțumiți 16,7 %. 

Obiectivitatea și corectitudinea evaluării și notării este apreciată cu 
foarte mulțumit de 41,7 %, mulțumit 62,5 %, mediu mulțumiți 20,8 %. 

Posibilitatea contestării rezultatelor evaluării și notării este apreciată cu 
foarte mulțumit de 25,0 %, mulțumit 45,8 %, mediu mulțumiți 25,0 % și puțin 
mulțumit 4,2%. 

Procedee de reevaluare/măriri de note sunt apreciate cu foarte 
mulțumit de 45,8 %, mulțumit 41,7 %, mediu mulțumiți 12,5 %. 
5. Cum apreciați consilierea și orientare profesională din timpul 
studiilor de licență 

Existenta unui program de consultații al cadrelor didactice este apreciat 
cu foarte mulțumit de 25,0 %, mulțumit 50,0 %, mediu mulțumiți 20,8 % și 
puțin mulțumit 4,2%. 

Legătura cu tutorele și îndrumătorul de an este apreciată cu foarte 
mulțumit de 41,7 %, mulțumit 25,0 %, mediu mulțumiți 25,0 % și puțin 
mulțumit 8,4%. 

Consilierea academică (alegerea cursurilor, organizarea programului de 
studiu, învățare eficientă) este apreciată cu foarte mulțumit de 25,0 %, 
mulțumit 45,8 %, mediu mulțumiți 29,2 %. 

Consiliere cu privire la implicarea în activități extra-curriculare din cadrul 
universității este apreciată cu foarte mulțumit de 12,5 %, mulțumit 41,7 %, 
mediu mulțumiți 45,8 %. 

Evenimente dedicate carierei în universitate (târguri de locuri de muncă, 
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întâlniri cu angajatorii, etc.) sunt apreciate cu foarte mulțumit de 12,5 %, 
mulțumit 41,7 %, mediu mulțumiți 29,2 %, puțin mulțumit 12,5% și deloc 
mulțumit 4,2%. 

Consilierea privind managementul carierei este apreciat cu foarte 
mulțumit de 8,3 %, mulțumit 41,7 %, mediu mulțumiți 33,3 %, puțin mulțumit 
4,2 % și deloc mulțumit 12,5%. 

Chestionarul urmărește stabilirea nivelului de satisfacție al studenților 
în raport cu condițiile de dezvoltare profesională asigurate de Universitatea de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iași, Facultatea de Zootehnie.  

6. 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 

Referitor la întrebarea nr. 6 ” De ce ați ales să faceți studii 
superioare?”, 29,2 % dintre respondenți au ales pentru că sunt mai 
prestigioase, 70,8% pentru că oferă șanse mai mari de a găsi un loc de muncă, 
41,7% pentru că oferă salarii mai bune, , 41,7% pentru că oferă  posibilitatea 
de a face carieră, 4,2 % pentru că au insistat părinții, 8,4% pentru că asigură 
flexibilitate, 25,0 % pentru că oferă șanse mai mari de a pleca peste hotare, 
4,2 % pentru că au fost sfătuiți de alte persoane și 4,2% alte motive.                          

7. 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 

Referitor la întrebarea nr. 7 ” Un nivel avansat de educație ajută să-
ți găsești un serviciu?”, 29,2 % au apreciat că poți să găsești mai 
repede/ușor un serviciu, 50,0% au răspuns că serviciul poate fi în condiții 
decente, 29,2 % că serviciul poate fi cu un salariu mai mare, iar 54,20 % au 
răspuns că serviciul poate fi cu oportunități de creștere profesională    
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8. Sistemul de formare profesională corespunde cerințelor de pe 
piața muncii (sub aspectele calității studiilor, raportului dintre cerere 
și ofertă)?  

 Da 
 Nu 

Referitor la întrebarea nr. 8 ” Sistemul de formare profesională 
corespunde cerințelor de pe piața muncii (sub aspectele calității 
studiilor, raportului dintre cerere și ofertă)?”, 70,8% % au răspuns cu -
DA  ȘI 29,2 % cu- NU.  

9. Care au fost șansele dvs. de angajare, conform profesiei, după 
absolvire? 

 Foarte mari  
 Mari  
 Mici  
 Foarte mici  

Referitor la întrebarea nr. 9 ” Care au fost șansele dvs. de angajare, 
conform profesiei, după absolvire?”, 12,5 % au apreciat că șansele sunt 
foarte mari, 37,5% au răspuns că șansele sunt mari, 29,2 % că șansele sunt 
mici, iar 25,0 % au răspuns că șansele sunt foarte mici. 

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

Referitor la întrebarea nr. 10 ” Corespundea activitatea dvs. cu 
domeniul de studii?”, 70,8% % au răspuns cu -DA  ȘI 29,2 % cu- NU.  

11. 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  
 Nu  

Referitor la întrebarea nr. 11 ” Dacă ați lucrat în timpul anilor de 
studii, v-a ajutat experiența acumulată ulterior, la angajare?”, 
8,4 % % au apreciat că au găsit mai repede de lucru(datorită experienței 
acumulate), 4,2 % au răspuns că au găsit mai repede de lucru (datorită 
relațiilor stabilite), 83,3 % că serviciul poate fi cu un salariu mai mare, 
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iar 54,20 % au răspuns cu NU. 
12. 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 

Referitor la întrebarea nr. 12 ” Ce acțiuni ar trebui să deruleze 
universitățile pentru a crește angajabilitatea absolvenților ?”, 79,2 % 
au apreciat că ar fi bine Includerea locurilor de muncă temporare în 
programele de studii, 54,2 % au răspuns că Includerea experienței practice în 
cadrul cursurilor, 20,8 % că este necesară Revizuirea cursurilor pentru a 
corespunde cu nevoile angajatorilor, 29,2 % că ,este necesară oferirea de 
sprijin relevant post absolvire. 

13. Care credeţi că sunt motivele pentru care dvs. sau colegii 
dvs. ati/au întâmpinat 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 competenţe profesionale/abilităţi practice 
 lipsa unor competenţe-cheie 
 lipsa unor tehnici de căutare a unui loc de muncă 
 altele 

Referitor la întrebare nr. 13” Care credeţi că sunt motivele pentru 
care dvs. sau colegii dvs. ati/au întâmpinat dificultăți în găsirea unui 
loc de muncă?”,Lipsa experienţei în muncă este împărtășită de 83,3%, iar 
66,7 % aduc în discuție lipsa locurilor de muncă pentru calificare, 8,4 % vârsta, 
8,4 % lipsa studiilor/calificărilor într-un anumit domeniu cerut pe piaţa muncii, 
8,4 % necunoaşterea unei limbi străine, 4,2 % lipsa competențelor 
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informatice/IT, 8,4 % lipsa competențelor antreprenoriale, 8,4 % lipsa 
anumitor competenţe profesionale/abilităţi practice, și 8,4 % lipsa unor tehnici 
de căutare a unui loc de muncă. 

14. 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 

Referitor la întrebarea nr. 14 ” Care din criteriile de mai jos credeţi 
că sunt avute în vedere, cu prioritate, la angajarea unei persoane?”, 
79,2 % dintre respondenți au ales experiența în muncă, 8,4% vârsta, 25,0 % 
studiile/calificările, 45,8 % competențele profesionale/abilitățile practice și 
12,5 % competențele cheie. 

15. 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 

Referitor la întrebarea nr. 15 ” Ce modalități/surse utilizați/veți 
utiliza în căutarea unui loc de muncă?”, 16,8 % dintre respondenți au 
ales presa scrisă, 25,0 % firmele private de recrutare, 83,3 % site-uri cu locuri 
de muncă vacante, 29,2 % prieteni, cunoștințe, familie, 4,2 % organizații 
(asociații, ONG-uri) pentru sprijin specializat în căutarea unui loc de muncă, 
8,4 % pentru că asigură flexibilitate, 25,0 % pentru că oferă șanse mai mari 
de a pleca peste hotare, 4,2 % alte surse.                            

16. Ați făcut voluntariat în timpul anilor de studii? 
 Da  
 Nu  
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Referitor la întrebarea nr. 16 ” Ați făcut voluntariat în timpul anilor 
de studii?”, 29,2 % dintre respondenți au răspuns cu DA, iar 70,8 % au  
răspuns cu NU.  

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

 
Referitor la întrebarea nr. 17 ” De ce ați hotărât să faceți 

voluntariat?”, toți cei care au răspuns DA,  au ales varianta pentru a obține 
experiență în muncă, iar 62,5 % dintre aceștia și pentru o cauză nobilă  

18. Corespundea activitatea de voluntariat cu domeniul de 
studii? 

 Da  
 Nu 

Referitor la întrebarea nr. 18 ” Corespundea activitatea de 
voluntariat cu domeniul de studii?”, 37,5 % dintre respondenți au 
răspuns că DA, iar 62,5 % au  răspuns că NU.  

19.  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   
 Nu  

Referitor la întrebarea nr. 19 ” Dacă ați făcut voluntariat, în timpul 
anilor de studii, v-a ajutat experiența acumulată ulterior, la 
angajare?”, 12,5 % dintre respondenți au răspuns că DA, mi-am găsit mai 
repede de lucru (datorită experienței acumulate) iar 87,5 % au  răspuns că 
NU.  
20. Aspecte generale privind universitatea 

Răspunsurile pentru ” Aspecte generale privind universitatea”, 
referitor la - Sunt satisfăcut de mediul de dezvoltare profesională și personală 
oferit de Universitatea „Agronomică”, Iași- 29,2 % au fost în acord total, 
58,3% au fost în acord, iar 12,5 au fost nedeciși. 

Referitor la - Am încredere că diploma obținută va fi garanția unor 
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competențe profesionale valoroase pe piața muncii și în viață – 33,3 % au fost 
în acord total, 45,8 % au fost în acord, iar 20,8 % au fost nedeciși.
  

Referitor la - Dacă ar fi să aleg din nou, aș alege tot această universitate - 
33,3 % au fost în acord total, 29,2 % au fost în acord, 29,2 % au fost nedeciși, 
4,2 %au fost în dezacord, iar 4,2 % în dezacord total. 

Referitor la - Aș recomanda Universitatea „Agronomică”, Iași și altora 
persoane - 33,3 % au fost în acord total, 37,5 % au fost în acord, 16,8 % au 
fost nedeciși, iar 8,4 % au fost în dezacord. 

Referitor la - Universitatea „Agronomică”, Iași îmi oferă instrumentele 
necesare atingerii obiectivelor personale și profesionale – 25,0 % au fost în 
acord total, 54,2 % au fost în acord, iar 20,8 % au fost nedeciși.  

Referitor la - Universitatea „Agronomică”, Iași este deschisă să primească 
feedback din partea  studenților pentru a se îmbunătăți – 41,7 % au fost în 
acord total, 45,8 % au fost în acord, iar 12,5 % au fost nedeciși. 
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CAP 7. ANALIZA AȘTEPTĂRILOR ANGAJATORILOR PENTRU 
CALIFICĂRI DE NIVEL 5, 6 ȘI NIVEL 7 

 
Strategia Europa 2020 a stabilit ca obiectiv principal o creștere, până în 

anul 2020, de până la 40 % a procentajului de persoane cu vârsta cuprinsă 
între 30 și 34 de ani care dețin o diplomă în învățământul terțiar sau calificări 
echivalente. În 2010, 33,6 % dintre persoanele incluse în această categorie 
de vârstă dețineau diplome în învățământul terțiar sau echivalent. Ratele de 
absolvire, obiectivele naționale și nivelurile de ambiție variază în mod 
considerabil de la o țară la alta. 

Reformele ar trebui să abordeze o provocare dublă: creșterea 
numărului de absolvenți și, în același timp, menținerea și îmbunătățirea calității 
și relevanței învățământului și cercetării. În paralel cu eforturile depuse pentru 
a optimiza finanțările și guvernanța, ar trebui mărit gradul de participare a 
grupurilor subreprezentate în toate statele membre, inclusiv a persoanelor 
care provin din medii socio-economice sau regiuni geografice defavorizate, a 
grupurilor etnice și a persoanelor cu dizabilități.  

Modernizarea învățământului superior va contribui în mod semnificativ 
la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. Prin urmare, aceasta 
trebuie să fie o altă prioritate esențială pentru dezbaterile din perioada 
următoare din ET 2020, împreună cu punerea în aplicare a Comunicării privind 
învățământul superior și a concluziilor Consiliului privind modernizarea 
sistemelor de învățământ superior din Europa. 

Educația și formarea profesională se va schimba radical după 2025. “Ce 
știi să faci și poți demonstra să faci” va fi deviza. Sistemul nou se va baza pe 
competențe sectoriale. Acestea vor fi de nivel global, european, local. Pe baza 
acumulării de competențe se vor promova și nivelurile de calificare. 
Competențele vor fi stabilite de către comitetele sectoriale la nivel global, 
European și local pe domenii de activitate. Tinerii își vor alege un sector de 
activitate în care vor evolua în carieră de nivelul minim de calificare până la 
nivelul maxim.  

Portofoliul de competențe se va personaliza și se vor recunoaște 
competențele de la un sector de activitate la altul (fig.12). Transparența va fi 
generală. Mobilitatea forței de muncă va crește exponențial, multe meserii 
locale vor dispărea. Profesionalismul și specializările vor crește. Tinerii își vor 
schimba sectorul/activitățile preferate de timpuriu prin teste de natură psiho-
intelectuale și abilități. Tinerii vor alege să facă ce le place. Sistemul bazat pe 
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competențe, experiență și natură va înlocui școala de azi. 
 

 
Figura nr. 12  Schema formării profesionale 

  
Dezvoltarea cadrelor naţionale ale calificărilor, care pun mai mult accent 

pe rezultatele învățării cu consecințe pentru învățarea în rândul adulților, 
permit dezvoltarea rapidă a procesului de evaluare și recunoaștere a învățării 
non-formale și informale pentru grupurile dezavantajate.  

Este esenţial ca sistemele tradiționale să fie transformate, pentru a 
deveni mult mai deschise și flexibile, astfel încât cei care doresc să înveţe, să 
poată găsi căi individuale de învățare, potrivite pentru nevoile și interesele lor, 
și astfel, să profite cu adevărat de oportunitățile pe care le au pe tot parcursul 
vieții. Prin urmare, este nevoie de o serie de legi pentru a se asigura că adulții 
care au părăsit școala fără calificări adecvate și care doresc să repornească 
sau să-și continue educația de bază, în orice moment, pe tot parcursul vieții 
lor, ar trebui să fie sprijiniți pentru a obține recunoașterea competenţelor pe 
care le deţin şi pe care le-au obţinut în urma învăţării non-formale și informale.  

Mecanismele de asigurare a calității joacă un rol important în sprijinirea 
instituțiilor de educație și formare profesională și a persoanelor care au ca 
obiect de activitate dezvoltarea politicilor privind asigurarea calității sistemelor 
de educație și formare profesională.  

Etapele schemei formării presupun (fig.13): 
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Figura nr. 13  Etapele schemei formării - semnificaţii 

 
Sistemul naţional de formare profesională continuă a adulţilor se află 

într-un amplu proces de organizare şi redefinire a principalelor concepte care 
stau la baza formării profesionale continue, proces condiţionat şi determinat 
în egală măsură de sarcinile asumate de România ca stat membru al UE în 
domeniul educaţiei şi formării profesionale, dar şi de provocările ridicate şi 
nevoile identificate deopotrivă ale pieţei muncii, principalilor actori din sistem 
şi mai ales ale participanţilor la învăţarea pe tot parcursul vieţii, a adulţilor.  

Promovarea principiului educaţiei permanente prin învăţarea pe tot 
parcursul vieţii reprezintă pentru România o direcţie de acţiune prioritară, dată 
fiind serioasa rămânere în urmă în privinţa participării la diferite forme de 
calificare, recalificare, specializare sau perfecţionare profesională (de peste 5 
ori sub media UE), cât şi de dezvoltare socială şi personală.  

Este imperios necesară creșterea posibilităților de a obține o calificare, 
principalele grupuri vizate de programele de formare profesională continuă, 
finanțate din fonduri publice, sunt cele care nu au avut încă posibilitatea de a 
beneficia pe deplin de serviciile educației formale și au ca scop, oferirea unei 

1. Individul în căutarea unui loc 
de muncă își alege un post /job 
din oferta pieței muncii la care 

corespunde o ocupație din 
COR/ISCO dacă este în țară sau 

Europa;

2. se uită în RNC la nivelul de 
calificare și competențele 

obținute le compară cu ale 
postului și ale lui, dacă este 

admis; 

3. caută pe site-ul ANC dacă 
există Standard ocupațional 

pentru educație și formare și se 
uită la condiții, număr de ore, 

program

4. caută în RNC/RNFPFPA după 
furnizorul autorizat/acreditat 
dorit cel mai apropiat sau cel 

mai bun

5. urmează formarea conform 
standardului într-un domeniu 

ISCED cu formatori din registrul 
formatorilor specializaţi 

disciplinelor

6. are loc evaluarea cu 
evaluator/specialişti din 

registrul 
specialiştilor/evaluatorilor care 
confirmă rezultatele învăţării -

ce ştii să faci şi dobândirea 
competenţelor din standardul 
ocupaţional pentru educaţie şi 

formare profesională şi din RNC

7. are loc certificarea prin 
primirea certificatului de 

calificare/competenţe însoţit de 
suplimentul descriptiv tip 
EUROPASS şi totodată şi 

înscrierea în registrul 
absolvenţilor/matricol

disciplinelor
8. se prezintă la post şi se 

angajează, are toate actele 
necesare în mapă: certificate 

(conform actelor de studii 
oficiale), supliment descriptiv al 

programului urmat (conform 
celui postat pe site în RNC); 

competenţele specifice 
/profesionale conform 

standardului urmat (din lista 
publicată pe site-ul ANC) şi 
probele date – rezultatele 

învăţării, care confirmă 
dobândirea competenţelor 

stabilite de comitetele 
sectoriale pe baza sarcinilor de 
muncă ale postului/ocupaţiei 

dorite – ESTE ANGAJAT

9. se regăseşte în raportările de 
la ITM pe postul dorit şi 

ocupaţia conform codului COR 
/ISCO dacă este în EUROPA.
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a doua șanse acestor grupuri, de a obține o calificare recunoscută și de a 
contribui într-un mod semnificativ la dezvoltarea comunității în special și a 
societății, în general.  

O importanţă deosebită o are dezvoltarea competențelor necesare 
și utilizarea lor în cel mai bun mod posibil sunt esențiale pentru a crește 
productivitatea, pentru a favoriza competitivitatea pe plan internațional și 
pentru a promova o creștere durabilă și favorabilă incluziunii în UE. În 
conformitate cu cercetările recente ale OCDE și ale Comisiei, nu numai 
educația formală, ci și formarea și competențele dobândite pe parcursul vieții 
profesionale cresc șansele de a găsi un loc de muncă. În plus, învățarea pe tot 
parcursul vieții crește posibilitatea de a beneficia de un loc de muncă mai bine 
plătit.  

Monitorizarea sectorului se confruntă cu o serie de provocări, nu în 
ultimul rând cu diversitatea sa. În general, este nevoie de date fiabile, în timp 
util, la nivelul întregului sector de educație al adulților, pentru a permite 
realizarea unei evaluări informate cu privire la punctele forte și slăbiciunile 
sale, precum și pentru a se asigura faptul că politica se bazează pe dovezi și 
se adresează nevoilor elevilor, furnizorilor, angajatorilor și altor părți cheie 
interesate.  

Punerea în aplicare a Strategiei pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii 
pentru 2020 realizată de Ministerul Educației Naționale cu sprijinul Băncii 
Mondiale, a specialiștilor, reprezentanților pieței muncii și instituțiilor implicate, 
va soluționa multe din problemele ridicate. 

Recomandarea Consiliului privind Programul naţional de reformă al 
României pentru 2013, care include un aviz al Consiliului privind Programul de 
convergenţă al României pentru perioada 2012-2016 a făcut următoarele 
aprecieri referitor la sistemul de educație din România:  

 Legea învăţământului din 2011, o reformă importantă prin care 
s-a stabilit un program pe termen lung, de îmbunătăţire a calităţii 
învăţământului la toate nivelurile, nu este încă pe deplin operaţională. Pentru 
reuşita reformei învăţământului, resursele financiare şi umane necesare vor 
trebui direcţionate înspre dezvoltarea capacităţii administrative şi elaborarea 
politicilor. România se confruntă cu o provocare majoră în ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea calităţii sistemului său de învăţământ şi de formare.  

 Părăsirea timpurie a şcolii este o problemă importantă; situată la 
17,3 % în 2012, rata de părăsire timpurie a şcolii este în România, cu mult 
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peste media UE de 13,5 % şi peste obiectivul naţional de 11,3 %. Dificultăţile 
persistă în special în zonele rurale şi izolate şi în cazul romilor. România nu 
dispune de un sistem adecvat de colectare a datelor referitoare la elevii care 
părăsesc timpuriu şcoala; adoptarea anul acesta a unei strategii cuprinzătoare 
în acest domeniu ar trebui să contribuie la remedierea acestui aspect.  

 Accesul la structuri de calitate şi accesibile financiar pentru 
educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari este, în continuare, problematic. 
Necorelarea dintre competenţele propuse şi cele cerute pe piaţa muncii 
caracterizează un număr mare de programe de învăţământ universitar şi 
profesional, nivelul slab al calificărilor profesionale constituind o problemă 
specifică în acest context. 

 Având în vedere rata ridicată a şomajului în rândul absolvenţilor de 
studii universitare şi rata supracalificării, alinierea suplimentară a 
învăţământului universitar la piaţa muncii constituie o prioritate de prim-plan.  

S-au realizat progrese încurajatoare, dar lente, în tranziţia de la 
îngrijirea instituţională la îngrijirea alternativă în cazul copiilor lipsiţi de îngrijire 
părintească, însă sunt necesare eforturi suplimentare în acest sens. 

Unui număr de persoane agenți economici, personal din administrația 
publică, instituții, actori educaționali, care desfășoară activități în Regiunea de 
Dezvoltare Nord-Est din România, le-a fost solicitată opinia referitoare la 
așteptările față de pregătirea absolvenților din Centrul Universitar Iași. Dintre 
aceștia 23 și-au manifestat interesul de a participa la studiu. Le mulțumim pe 
această cale pentru bunăvoință, pentru timpul acordat și pentru înțelegerea 
utilității demersului de cercetare.  

S-a făcut referire la consultarea cu scopul determinării opiniilor privind 
cunoștințele absolvenților timișoreni, deprinderi, abilități dar și competențe 
profesionale sau transversale. 

 63% dintre persoanele consultate își desfășoară activitatea economică 
/ administrativă / instituțională în mediul urban, iar referitor la dimensiunea 
companiilor în care își desfășoară activitate există un echilibru ca proporții: 
26% sunt companii cu mai puțin de 10 angajați, 17% sunt companii cu un 
număr de 10 -49 de angajați, aproape 35% sunt companii mijlocii cu un număr 
de angajați cuprins între 50-249 și aproximativ 22% companii mari, cu peste 
250 angajați. 
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Figura 14 Aprecirea răspunsurilor 
Aproximativ 82% dintre aceste persoane au precizat că au 

cunoștință despre nivelurile de pregătire conform Cadrului European al 
Calificărilor. Oricum, conform planului de interviu realizat și persoanelor 
care au afirmat că nu cunosc acest subiect le-au fost puse la dispoziție 
note explicative care să le permită continuarea în bune condiții a 
procesului de colectare a informațiilor.  

Oricum, transformările sistemului educațional din țara noastră 
în acord cu anumite direcții europene, programele de mobilități 
universitare, adoptarea unor descrieri unitare cu privire la terminologie 
dar și structural, sunt aspecte care au fost suficient de bine 
mediatizate, deja pe o perioadă de timp semnificativă. Spre exemplu, 
”Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului” cu scopul de a 
stabili Cadrul European al Calificărilor ființează din 23 aprilie 2008. 

Referitor la Procesul Bologna, țara noastră a devenit membră 
încă din anul 1999 în urma semnării declarației prin cere s-a angajat a 
introduce ca priorități în sistemul de învățământ românesc anumite 
obiective.  
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Mai mult necesitatea înțelegerii calificărilor participanților străini, 
sau chiar locali dar pentru companii multinaționale, este evidentă cu 
scopul corelării cererii respectiv a ofertei pieței muncii și a făcut ca 
majoritatea personalului angrenat activității economice, instituționale 
etc. să fie interesat în a se edifica referitor la aceste detalii.  

Acestea ar putea astfel explica procentul atât de ridicat de 
persoane care au cunoștințe în acest domeniu. 

Munca în echipă se realizează tot mai dificil cu persoane care nu au 
astfel de competențe iar abilitatea de a comunica ori de a fi lider nu 
poate fi înlocuită.  

Fig 15 Opinii privind pregătirea profesională a absolvenților prin competențe teoretice și 
practice 

 
Persoanele din grupul consultativ participant la studiu au apreciat cel 

mai frecvent, utilizând calificativul ”mulțumit” competențele teoretice ale 
absolvenților timișoreni. Și în cazul competențelor practice predomină 
calificativul ”mulțumit” dar ponderea celorlalte răspunsuri este mai 
echilibrată.  

De interes pentru acest studiu reprezintă opiniile privind abilitățile 
de tip soft skills (abilitățile sociale). Acestea descriu competențele 
oamenilor de a relaționa, de a comunica la modul general de a lucra cu 
oamenii. Chiar dacă pentru unele domenii de activitate acestea par 
neinteresante, totuși în prezent aceste aspecte tind să devină tot mai 
importante.  

În acest sens au fost solicitate opiniile persoanelor din grupul 
consultativ față de absolvenți referitoare la flexibilitatea cognitivă, referitor 
la comunicare, la capacitatea acestora de organizare sau abilitatea de a 
lucra în echipă, de a rezolva diferite probleme care apar în muncă, despre 
rezistența la stress a acestora, aspecte privind inteligenta emoțională, 
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despre capacitatea de orientare către client, managementul timpului, 
referitor la proactivitate, despre creativitate sau inovare și despre 
competențe privind managementul conflictelor. 

Fig. 16 Opinii privind pregătirea profesională a absolvenților (abilități soft) 

 
Pentru niciuna dintre abilitățile soft amintite, persoanele din grupul 

consultativ nu au indicat cu frecvența cea mai ridicată calificativul maxim. 
Totuși predomină răspunsul ”mulțumit” pentru toate aceste abilități cu 
excepția a două dintre ele: rezistența la stres și managementul 
conflictelor.  

Termenele stricte de realizare a unor sarcini, munca în echipă 
condiționată de asemenea de termene care induce de multe ori situații 
care presupun asumarea responsabilităților sunt adeseori factorii care 
transmit angajatorului astfel de observații. Pentru cele două abilități 
răspunsul ”nici mulțumit nici nemulțumit” a fost cel predominant. 

Pe de altă parte, abilitățile hard, specifice locului de muncă, sunt 
aspecte care sunt urmărite în mod direct de către angajatori. Sunt 
competențe direct observabile și care pot fi testate mult mai obiectiv. 
Întrebările adresate au fot legate de abilitatea absolvenților de a utiliza 
calculatorul, de a comunica într-o limbă străină, referitoare la 
managementul proiectului, cunoștințe tehnice de inginerie, digital 
marketing, cunoștințe în domeniul financiar și al contabilității, abilități 
juridice.  Pentru fiecare dintre aceste abilității persoanele din grupul 
consultativ au indicat cel mai frecvent calificativul ”mulțumit”, cu o 
excepție, referitoare la contabilitate și finanțe, care însă poate avea un 
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caracter particular profesional, unde a predominat răspunsul incert ”nici 
mulțumit nici nemulțumit”. În nicio situație nu a predominat calificativul 
maxim. 

Chiar în condițiile în care abilitățile hard sunt cele care fac de cele 
mai multe ori ca angajatul să fie compatibil cu ”fișa postului” o opinie tot 
mai des întâlnită în rândul companiilor este de a solicita angajați care să 
îndeplinească cerințele soft, mai dificil modelabile iar apoi sunt dispuse 
în a investi în activități de formare care să îmbunătățească abilitățile 
hard, uneori mult mai ușor perfectibile. 

 
Fig. 17 Opinii privind pregătirea profesională a absolvenților (abilități hard) 

 
Pentru alte abilități, bun specialist în domeniu, cunoașterea altor 

domenii, gândire analitică, abilitatea de a învăța repede, în toate situațiile 
a predominat răspunsul ”mulțumit”. O situație aparte se observă pentru 
abilitatea de a învăța repede unde au fost indicate mai multe răspunsuri 
”foarte mulțumit” comparativ cu celelalte abilități evaluate, chiar dacă nu 
este un răspuns predominant. Este un criteriu foarte solicitat în prezent, 
datorită multiplelor situații pe care societatea este nevoită uneori a le 
întâmpina. Contrar aparențelor, abilitatea de a învăța repede nu este 



176 
 

exclusiv un atribut înnăscut și care ține doar de inteligența individului ci 
are și o latură flexibilă care poate fi perfecționată în timp. De altfel însăși 
schimbările produse cu o rapiditate uneori excesivă în anumite domenii, 
induc o îmbunătățire abilității de a învăța iar această calitate este ușor 
de observat. 

Utilitatea unor observații de acest tip nu se restrânge doar la 
evaluarea nevoilor de formare respectiv la evaluarea așteptărilor 
absolvenților sau ale angajatorilor. Demersul este util și așa numitului 
proces de metacogniție, referindu-ne la nivelul de înțelegere pe care îl 
avem asupra unor cunoștințe. Multiple sarcini nu pot fi duse la bun sfârșit 
fără o cunoaștere prealabilă a propriei persoane referitoare la 
capacitatea de a întreprinde acele demersuri. 

 
Fig. 18 Opinii privind pregătirea profesională a absolvenților (alte abilități) 
 

O întrebare particulară fiecărei societăți a fost pentru a indica nivelul 
de pregătire necesar unui absolvent de învățământ superior pentru 
creșterea participării și angajabilității în compania respectivă. Cei mai mulți 
au indicat învățământul de licență sau echivalent. 
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Fig. 19  Ponderea răspunsurilor la întrebări refertotare la nivelul de pregătire 

În funcție  de domeniul de activitate al companiei, persoanele  
consultate au indicat cele mai importante cunoștințe, abilități și 
competențe (conform descriptorilor care definesc nivelurile Cadrului 
European al Calificărilor). 

  

Fig. 20  Ponderea răspunsurilor la întrebările referitoare la opinii 

 



178 
 

 

Cele mai importante abilități necesare absolvenților au fost în ordinea 
preferințelor, abilitățile avansate, care presupun control și inovație și care 
sunt necesare pentru rezolvarea unor probleme cu un grad ridicat de 
complexitate și de asemenea imprevizibile într-un anumit domeniu de 
muncă sau de studiu specializat urmate apoi competențele privind o gamă 
amplă de abilități cognitive și practice care sunt necesare la conceperea 
unor soluții creative pentru problemele abstracte. 

În cazul cunoștințelor, cele mai solicitate sunt cele faptice și 
teoretice cuprinzătoare, specializate într-un domeniu de muncă sau într-
un domeniu de studiu împreună cu conștientizarea limitelor cunoștințelor 
respective urmate apoi de cunoștințe avansate într-un domeniu, care 
conduc la înțelegerea critică a teoriilor și a principiilor specifice. 

Competențele indicate ca fiind cele mai importante sunt:   
gestionarea unor activități sau proiecte complexe, tehnice sau 
profesionale, care presupun asumarea unor responsabilități prin luarea 
deciziilor în anumite situații imprevizibile de muncă sau de studiu urmată 
competențele referitoare la revizuirea și dezvoltarea propriilor 
performanțe sau ale altora. De asemenea au fost indicate și competențe 
care țin de gestionarea și supravegherea în situații apărute în muncă sau 
de studiu în care se regăsesc schimbări imprevizibile. 

Din punctul de vedere al angajatorilor, este necesar ca studentii 
facultatilor sa beneficieze de pregatire practica dar si de activitati de 
consiliere si orientare psihologica. Aceasta pregatire practica ar trebui sa 
fie facuta de catre studenti din timpul anilor de studiu. Majoritatea orelor 
de consiliere si orientare psihologica sunt oferite de catre universitati, iar 
de cele mai multe ori acestea nu sunt considerate utile pentru studenti 
datorita lipsei motivatiei atat la studenti cat si la profesori.  

Angajatorii considera ca absolventii facultatilor nu lucreaza in 
domeniul in care au studiat. Din punctul lor de vedere, experienta in 
domeniul de profil nu este importanta desi acestia sfatuiesc studentii sa 
faca cat mai mult apractica in timpul anilor de studiu si sa profite de 
beneficiile oferite de piata muncii, respectiv de internship-uri. De 
asemenea, este important ca in timpul anilor de studiu, srudentii sa faca 
parte din ONG-uri cu activitati specifice fiecarui domeniu pentru a acumula 
experienta. Facand parte dintr-un ONG, studentii participa la workshop-
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uri cu diverse teme din anumite domenii si iau contact cu profesionisti. 
Absolventii facultatilor de profil care au aptitudinile si abilitatile 

personale foarte bine dezvoltate, insa competentele tehnice mai putin, au 
un avantaj fata de cei care au competentele tehnice mai dezvoltate decat 
aptitudinile si abilitatile personale. Angajatorii prefera sa lucreze cu 
studenti fara experienta relevanta in domeniu, dar motivati sa invete si sa 
se dezvolte profesional. Desi facultatile de profil ar trebui sa pregateasca 
studentii din punct de vedere teoretic si practic, si studentii trebuie sa fie 
indeajuns de motivati incat sa cunoasca oportunitatile pe care le ofera 
piata muncii din domeniu.  

Angajatorii considera ca este o problema la nivel national privind 
angajarea absolventilor facultatilor de profil datorita numarului mare al 
acestora si numarul oportunitatilor oferite de companiile din domeniu. 

Totodata, mediul academic ar trebui sa asigure o pregatire a 
studentilor astfel incat la sfarsitul anilor de studii acestia sa aiba un set de 
cunostinte si capacitate necesare integrarii pe piata muncii. Companiile de 
pe piata ar trebui sa ofere stagii de practica si internship-uri pentru tinerii 
studenti si absolventi deoarece angajatorii considera ca programele de 
studiu nu sunt in corelatie cu cerintele de pe piata muncii.  

De altfel, invatamantul superior ar trebui sa puna mai mult accentul 
pe specializare, iar studentii ar trebui sa profite de activitatile 
extracurriculare pe care le pot practica in timpul facultatii deoarece sunt 
o oportunitate de invatare si dezvoltare profesionala. Cea mai mare 
importanta o are motivatia studentilor datorita oportunitatilor, de 
exemplu, nu exista universitati in Romania care pregatesc absolventi cu 
competente bine definite, pentru a avea o perspectiva clara legata de 
cariera. 

 Atata timp cat sunt motivati, studentii isi formeaza un bagaj solid 
de cunostinte profesionale si isi cultiva abilitatile personale. Angajatorii 
sunt indulgenti in privinta proaspetilor absolventi, in momentul angajarii, 
acestia nu se asteapta la rezultate imediate din partea lor si au rabdare si 
investesc in viitorul absolventilor. 
Recomandari:  

Angajatorii considera ca piata muncii actuala ofera suficiente 
oportunitati pentru proaspetii absolventi. In concluzie, proaspetii 
absolventi ar trebui sa investeasca in viitorul lor profesional inca din timpul 
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anilor de studiu prin participarea la workshop-uri, internship-uri, facand 
parte ONG-uri. Gerald Clark (1998) defineşte ONG‐ul ca fiind o organizație 
nonprofit cu inițiative private care au un caracter legal distinct şi care 
vizează  interesul public. Formele informale de acțiune socială, dar de o 
importanță  aparte, care se dezvoltă  în organizații ale societății civile sunt 
organizate fie pe baza democrației reprezentative prin organe 
administrative alese, fie pe baza democrației participative unde chiar 
membrii participă în mod direct la luarea unei decizii şi la implementarea 
activităților.  

Sectorul organizațiilor neguverna‐mentale este caracterizat de 
diversitatea formelor de administrare, organizare, libertate şi 
responsabilitate. Astfel, deşi pot lua orice formă de constituire legală, nu 
fac parte nici direct, nici indirect din structurile instituționale de autoritate 
de la nivel internațional, statal sau local  şi servesc scopurilor nonprofit 
pentru bunăstarea generală. 
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15. ***https://sustainabledevelopment.un.org/rio20.html 
16. ***https://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/Strategia_Euro

pa_2020.pdf 
17. ***Eurostat – Government Expenditure on Education 
18. ***http://www.ipacv.ro/acces/uploads/media/Brosura.pdf 
19. ***https://www.creeaza.com/tehnologie/comunicatii/TIC-Tehnologia-

informatiei-si-461.php 
20. ***https://vestart.ro/wp-content/uploads/2018/02/Prezentare-TIC.pdf 
21. ***http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri 
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22. ***https://nedes.ucdc.ro/2015/volum-nedes.ro.pdf*** 
23. ***https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=ro&newsId=9691 
24. ***http//wordpress.com/2017/01/rezilienta.pdf   
25. ***Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Institutul Naţional 

de Statistică (Balanţa Forţei de Muncă), Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice 

26. ***http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/2018/ocupare_I_2
018.pdf 

27. ***http://www.bacau.insse.ro/wp-content/uploads/2018/05/a6.pdf 
28. ***http://infraed.ro/wpcontent/uploads/2018/10/PRAINE.pdf 
29. ***http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Mana

gement%20fonduri%20europene/NE.p 
30. ****https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_ro.pdf 
31. ***RECOMANDAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor 
pentru învățarea de-a lungul vieții (Text cu relevanță pentru SEE) 
(2008/C 111/01) 

32. ***http://sgag.eu/pluginfile.php/1145/mod_resource/content/0/SGAG_ma
nualul_profesorului_%2 0RO.pdf 
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