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 Raport de analiză –  ”Analiza așteptărilor angajatorilor pentru 
calificări de nivel 5, 6 și nivel 7” 

 
SA 2.3 - Analiza nevoilor beneficiarilor(studenți și angajatori) pentru creșterea 

participării angajabilității prin calificări și ocupații cu potențial antreprenorial în 

învățământul terțiar  

 

1. Educația și formarea profesională în context european  

 

Cadrul European de referinţă pentru asigurarea calităţii este un nou instrument de referinţă menit să 

sprijine autorităţile statelor membre să promoveze şi să monitorizeze îmbunătăţirea sistemelor lor de educaţie 

şi formare profesională. Mecanismele de asigurare a calităţii pot fi folosite ca o abordare sistematică pentru 

modernizarea sistemelor educaţionale, în special prin îmbunătăţirea eficacităţii formării. Prin urmare, acestea 

ar trebui să stea la baza fiecărei iniţiative politice în domeniul EFP.  

Statele membre sunt invitate să dezvolte şi să utilizeze acest instrument în mod voluntar. Principalii 

utilizatori ai cadrului de referinţă vor fi autorităţile naţionale şi regionale, precum şi organismele publice şi 

private responsabile cu asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii EFP. Ca instrument de referinţă, cadrul oferă 

sugestii metodologice pentru a ajuta statele membre să evalueze în mod clar şi coerent, dacă măsurile 

necesare pentru îmbunătăţirea calităţii sistemelor lor EFP au fost implementate şi dacă este necesară 

revizuirea acestora. 

 Metodologia propusă de cadrul de referinţă se bazează pe:  

 un ciclu care constă din patru faze (planificare, punere în aplicare, evaluare şi revizuire) descrise pentru 

furnizorii/sistemele EFP; 

 criterii de calitate şi descriptori reprezentativi pentru fiecare fază a ciclului; 
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 indicatori comuni pentru evaluarea obiectivelor, metodelor, procedurilor şi rezultatelor formării  

 unii indicatori trebuie să se bazeze pe date statistice, iar alţii sunt de ordin calitativ. 

Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 pune accentul pe o cultură a 

îmbunătăţirii calităţii şi a responsabilităţii la toate nivelurile, şi anume la nivelul sistemelor EFP, al furnizorilor 

EFP şi la nivelul acordării calificărilor. Cadrul European de referinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie şi 

formare profesională acordă importanţă autoevaluării sistematice. Cadrul include mecanisme de evaluare 

internă şi externă (fig.1), care trebuie definite de statele membre. Aceasta va permite colectarea de feedback 

în legătură cu progresele realizate.  

 
Figura nr.1 Elementele asigurării calităţii 

 

Globalizarea și apartenența la Uniunea Europeană au promovat în timp conceptul de standardizare a 

educației și formării profesionale. Sistemele naţionale de educaţie diferă din punct de vedere al structurii şi al 

conţinutului programei de învăţământ. Astfel, comparabilitatea evoluției educației din diferite state în decursul 

timpului devenind dificilă.  

Pentru a înţelege şi a interpreta corect procesele şi rezultatele sistemelor educaţionale dintr-o 

perspectivă globală, a fost elaborată și, ulterior, actualizată Clasificărea Internaţională Standard a Educaţiei 

(ISCED) şi cadrul standard utilizat pentru clasificarea şi raportarea statisticilor de educaţie comparabile la nivel 

naţional. Clasificarea ISCED serveşte drept instrument pentru compilarea şi prezentarea statisticilor de 

educaţie, atât la nivel naţional cât şi internaţional. Din când în când, cadrul este actualizat pentru a prinde mai 

bine evoluţiile înregistrate de sistemele de educaţie din întreaga lume. 

Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 

2020”) subliniază importanța educației și formării care joacă un rol crucial special în cadrul orientărilor 

integrate, al programelor naționale de reformă ale statelor membre și al recomandărilor specifice fiecărei țări, 

emise pentru a orienta reformele statelor membre.  

Au fost dezvoltate patru obiective strategice:  

1. realizarea în practică a învățării de-a lungul vieții și a mobilității;  
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2. îmbunătățirea calității și a eficienței educației și formării;  

3. promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active;  

4. stimularea creativității și a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de educație și 

de formare. 

Inserția profesională și dezvoltarea personală sunt sprijinite prin mobilitate, consolidând astfel bazele 

Europei pentru o creștere viitoare întemeiată pe cunoaștere și pe capacitatea de a inova și de a concura la 

nivel internațional. Instituțiile de învățământ, sistemele de educație și formare și întreprinderile deopotrivă 

beneficiază de pe urma experienței de învățare, a contactelor personale și a rețelelor care rezultă din 

mobilitate. Promovarea mobilității transnaționale în scop educațional este un exemplu excelent de valoare 

adăugată europeană. 

Legat de competențe și locuri de muncă, criza a provocat schimbări în ceea ce privește cererea de 

competențe. Cererea de locuri de muncă pentru care sunt necesare calificări slabe scade, iar industriile bazate 

pe cunoaștere impun niveluri din ce în ce mai înalte ale calificărilor. Conform unor previziuni recente, numărul 

de locuri de muncă de înaltă calificare va crește cu aproximativ 16 milioane, de la 29 % (2010) la 35 % din 

totalul locurilor de muncă în 2020. În schimb, se preconizează că numărul de locuri de muncă ce necesită un 

nivel scăzut al competențelor va scădea cu aproximativ 12 milioane, de la 20 % la mai puțin de 15 %. 

Statele membre au realizat progrese în ceea ce privește metodele de punere în aplicare, instrumentele 

și abordările care au ca scop anticiparea și evaluarea cererii de competențe, neconcordanțele și capacitatea de 

inserție profesională a absolvenților. Multe se concentrează asupra unor sectoare-cheie cum ar fi TIC sau 

sănătatea. 

Țările abordează capacitatea de adaptare a ofertelor de educație și formare la evoluțiile pieței muncii 

prin intermediul parteneriatelor cu principalele părți interesate, al mecanismelor de asigurare a calității și al 

inițiativelor care vizează competențele necesare pe piața muncii, în special în materie de alfabetizare, 

matematică, știință și tehnologie, limbi străine, competențe digitale și spirit de inițiativă și antreprenorial. 

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. 
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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.2). 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 competențe, experiență și natură va înlocui școala de azi. 

 

 
Figura nr. 2  Schema formării profesionale 

 Etapele schemei formării presupun (fig.3): 
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Figura nr. 3  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 a doua șanse 
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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.  

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.  

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. 

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.  

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.  
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 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 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. 

 

2. Rolul competenţelor pentru competitivitate și capacitatea de inserție 

profesională  

Competențele sunt vitale pentru competitivitate și capacitatea de inserție profesională deoarece 

schimbările structurale precum globalizarea și progresul tehnologic necesită competențe din ce în ce mai înalte 

și relevante pentru piața muncii, în vederea creșterii productivității și a asigurării unor locuri de muncă 

decente. 

Noile modalități de lucru și schimbările mai frecvente ale locurilor de muncă (din necesitate sau 

oportunitate) necesită o gamă mai largă de competențe. Competențele transversale sunt cele relevante pentru 

găsirea unui loc de muncă sau a unei ocupații în domenii diferite de cele prezente sau trecute. La ora actuală, 

40 % dintre angajatori întâmpină dificultăți în a găsi persoane având competențele potrivite, mulți dintre 

aceștia subliniind lipsa competențelor transversale în rândul solicitanților de locuri de muncă.  

Mai mult de jumătate din lucrătorii din UE au nevoie de cunoaștere unei limbi străine pentru locurile lor 

de muncă (deși aceste competențe tind să fie specifice unui subset de locuri de muncă). Cu toate acestea, 

doar 42 % dintre elevii adolescenți sunt competenți în prima lor limbă străină . Deși angajatorii apreciază 

lucrătorii cu inițiativă și având capacitatea de a se adapta la provocări și contexte în continuă schimbare , 

nivelul competențelor antreprenoriale este în continuare destul de scăzut în rândul populației UE. Există 

doar câteva state membre în care mai mult de jumătate din populația adultă consideră că are competențele și 

cunoștințele necesare pentru a începe o afacere . 

 În plus, doar jumătate din populația UE având vârsta de cel puțin 15 ani este de acord că educația 

școlară a ajutat-o să își dezvolte spiritul de inițiativă și o atitudine antreprenorială (a se vedea figura 4)  

Necorelarea competențelor  

Necorelarea competențelor se referă la o neconcordanță între cererea și oferta de competențe de pe 

piața muncii. Cu alte cuvinte, se referă la situația în care competențele căutate de către angajatori sunt diferite 
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de competențele oferite de solicitanții de locuri de muncă sau de lucrători. Dacă persistă, necorelarea 

competențelor, care poate lua diferite forme, poate duce atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, la 

pierderi economice și sociale pentru cetățeni, angajatori și societate. 

 

 
Figura nr.4  Educația școlară - spiritul de inițiativă 

Cele trei mari dimensiuni care s-au bucurat de atenția factorilor de decizie și a savanților sunt:  

1) necorelarea competențelor la nivel macroeconomic, care se referă la diferențele în ceea ce privește 

competențele dintre oferta de locuri de muncă și rezerva de șomeri de la niveluri largi de calificare;  

2) anumite deficite de competențe, care se referă la incapacitatea angajatorilor de a găsi lucrători cu 

competențe specifice sau având o ocupație anume  

3) necorelarea competențelor la locul de muncă, care se referă la diferențele dintre competențele 

persoanelor încadrate în muncă și competențele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu.  

Indicatorii macroeconomici de necorelare a competențelor pot fi mai utili pentru semestrul european, 

fiind mai fiabili, mai frecvent disponibili și având o legătură mai puternică cu preocupările politice majore, cum 

ar fi șomajul pe termen lung sau structural . 

O modalitate de măsurare a necorelării competențelor la nivel macroeconomic constă în a analiza 

modul în care ratele ocupării forței de muncă pentru diferite grupuri de competențe (cu calificare înaltă, medie 

și slabă) diferă de rata de ocupare a populației în ansamblu pentru o anumită țară și un anumit an. Cu cât este 

mai mare diferența (dispersia relativă) cu atât mai mare este necorelarea competențelor la nivel 

macroeconomic.  

Figura 5 prezintă o comparație între statele membre ale UE în această privință. Dispersia ratei de 

ocupare a forței de muncă este foarte ridicată în Belgia, Bulgaria, Croația, Irlanda și Italia. În majoritatea 

cazurilor acest lucru este determinat de ratele scăzute ale ocupării forței de muncă în cazul lucrătorilor slab 

calificați (în special în comparație cu lucrătorii cu calificare înaltă). Deși este necesară efectuarea unei analize 

mai aprofundate specifică fiecărei țări pentru a se înțelege factorii determinanți subiacenți, studierea 

tendințelor înregistrate pe o perioadă mai mare de timp este, de asemenea, utilă. 
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Figura nr.5   Comparație între statele membre ale UE privind necorelarea competențelor la nivel 

macroeconomic 

 

Deși pe parcursul crizei rezultatele pe piața muncii s-au înrăutățit și pentru persoanele cu studii 

superioare, dobândirea de către tineri a unor cunoștințe, competențe și atitudini relevante le facilitează totuși 

tranziția de la educație la ocuparea unui loc de muncă. Figura 6 arată procentul de tineri absolvenți recenți 

încadrați în muncă în raport cu indicele de referință stabilit de Consiliu în 2012, potrivit căruia cel puțin 82 % 

dintre tinerii absolvenți recenți ar trebui să aibă un loc de muncă până în 2020. 

 
 

Figura nr.6 Capacitatea de inserţie profesională: ratele de ocupare în rândul proaspeţilor 

absolvenţi având vârsta între 20 şi 34 de ani, 2016 



 

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

10 
 

 

Rata de ocupare a tinerilor absolvenți recenți în UE în ansamblul său a continuat să crească până la 

78,2 % în 2016, consolidând redresarea graduală recentă. Începând din 2013, rata ocupării forței de muncă 

pentru absolvenții învățământului secundar superior a crescut cu 3,2 puncte procentuale, în timp ce rata de 

ocupare pentru absolvenții de studii superioare a crescut cu 2,1 puncte procentuale.  

Tinerii cu studii superioare au astfel un avantaj de 10 puncte procentuale în ceea ce privește 

capacitatea de inserție profesională față de absolvenții de studii secundare. Avantajul acesta există în toate 

statele membre ale UE, cu excepția Estoniei și a Republicii Cehe.  

În ceea ce privește educația și formarea profesională, rezultatele unui studiu realizat de (JRC) arată că, 

în multe țări din UE, absolvenții de liceu care urmează programe orientate spre educația și formarea 

profesională (EFP) au rate mai ridicate de ocupare decât omologii lor care nu urmează astfel de programe. În 

cazul acestora se înregistrează, de asemenea, rate scăzute ale șomajului și inactivității.  

Analiza OCDE confirmă faptul că, la nivelul învățământului secundar superior și al celui postliceal, EFP 

este asociat cu o probabilitate mai mare de a fi angajat (figura 7), dar cu venituri salariale pe oră ușor mai 

scăzute. Diferențele sunt mici, în special atunci când se ia în considerare genul.  

La nivelul ISCED 5, educația academică oferă un avantaj puternic în ceea ce privește veniturile salariale 

și ocuparea unui loc de muncă.  

 

 

 
Figura nr. 7 Nivelul de educaţie absolvit de adulţii tineri cu vârste cuprinse între 30 şi 34 de ani, 2016 

 

3. IDENTIFICAREA UNOR PÂRGHII STRATEGICE PENTRU ABORDAREA PROVOCĂRILOR 
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Investițiile suficiente în educație și reforme structurale care consolidează eficiența și eficacitatea 

sistemelor de educație și formare pot să îmbunătățească competențele de bază. Pentru a reduce incidența 

rezultatelor slabe în rândul tinerilor, politicile favorabile incluziunii trebuie, de asemenea, să fie orientate spre 

creșterea rezultatelor elevilor proveniți din medii defavorizate socioeconomic sau dintr-un mediu lingvistic 

diferit.  

Meritul educației și formării profesionale inițiale este de a dezvolta competențe specifice unui loc de 

muncă și competențe transversale, care să permită tranziția la ocuparea unui loc de muncă și menținerea și 

actualizarea competențelor forței de muncă. Anual, peste 13 milioane de cursanți urmează un program de 

pregătire profesională. Cu toate acestea, previziunile privind piața muncii indică o penurie viitoare de 

absolvenți de EFP în mai multe state membre.  

Pentru proaspeții absolvenți de studii liceale și studii postliceale având calificări EFP, tranziția de la 

școală la piața muncii este, în general, mai ușoară. De asemenea, ratele de ocupare a unui loc de muncă în 

cazul acestora sunt mai ridicate decât în cazul celor care au urmat un parcurs de educație generală la niveluri 

comparabile. Cu toate acestea, pentru mulți tineri și părinții lor, EFP nu este încă la fel de atractivă ca 

parcursul educațional academic.  

De fapt, atractivitatea și relevanța pe piața muncii a programelor EFP ar putea fi încă îmbunătățite în 

mod substanțial. Numărul programelor din statele membre care valorifică pe deplin potențialul învățării la locul 

de muncă este insuficient. De asemenea, posibilitățile de a avansa de la EFP la învățământul superior sunt încă 

insuficiente. 

Învățarea în rândul adulților și continuarea educației și formării profesionale 

 Într-un mediu de lucru în rapidă schimbare adulții trebuie să își actualizeze și să își îmbunătățească în 

mod continuu competențele pentru a rămâne competitivi și productivi. Sistemele de învățare pentru adulți 

trebuie să răspundă unei mari varietăți de nevoi exprimate de cursanți, de întreprinderi și la nivelul societății. 

Acestea trebuie să se asigure că toate persoanele au un acces facil și echitabil la oportunitățile de învățare.  

În special celor care au părăsit educația sau formarea inițială fără un nivel minim de competențe 

necesare mediului economic și social actual ar trebui să li se ofere oportunități pentru a obține aceste 

competențe mai târziu în viață. Prin perfecționare și recalificare profesională, adulții se pot asigura că au 

competențe care continuă să fie relevante și la zi, nu numai în mediul de lucru, dar și pentru participarea 

activă în societate.  

În multe state membre ale UE adulții care dispun deja de un nivel ridicat de competențe au de obicei și 

un acces bun la oportunități de învățare pentru a-și actualiza și reînnoi permanent competențele. Cu toate 

acestea, cei care dețin doar un număr limitat de competențe și, prin urmare, au cea mai mare nevoie de acces 

la educație și formare, se confruntă de obicei cu cele mai mari obstacole în calea accesului la învățare.  

Din aceste motive, sprijinul pentru adulții cu un nivel scăzut de competențe de bază sau având calificări 

de nivel scăzut este în prezent inclus în mod curent în agendele politice ale statelor membre, adesea ca parte a 

politicilor în materie de educație și formare.  

În întreaga Europă, țările finanțează sau cofinanțează o gamă largă de programe de educație și de 

formare. În câteva cazuri, aceste programe sunt însoțite de sisteme de validare a competențelor, inclusiv o 
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evaluare inițială a competențelor, de sprijin constând în îndrumare și de campanii de informare. Cu toate 

acestea, în multe cazuri, prea puțini adulți au posibilitatea de a accesa programe de formare de înaltă calitate 

și relevante pentru a se perfecționa sau recalifica.  

În 2016, ca parte a pachetului privind agenda în materie de competențe, Comisia Europeană a propus 

instituirea unei garanții de competențe pentru a putea răspunde lacunelor în materie de competențe, 

inegalității și nevoilor emergente ale pieței muncii care are nevoie de niveluri tot mai ridicate ale 

competențelor. Prin garanția de competențe statele membre ar garanta faptul că adulților slab calificați li se 

oferă un parcurs de perfecționare care constă în posibilitatea de a-și (a) evalua competențele și identifica 

eventualele lacune, (b) de a primi un pachet personalizat de educație/formare și (c) de a-și valida 

competențele.  

În cadrul metodei deschise de coordonare în domeniul educației și formării (ET 2020), statele membre 

au convenit asupra unui obiectiv care trebuie atins până în 2020 (figura 7) , și anume cel puțin 15 % din 

populația adultă (grupa de vârstă 25-64) ar trebui să participe la un program de învățare. Cu toate acestea, 

performanța medie în 2016 a fost de numai 10,8 %.  

Din păcate, participarea tinde să fie mai scăzută în cazul persoanele care se întorc pe piața muncii după 

o perioadă de șomaj, pentru persoanele mai în vârstă și pentru lucrătorii din profesiile cu un nivel de calificare 

redus și semicalificați — cei care trebuie să își actualizeze și să își îmbunătățească competențele cel mai mult. 

 

 

Figura nr.8  Participarea la programele de învăţare pe tot parcursul vieţii (25 şi 64 de ani) - %,2016 

 

Transparența deplină și comparabilitatea calificărilor în întreaga UE vor ajuta statele membre să aibă 

încredere reciprocă în calitatea calificărilor oferite de fiecare și vor facilita mobilitatea cursanților și a 

lucrătorilor. În acest scop, statele membre au drept referință pentru propriile niveluri de calificare cele opt 
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niveluri ale Cadrului european al calificărilor (CEC) și indică pe noile certificate/diplome eliberate nivelul CEC și 

nivelul cadrului național al calificărilor.  

Competențele dobândite în afara sistemului formal de educație și formare sunt adesea insuficient 

susținute de documente sau nu sunt recunoscute în mod oficial. Statele membre au convenit să stabilească, 

mecanisme naționale pentru validarea învățării nonformale și informale. În special, au convenit să ofere 

audituri ale competențelor pentru toți șomerii, ideal în șase luni de la identificarea nevoii. Un audit al 

competențelor contribuie la evaluarea cunoștințelor, competențelor și abilităților unei persoane, în vederea 

pregătirii pentru validarea rezultatelor învățării non-formale sau informale și/sau a planificării unei reorientări 

profesionale sau a unui proiect de formare.  

Prin urmare, acesta este deosebit de relevant pentru persoanele cu un nivel scăzut de calificare, pentru 

șomeri sau pentru persoanele expuse riscului de șomaj, pentru migranți, pentru tineri și pentru cei care doresc 

să își schimbe cariera. Oportunitățile cel mai bine concepute de validare a competențelor dobândite în afara 

educației formale sunt accesibile și conduc la calificări sau la calificări parțiale. Sistemele bine stabilite de 

gestionare a competențelor pot contribui la formarea și optimizarea competențelor și abilităților forței de 

muncă actuale și viitoare.  

Sistemele eficiente se bazează pe informații fiabile privind competențele, furnizate de mecanisme solide 

de evaluare a competențelor, de anticipare și prognozare. Aceste informații contribuie la orientarea politicilor în 

materie de educație și de formare și la serviciile de orientare profesională. Comisia a abordat provocările legate 

de competențele digitale în UE în cadrul inițiativei sale intitulată „Marea coaliție pentru locuri de muncă în 

sectorul digital” și a elaborat un cadru european comun al competențelor digitale în care este descris setul de 

competențe digitale care sunt necesare în ziua de azi tuturor cetățenilor. Statele membre folosesc cadrul 

european al competențelor digitale și instrumentul de evaluare aferent pentru elaborarea programelor lor de 

învățământ, pentru rezultatele învățării sau pentru formarea cadrelor didactice.  

O activitate similară a fost efectuată pentru a se dezvolta un cadru de referință european pentru 

antreprenoriat (EntreComp), care poate fi utilizat ca bază pentru elaborarea de programe de învățământ și de 

activități de învățare care promovează spiritul antreprenorial ca o competență. De asemenea, Comisia sprijină 

crearea unor alianțe sectoriale europene privind competențele care să elaboreze strategii sectoriale în materie 

de competențe, să anticipeze nevoile de competențe în sectoare specifice și să sporească capacitatea 

sistemelor de EFP de a răspunde acestor nevoi.  

Alianțele sectoriale privind competențele au drept scop să contribuie la asigurarea de noi competențe în 

sectoarele strategice. De exemplu, alianța privind energiile regenerabile și tehnologiile ecologice va aborda 

lacunele în materie de competențe și necorelările competențelor pentru a asigura Europei rolul de lider 

mondial în domeniul energiei din surse regenerabile și a sprijini tranziția către o economie modernă, cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon, având în centrul său un sector energetic cu emisii reduse de carbon.  
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4. Identificarea cerințelor și perspectivelor de pe piața muncii 

Integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii 

Integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii are loc în primele luni după absolvire (fig.9), 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.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Stiinte ale naturii

Stiinte agricole  si silvice

Stiinte exacte

Drept

Medicina veterinara

Arte

Sanatate

Educatie fizica si sport

Stiinte umaniste

Stiinte ingineresti

Stiinte sociale  si politice

Stiinte economice

Arhitectura si urbanism

Total esantion

 
Figura 9 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 

5. Competenţe transversale vs competenţe profesionale. Importanţa lor la locul de 

muncă 

Competenţele care se dovedesc utile pentru prima angajare sunt cele de tip transversal, atât absolvenţii 

cât şi recrutorii subliniind importanţa acestora pentru intrarea pe piaţa muncii. Numai în cazul ştiinţelor 

medicale absolvenții consideră competenţele specifice mai importante decât cele transversale pentru 

încadrarea în muncă. Absolvenţii din ultimii cinci ani consideră că modul de prezentare la interviu şi 

personalitatea sunt factorii care au importanţa cea mai mare pentru a obţine primul job, acestea fiind 

urmate de specializare şi domeniul de studii, aşa cum rezultă din Figura 10.  
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Deloc important Putin important Nici important, nici neimportant Important Foarte important  

 
Figura 10  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 11.   

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 11  Importanţa diferitelor competenţe pentru angajarea absolvenţilor în opinia recrutorilor 

Sursa: UECNCFPA-DOCIS 

 
Conform datelor prezentate în Figura 12,  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 12 Percepţia angajaţilor asupra importanţei acordate de către angajatori, la prima angajare, competenţelor 

transversale şi specifice, în funcţie de domeniu Sursa: UECNCFPA-DOCIS 

 

6. Opiniile absolvenţilor despre pregătirea pentru locul de muncă  

 

 Sursa cunoştinţelor şi abilităţilor necesare la locul de muncă 

 

În tabelul 1 sunt prezentate date despre cum percep absolvenţii modul în care au fost pregătiţi de 

facultate pentru intrarea pe piaţa muncii. La nivelul întregului eşantion, 55% dintre absolvenţi consideră în 

mare sau în foarte mare măsură că au obţinut abilităţile necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor de la 

locul de muncă. Jumătate dintre absolvenţi consideră că stagiile de practică desfăşurate în timpul facultăţii le-

au fost utile în activitatea de după absolvire. Majoritatea absolvenţilor (86%) consideră că au învăţat meserie 

mai degrabă la locul de muncă şi nu la facultate.  

Raportat la domeniul în care şi-au obţinut licenţa, se remarcă, şi în acest caz, cei din domeniile 

ştiinţelor economice, care sunt mai nemulţumiţi decât restul absolvenţilor de calitatea pregătirii primite în 

timpul facultăţii. Absolvenţii din domeniile arte, arhitectură şi urbanism sau sănătate sunt, şi în acest caz, mai 
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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 1 

Opiniile absolvenţilor privind pregătirea pentru locul de muncă  

(% de acord în mare sau foarte mare măsură) 

Sursa: UECNCFPA-DOCIS 

Specificare Particularități 

Am obţinut 
abilităţile 
necesare 

pentru locul 
de muncă 

Stagiile de 
practică mi-
au fost utile 

Am învăţat 
meserie mai 
degrabă la 

locul de 
muncă 

Vârsta 

Sub 25 ani 49% 48% 85% 

25-30 ani 57% 52% 86% 

Peste 30 ani 68% 56% 88% 

Venit 

Sub 230 lei 51% 48% 81% 

240-990 lei 62% 52% 84% 

1000-1475 lei 61% 58% 87% 

Peste 1500 lei 56% 53% 88% 

Tip firmă 

De stat / bugetar 75% 64% 83% 

Privat românesc 53% 48% 89% 

Privat internaţional 46% 40% 90% 

ONG 53% 55% 93% 

Alt tip 45% 51% 71% 

Job în specializarea absolvită 
Nu 45% 42% 84% 

Da 66% 60% 87% 

Job în domeniu conex 
specializării 

Nu 56% 51% 85% 

Da 52% 46% 91% 

Domeniu licenţă 

Ştiinţe exacte 52% 52% 80% 

Ştiinţe ale naturii 53% 51% 82% 

Ştiinţe umaniste 51% 48% 88% 

Drept 64% 51% 87% 

Ştiinţe sociale şi 
politice 

56% 51% 84% 

Ştiinţe economice 49% 44% 90% 

Arte 71% 69% 73% 

Arhitectură şi 
urbanism 

76% 63% 61% 

Educaţie fizică şi 
sport 

47% 45% 76% 

Ştiinţe agricole şi 
silvice 

65% 56% 82% 
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Ştiinţe inginereşti 55% 52% 86% 

Medicină veterinară 61% 63% 86% 

Sănătate 81% 91% 86% 

Total  55% 51% 86% 

Sursa: UECNCFPA-DOCIS Dezvoltarea unui sistem operațional al calificărilor din învățământul superior  

Comparativ cu restul absolvenţilor, cei care lucrează în domeniul privat, cei care lucrează în firme mari 

şi cei care au diplomă de licenţă în ştiinţe economice consideră că au deprins mai multe cunoştinţe şi abilităţi la 

locul de muncă. Printre cei care consideră că o proporţie mai mare de cunoştinţe şi abilităţi necesare la locul 

de muncă au fost deprinse în timpul facultăţii se numără absolvenţii care lucrează în firmele de stat / bugetare 

şi cei care au diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe exacte, arte, arhitectură şi urbanism, educaţie fizică şi 

sport, medicină veterinară sau sănătate.  

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 (tab.2). 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 2 

Distribuția de oportunități de locuri de muncă totale, pe ocupații, în perioada 2013-2025, România și UE 

(%) 

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

 

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 

 

 În România, ca urmare a cererii de înlocuire ridicate, cele mai multe posibilități de angajare, în 
jurul valorii de 47%, vor fi pentru calificări în agricultură, silvicultură și pescuit, de aproape opt ori 
mai mare decât prognoza de 6% pentru aceste ocupații pentru statele Uniunii Europene. În schimb, 
oportunitățile de angajare pentru muncitori calificaţi şi asimilaţi, în România, în jurul valorii de 0%, 
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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 13). 
  

 

 
   
 

Fig. 13  Prognoza oportunităților de angajare – (în mii de locuri) 
Sursa:CEDEFOP-Romaniaforecasts-Skill supply and demand up to 2025  

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

 

Forța de muncă din România este din ce în ce mai înalt calificată. Aceasta se explică prin faptul că mai 

multe persoane în vârstă, mai puțin calificate, părăsesc piața forței de muncă și mai mulţi oameni tineri, cu 

studii superioare, intră pe piața forței de muncă (fig.14). 
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Fig. 14   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 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 
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pe un trend continuu crescător, în pofida descreşterii la nivelul primelor două sectoare.  

Şi structurile componente ale sectorului de servicii s-au aflat în totalitate pe o traiectorie continuu 

crescătoare: distribuţie şi transport; serviciile comerciale şi alte servicii şi administraţia publică (serviciile 

necomerciale).  

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

2000 - 2020.  

Deşi în multe ţări din Uniunea Europeană, ocuparea forţei de muncă este relativ mare în agricultură, 

dar şi în industria prelucrătoare, există unele semne clare că aici vor avea loc unele schimbări, iar proiecţiile 

prezentate la nivelul anului 2020 comparativ cu 2010 susţin aceste afirmaţii.  

În privinţa cererii de forţă de muncă, după cele 10 grupe de ocupaţii, schimbările sectoriale vor avea 

implicaţii semnificative pentru competenţele ocupaţionale necesare în viitor. Cele mai importante implicaţii se 

regăsesc în creşterea continuă în privinţa cererii pentru ocupaţiile care solicită un nivel de competenţe înalt şi 

mediu, dar mai puţin pentru altele care solicită competenţe reduse.  

Modelele generale care privesc cererea de calificări (ocupaţii, calificări, cererea potenţială, nevoile de 

înlocuire) sunt comune în majoritatea ţărilor. Modelele de schimbare reflectă unele aspecte comune precum 

demografia, globalizarea, concurenţa internaţională, schimbările tehnologice şi organizaţionale. În privinţa 

sectoarelor ocupaţionale, presiunile de cost, oportunităţile tehnologice şi cerinţele de calitate tot mai ridicate 

vor conduce la modele de calificare şi ocupaţionale în direcţii similare în majoritatea ţărilor. Există, de 

asemenea, unele diferenţe importante, care depind de stadiul de dezvoltare economică din fiecare ţară, de 

diferitele structuri industriale şi ocupaţionale.  

Europa converge spre o economie în care serviciile, competenţele şi ocupaţiile înalt calificate 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.  
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7. PROPUNERE CHESTIONAR ANGAJATORI: 

 

A. DENUMIRE COMPANIE:.................................................................... 

B. DOMENIU DE ACTIVITATE CONFORM CAEN:.................................... 

 

C. NUMAR DE ANGAJATI:...................................................................... 

 

D. VECHIME IN PIATA SPECIFICA:........................................................ 

 

E. FUNCTIE IN CADRUL COMPANIEI:.................................................... 

 

F. COREALRE CU DOMENIILE SCNDI 2014-2020: 

 AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI PESCUIT        
 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ           
 3.INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE        
 PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE, GAZE, APĂ CALDĂ    
 DISTRIBUŢIA APEI, SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR 
 CONSTRUCŢII       

 COMERŢ    
 TRANSPORT SI DEPOZITARE    
 TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE      
 TEHNOLOGIA  INFORMAŢIILOR ŞI COMUNICAŢIILOR    
 BIOECONOMIA     
 ENERGIE, MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE  
 ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE        
 TRANZACŢII IMOBILIARE   
 ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 
 ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE  
 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SI APĂRARE    

 ÎNVĂŢĂMÂNT 
 SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALA    
 ACTIVITĂŢI CULTURALE 
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1. Aţi angajat absolvenţi ai în ultimii 5 ani în compania dumneavoastră? 

□ 1. DA           □ 2. NU  

 

Dacă DA, va rugăm să precizaţi: 

Centru univesitar:…………………………………………..……………………………………………………. 

Universitatea:……………………………….……………………………………………………………………… 

Facultate/Program de studiu:………....……………………………………………………………………… 

2. In cadru companiei/ institiţiei dumneavoastră ce nivel de pregătire trebuie sa aiba 

absolvenţii?1    

 Nivel 5 (1-2 ani de facultate)) 
 Nivel 6 (Licenţă)     
 Nivel 7 (Master)  
 Nivel 8 (Doctorat)             

 

3. Câți absolvenți de învăţământ superior aţi angajat în ultimii cinci ani? 

……………………………………………………………………………… 

4. Cât timp au lucrat acești absolvenți în compania/ instituţia dumneavoastră? 

………………………………………………………………………… 

5. După cât timp de la angajare au fost promovați absolvenţii în cadrul companiei/instituției vs.? 

/ Cați ? 

…………………………………………........... /................................................. 

6. Câţi dintre absolvenţii din compania/instituţia au plecat în ultimii 5 anii? 

…………………………………………………………………………… 

                                                           

1 nivelurile de pregătire conform Cadrului European al Calificărilor (CEC) 
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7. Absolvenţii au plecat voluntar sau au fost concediaţi? 

………………………………………………………………………… 

9. Care au fost motivele pentru care au plecat din compania/instituţia dumneavoastră? / După 

cât timp de la angajare? 

……………………………...…………..………………………….……… / .................................................................... 

10.Sunteti multumit de pregătirea generală a angajaţilor dumneavoastră? 

 DA 

 NU 
 PARTIAL 

 

11. Selctati aspectele pozitive şi negative ale angajaţilor dumneavoastră în raport cu gradul de 

pregătire profesională? 

 adaptabilitate 
 buna pregatire teoretica 
 eficienta 
 experienta 
 pregatire scazuta 

 pregatire profesionala 
 lucrul in echipa 
 neseriozitate 

 

12. Care sunt punctele lor “forte”? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Care sunt punctele lor “slabe”? 

…………………………………….....………………………………………………………………………………. 

 

 

14. Cum consideraţi că au contribuit absolvenţii de învăţământ superior angajaţi (din ultimii 5 

ani) la dezvoltarea companiei/instituţiei dumneavoastră? 

………………………………………………………………………….............................................................. 
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15. Cunoştinţele angajaţilor dumneavoastră pentru activitatea de bază desfăşurată în cadrul 

companiei sunt suficiente? 

 DA 
 NU 
 NU STIU 

 

16. Au fost receptivi la provocările privind noutăţile în domeniu (tehnologie, produse, servicii, 

etc.)? 

………………………………………………………………………………................................................ 

17. În ce măsură cunoştinţele dobândite în şcoală ajută angajatul la îndeplinirea sarcinilor de 

serviciu? 

 Mica Masura 
 Mare Masura 
 Insufcient 
 Redundant 

 

18. Care credeţi că sunt principalele lipsuri manifestate de către angajaţii dumneavoastră ce ar fi 

trebuit corectate de către şcoală? 

 COMUNICAREA 
 DISCIPILNA 
 PARACTICA 
 SERIOZITATEA 
 SPECIALIZAREA 
 RESPONSABILITATEA 

 

19.Consideraţi optim raportul între pregatirea teoretică şi cea practică dezvoltată în cadrul 

programei universitare? 

 DA 
 NU 
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20. Apreciaţi în ce măsură sunteţi mulţumit de pregătirea profesională a absolvenţilor de 
învăţâmânt superior, anagajaţi în ultimii 5 ani? 2 
 1. 2.  3.  4. 5. 

Competenţe teoretice      

Competenţe practice      

Competenţe transversale (soft)*      

Competenţe transversale (hard)**      

Alte competenţe/abilităţi necesare postului ocupat***      

 
21. În ce măsură programa universitară a accentuat caracterul teoretic al pregătirii profesionale? 

 MICA MASURA 
 MARE MASURA 
 INSUFICIENT 

22. În ce măsură deprinderile şi abilităţile practice au fost dezvoltate în cadrul programei 
universitare şi servesc la creşterea gradului de productivitate al angajaţilor dumneavoastră? 

 MICA MASURA 

 MARE MASURA 
 INSUFICIENT 

23. Aţi fi dispus să acceptaţi activităţi de intership ale studentilor în cadrul companiei 
dumneavoastră pentru creşterea gradului de aplicabilitate al programei scolare? 

 DA 
 NU 

24. Consideraţi necesară pentru creşterea eficienţei muncii angajaţilor dezvoltarea de activităţi 
în cadrul şcolii centrate pe munca în echipă? 

 DA 

 NU 
25. Consideraţi că sunt dezvoltate printre angajaţii dumneavoastră capacitatea de muncă în 
echipă şi apartenenţa la cultura organizaţională a înterprinderii? 

 DA 
 NU 
 INSUFICIENT 

26. Consideraţi că aceste metode de management sunt oportune pentru creşterea competivităţii 

şi a calităţii companiei dumneavoastră? 

 DA 
 NU 
 INSUFICIENT 

27.Ce recomandări aţi face sistemului de management universitar pentru creşterea gradului de 

adaptare a pregătirii universitare cu cerinţele pieţei muncii? 

 PREDOMINANTA ACTIVITATILOR PRACTICE 

                                                           

2 1. Nemulţumit; 2. Puţin mulţumit; 3. Nici mulţumit, nici nemulţumit; 4.Mulţumit; 5.Foarte mulţumit 
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 EXAMENE MAI DESE 

 STUDII DE SPECIALITATE 

 FORMARE UNOR ABILITATI / CUNOSTINETE ATREPRENORIALE 

28. Ce nivel de pregătire (conform Cadrului European al Calificărilor (CEC)) consideraţi că este 
necesar unui absolvent de învâţământ superior pentru creşterea participării şi angajabilităţii la 
compania/instituţia dumneavoastră?3 

 
Nivel Descriere ISCED  Marcaţi 

cu”X” 

Nivelul 5 Învăţământ superior de scurtă 
durată 

cel puţin doi ani (1-2 de facultate)  

Nivelul 6 Licenţă sau nivel echivalent 3* sau 4* (ani)  

Nivelul 7 Master sau nivel echivalent (3*+2**); (4*+2**) (ani) 
 

 

Nivelul 8 Doctorat sau nivel echivalent. (3*+2**)+(3***); (4*+2**)+(3***) (ani)  

 
 
EXEMPLE - Competenţe transversale*: 
 

Abilitate soft* Denumire abilitate hard** Alte abilităţi*** 
Comunicarea Abiliatea de comunica într-o limbă străină Cunoașterea altor domenii 

Organizarea Managementul proiectului Gândire analitică 

Abilitatea de a lucra în echipă Cunoştinţe tehnice de inginerie Abilitatea de a învăţa repede 

Rezolvarea de probleme Digital marketing Abilitatea de a-i mobiliza pe alţii 
Alte abilităţii……………………………………….. 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
 

Rezistenţa la stres Contabilitate şi finanţe 

Inteligenţa emoţională Abilităţi juridice 

Orientarea către client 

Managementul timpului şi al priorităţilor 

Proactivitatea 

Creativitatea şi inovarea 

Managementul conflictelor  

 
NOTA: 
Prin completarea acestui chestionar, declar că am luat la cunoştinţă că Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai 

I al României” din Timişoara, în proiectul POCU/379/6/21/124388, va prelucra prin orice mijloace, datele mele cu caracter personal, inclusiv datele şi 

răspunsurile rezultate din completarea acestui chestionar, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE şi am înţeles drepturile şi 

obligaţiile esenţiale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.   

 

Unui număr de persoane agenți economici, personal din administrația publică, instituții, actori 

educaționali, care desfășoară activități în Regiunea de Dezvoltare Vest din România, le-a fost 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_ro.pdf (* - Licenţă, ** - Master, *** - Doctorat - ani) 

 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_ro.pdf
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solicitată opinia referitoare la așteptările față de pregătirea absolvenților din Centrul Universitar 

Timișoara. 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. 

 
  

Figura 1. Figura 2. Figura 3. 

 

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 
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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. 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. 

 

Figura 4. 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. 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. 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, despre capacitatea de orientare către client, 
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managementul timpului, referitor la proactivitate, despre creativitate sau inovare și despre 

competențe privind managementul conflictelor. 

 

Figura 5. 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 caracter particular 
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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. 

 

Figura 6. 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 exclusiv un atribut înnăscut și 
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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. 

 

Figura 7. 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. 

 
 

 

 

 

 

Figura 8. Nivelul de pregătire necesar unui 
absolvent de învățământ superior pentru 
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creșterea participării și angajabilității 

Figura 9. Opiniile privind cele mai importante cunoștințe necesare absolvenților 

 

 
 

 

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). 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. 
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Figura 10. Opiniile privind cele mai 

importante abilități necesare 

absolvenților 

Figura 11. Opiniile privind cele 

mai importante competențe 

necesare absolvenților 

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. 
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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 a u fost indicate și 

competențe care țin de gestionarea și supravegherea în situații apărute în muncă sau de studiu în 

care se regăsesc schimbări imprevizibile. 

Draft interviu angajator 

 

1. Vă rog să-mi vorbiți puțin despre firma dumneavoastră 

2. Spuneți-mi care ar fi angajatul ideal pentru dumneavoastră 

3. Care credeți că sunt punctele tari ale angajatului 

4. Dar punctele slabe? 

5. Ați concediat vreodată pe cineva? Ce ați simțiti în acel moment? 

6. Credeți  că  lipsa  de  experiență  a  unui  absolvent  poate  fi  suplinită  de  o  pregătire 

antreprenorială? 

7. Un absolvent cu pregătire antreprenorială ar avea suces la dumneavoastră în firmă? 

Ce  calități  considerați  a  fi  esențiale  pentru  un  absolvent  pentru  a-l  angaja  în  firma dumneavoastră 

8. Ce așteptări aveți de la viitorii angajați? 

9. Care sunt așteptările dumneavoastră de la viitorii angajați? 

10. Credeți că introducerea unei pregătiri antreprenoriale în programele de studii universitare ar 

adduce un beneficiu/un plus la angajarea pe piața muncii? 

Vă mulțumesc pentru înțelegere și atenția acordată. 
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Codificare Chestionar_ Evaluarea nevoilor angajatorilor pentru creşterea participării şi 

angajabilităţii prin calificări şi ocupaţii cu potenţial antreprenorial în învăţământul terţiar 

1. Codificări şi cuantificări 
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Analiza nevoilor beneficiarilor (studenți și angajatori) pentru creșterea participării și 
angajabilității prin calificări și ocupații de învățământ terțiar  

 
 

Tabelul 1. 

Evaluarea importanţei criteriilor folosite la angajare (eşantioanele de angajatori) 

  2018 2019 2019 față de 
2018 

Educatia  Educaţia candidatului    

Media de absolvire    

Reputaţia facultăţii    

Stagii de studii în 
străinătate 

   

Experiență  Experienţă în domeniu    

Experienţă practică în 
România 

   

Experienţă practică în 
străinătate 

   

Referinţe/scrisori de 
recomandare 

   

Personale  Vârstă    

Stare civilă    

Sex    

 

Mod de prezentare la interviu  

Datele din tabel reprezintă scorul mediu pe o scală de la 1 (deloc important) la 10 (foarte important).  

Textul exact al întrebărilor a fost următorul:  
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„Folosind o scală de la 1 la 4, unde 1 înseamnă «Deloc important» şi 4 înseamnă «Foarte important», vă 

rugăm să ne spuneţi cât de importante sunt următoarele criterii în procesul de angajare a absolvenţilor de 

învăţământ superior în firma/ instituţia dumneavoastră”.  

Intrebarea 1. In ceea ce priveste educația „Folosind o scală de la 1 la 4, unde 1 înseamnă «Deloc important» şi 4 

înseamnă «Foarte important», vă rugăm să ne spuneţi cât de importante sunt următoarele criterii în procesul de 

angajare a absolvenţilor de învăţământ superior în firma/ instituţia dumneavoastră”.   

   educatia candidatului 

   media de absolvire 

   reputatia facultatii 

   stagii de studii in strainatate 

Adaugă întrebări aici 

           

Intrebarea 2. In ceea ce priveste experienta„Folosind o scală de la 1 la 4, unde 1 înseamnă «Deloc important» şi 4 

înseamnă «Foarte important», vă rugăm să ne spuneţi cât de importante sunt următoarele criterii în procesul de 

angajare a absolvenţilor de învăţământ superior în firma/ instituţia dumneavoastră”.   

   experienta in domeniu 

   experienta practica in Romania 

   experienta practica in strainatate 

   referinte/scrisori de recomandare 

Adaugă întrebări aici 

           

Intrebarea 3. Situații perosnale „Folosind o scală de la 1 la 4, unde 1 înseamnă «Deloc important» şi 4 înseamnă 

«Foarte important», vă rugăm să ne spuneţi cât de importante sunt următoarele criterii în procesul de angajare a 

absolvenţilor de învăţământ superior în firma/ instituţia dumneavoastră”.   

   varsta 

   stare civila 

http://www.isondaje.ro/surveys/edit/750463206/addq/2_new/1
http://www.isondaje.ro/surveys/edit/750463206/addq/3_new/1
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   sex 

1) Link-ul direct către sondajul "Evaluarea importanţei criteriilor folosite la angajare (eşantioanele 

de angajatori)" este: 

www.isondaje.ro/sondaj/750463206/ 

Chestionarul elaborat de către noi putem enumera are o serie de avantaje: 
✓ numărul mic de itemi pentru fiecare chestionar în parte, insă un evantai larg de probleme 

abordate. Prin administrarea chestionarelor (reprezentând bateria de bază), se va putea 
contura o imagine cât mai acurată despre ceea ce își doresc angajatorii, precum și o 
imagine de ansamblu foarte apropiată de realitate, impreună cu predicția pe care aceștia o 
fac în ceea ce privește piață.  

✓ o astfel de prelucrare și o prezentare a datelor ar trebui să ofere o imagine și o evaluare cât 
mai clară a evoluției pieței, impreună cu unele soluții de rezolvare a disfunctionalitătilor 
constatate, oferite chiar de către cei care se confruntă cu aceste problem. 

✓ Chestionarul acoperă activitatea societăților din domeniul de interes din regiunea Sud-Est, iar 
principalul avantaj îl reprezintă abordarea trăsăturilor considerate a fi cele mai importante 
chiar de către cei care solicită acestes ervicii, permițând recoltarea răspunsurilor referitoare 
la caracteristicile care îi interesează cel mai mult, unele dintre ele fiind mai puțin frecvente 
sau chiar absente din unele chestionarele actuale folosite la scară largă pentru selecția de 
personal. 
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