A.4.3 Cercetare privind identificarea tendințelor pieței muncii
specifice regiunii vizate in proiect, si a nevoilor de calificare
1. ASPECTE METODOLOGICE
Metoda de cercetare: interviu semi-structurat aplicat face-to-face la domiciliul persoanelor de către un
operator de interviu special instruit.
Instrument de cercetare: ghid de interviu.
Au fost aplicate :
•

30 interviuri cu angajatori.

2. PRINCIPALELE CONCLUZII ŞI REZULTATE:
Percepţia angajatorilor asupra situaţiei actuale de pe piaţa muncii
Introducere
•

•
•

Cei mai mulţi dintre angajatori sunt nemulţumiţi de starea proastă a economiei, de
incapacitatea guvernanţilor de a scoate ţara din criză, de instabilitatea cadrului fiscal, nivelul
ridicat al taxelor, lipsa comenzilor sau absenţa unei pieţe de desfacere pentru produsele
româneşti şi concurenţa produselor din import. Fluctuaţia forţei de muncă, atitudinea faţă de
muncă şi lipsa calificării sunt alte probleme menţionate de unii angajatori.
Există o nemulţumire ridicată faţă de incapacitatea guvernanţilor de a debloca economia şi de
încuraja investitorii şi mediul de afaceri.
Cei mai mulţi dintre angajatori sunt conştienţi că forţa de muncă din România este demotivată
în special din cauza veniturilor mici şi a costurilor mari ale vieţii, dar nivelul ridicat al taxelor şi
costurile mari de achiziţie şi procesare, precum şi starea proastă a economiei fac aproape
imposibilă creşterea veniturilor pentru angajaţi.
Evaluarea calităţii forţei de muncă

•

Forţa de muncă este apreciată de angajatori ca fiind de calitate slabă, sistemul de învățământ
actual nefiind centrat pe nevoile pieţei şi pe formarea de competenţe pentru viitoare meserii.
Desfiinţarea şcolilor profesionale şi a şcolilor de arte şi meserii este considerată ca fiind o

•

•
•
•

eroare, actualii furnizori de formare nefiind în stare să ofere rezultatele şi condiţiile din vechile
instituţii de formare profesională.
Unii angajatori sunt nostalgici şi apreciază că forţa de muncă formată înainte de 1989 este mult
mai profesionistă şi mai serioasă decât cea din prezent. Din acest motiv, mulţi angajatori îi
valorizează mai mult pe angajaţii în vârstă care au şi avantajul experienţei. Tinerilor de azi li se
reproşează neseriozitatea şi autosuficienţa.
Există şi ocupaţii cu un grad ridicat de calificare, unde se poate vorbi de un deficit major de
personal calificat ( electromecanic, electrician de întreţinere etc.).
Hărnicia, creativitatea, profesionalismul, dedicaţia şi fidelitatea sunt considerate puncte tari ale
forţei de muncă, dar există şi multe puncte slabe: lipsa de autoperfecţionare, iresponsabilitatea,
supraevaluarea proprie, migraţia în străinătate.
Pe de altă parte, angajatorii admit că cei care au lucrat în străinătate sunt mai serioşi şi
performanţi în ceea ce fac, în special în domeniul construcţiilor şi amenajărilor interioare.
Situaţia forţei de muncă în companie

•

•
•

În cele mai multe dintre companii, criza economică a obligat angajatorii să îşi reducă nivelul de
activitate şi, implicit, să treacă la reduceri de personal, în unele situaţii până la 50%. Puţine sunt
companiile care nu au operat reduceri în condiţiile crizei. Actuala situaţie economică nu permite
deocamdată reluarea angajărilor.
În multe cazuri s-au operat şi reduceri de salarii, inflaţia ultimilor ani afectând serios nivelul de
trai al angajaţilor.
Unii angajatori consideră că criza a fost o oportunitate prin care resursele umane au fost
regândite şi reajustate în cadrul firmei în acord cu nevoile reale.
Preocuparea pentru calificarea angajaţilor

•

•

•

NU există o preocupare constantă a angajatorilor pentru formarea forţei de muncă. Unii dintre
ei consideră că nu e nevoie de o formare specializată, ucenicia la locul de muncă fiind suficientă,
mai ales în cazul ocupaţiilor care nu implică operaţiuni foarte complexe. Alţi angajatori preferă
să caute persoane gata formate cu un nivel ridicat de competenţă, fără să mai fie nevoie de
cursuri de formare după angajare.
Există şi angajatori care sunt conştienţi că productivitatea firmei depinde de gradul de
competenţă şi performanţă profesională a angajaţilor. Principala piedică legată de formarea
profesională este bugetul necesar derulării activităţilor de formare. Unii angajatori consideră
formarea profesională chiar un risc, muncitorii calificaţi având tendinţa de a solicita venituri mai
ridicate sau chiar de a migra spre alţi angajatori. Alţii însă consideră că formarea este esenţială
pentru performanţă la locul de muncă şi, de aceea, formarea după angajare este obligatorie.
În general, nu există un plan de pregătire continuă a personalului, iar disponibilitatea
angajatorilor de a scoate personalul din producţie pentru formare sau specializare este foarte
redusă.

•

În cazul celor care au derulat cursuri de formare profesională prin AJOFM sau alţi furnizori de
formare există o oarecare nemulţumire legată de caracterul mult prea teoretic al cursurilor şi
incapacitatea acestora de a furniza angajaţilor deprinderi practice.
Percepţia programelor de formare prin fonduri europene

•

•
•

Programele de formare prin intermediul fondurilor europene sunt considerate o bună
oportunitate, în condiţiile în care costurile nu sunt suportate de angajatori. Deşi cei mai mulţi
dintre angajatori nu au avut contact cu astfel de programe, utilitatea lor este în general pusă sub
semnul întrebării pentru că celor mai multe programe de formare le lipseşte caracterul practic,
aşa cum era odată în cadrul şcolilor de arte şi meserii. Cei care au avut o experienţă pe fondurile
europene de preaderare sau post aderare sunt în general mulţumiţi de eficacitatea programelor
de formare.
De asemenea, unii angajatori apreciază că interesul pentru formare al forţei de muncă este
redus, acordarea unei remuneraţii pe durata cursurilor fiind o soluţie bună pentru stimularea
motivaţiei de a participa la un program de formare.
Utilitatea programelor de formare prin fonduri europene este discutabilă dacă nu există o
corelare foarte clară cu nevoile angajatorilor.
Nevoi de angajare în companie

•
•

Nevoile actuale de angajare ale respondenţilor sunt foarte mici, expectanţele fiind centrate pe o
eventuală perioadă de revenire a economiei şi, implicit, a situaţiei companiilor.
Nevoile angajatorilor disponibili se limitează în general la câteva posturi cu un grad ridicat de
calificare.
Nevoi de instruire, calificare sau certificare

•
•

Printre meseriile menţionate de angajatori ca fiind necesare sunt cele de fierar betonist, şofer,
electromecanic, electrician, dulgher, sudor, confecţioner, croitor, mecanic, tehnician auto,
gaterist, bucătar, chelner, taximetrist, agent vânzări.
Angajatorii nu au menţionat nimic despre procedurile de evaluare şi validare a competenţelor,
gradul lor de informare despre acest subiect fiind aproape nul.
Disponibilitatea de a angaja şi testa persoane formate sau certificate prin proiect

•

Disponibilitatea de angajare a persoanelor care ar urma cursuri de formare în cadrul proiectului
este foarte redusă. Există în schimb la unii angajatori disponibilitatea de a accepta practica
cursanţilor iar, într-un eventual necesar de forţă de muncă, poate fi posibilă şi angajarea.

•
•

Recomandări
Recomandările angajatorilor vizează următoarele aspecte: reînfiinţarea învăţământului
profesional şi tehnic, derularea de cursuri cu caracter aplicativ, medierea contactului dintre
cursanţi şi angajatori, atitudinea şi experienţa formatorilor.
O propunere menţionează instituirea cazierului ocupaţional, astfel încât orice angajator să aibă
posibilitatea de a vedea evaluările angajatorilor anteriori despre o anumită persoană.

