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1. Introducere 

Introducerea paradigmei “o societate a învăţării”, unde cunoaşterea reprezintă cel mai de preţ bun al societăţii 

şi sursa primară de putere a societăţii, impune eforturi crescute pentru stabilirea unor metode eficiente de 

evaluare şi validare a învăţării. În ultimele decenii a fost adesea scos în evidenţă necesitatea unei mai bune 

coordonări între sistemul educational şi piaţa muncii. Într-o societate bazată pe cunoaştere, cu schimbări 

tehnologice într-un ritm rapid, a apărut o cerere crescută pentru dezvoltarea cunoaşterii şi competenţelor 

dobândite de forţa de muncă. 

In plus, natura educației adulților este, de asemenea, în schimbare. De la introducerea unor noi metode și 

instrumente pentru a facilita învățarea mai eficientă, până la nevoile în schimbare pentru furnizarea de noi 

tipuri de educație și formare. Tot mai multe cercetări scot în evidență importanța așa-numitelor competenţe 

soft/"soft skills" pentru productivitatea muncii. Cercetări privind dezvoltarea competenţelor soft prin 

educație este un domeniu de politici și practici în curs de dezvoltare, prin care țările încearcă să stabilească 

standarde pentru definirea precisă a acestor competențe, precum și modalitățile de achiziționare, evaluare și 

validare a acestora. 

În majoritatea țărilor, educația adulților a fost introdus inițial ca educație suplimentară, axată în principal pe 

dobândirea competențelor de bază, literaţie și numerație, și pe nevoile pieței forței de muncă pentru lucrătorii 

cu nivel scăzut sau mediu de calificare. In Europa, acest tip de educație a avut un sprijin puternic din partea 

mișcărilor sociale ale clasei muncitoare, care au fost asociate cu socialismul și democrația socială. În unele 

țări (care în prezent sunt state membre ale Uniunii Europene), a devenit puternic instituționalizată, în timp 

ce în altele este marginalizată și nereglementată. În prezent, în statele membre ale UE, statutul juridic și 

responsabilitatea guvernamentală pentru educația adulților variază. Există "variabilitate în natura instituțiilor 

care furnizează: există colegii, școli și universități din sectoarele public, privat și non-profit; există 

întreprinderi cu profit, asociații profesionale și industriale, precum și întreprinderi care îşi formează 

personalul propriu "(Milana & Holford, 2014, p. 5). 

În epoca economiilor moderne, bazate pe cunoaștere, piețele forței de muncă necesită forță de muncă cu 

abilități mai puternice și mai relevante. Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 

(CEDEFOP) estimează că proporția locurilor de muncă în UE, care necesită calificări de nivel terțiar va 

"crește de la 29% în 2010 la 34% în 2020, în timp ce proporția locurilor de muncă slab calificate va scădea 

în același perioada de la 23% la 18% "(Comisia Europeană, 2012, p. 3). 

Politicile și organizarea educației adulților sunt reglementate la nivel național, dar, educația adulților a fost, 

de asemenea de multe ori profund internaționalizată (Milana & Holford, 2014). Organizațiile internaționale, 

cum ar fi Organizaţia Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), au avut un impact 

profund asupra majorității principiilor ei de bază. UE reprezintă un exemplu unic în ceea ce privește 

organizarea și dezvoltarea educației pentru adulți. Toate cele 28 de state membre au unificat, într-o măsură 

tot mai mare, politicile lor în domeniu. 

Prin inițierea proceselor pentru definirea orientărilor educaționale și obiectivelor comune, educația adulților 

în UE nu mai este considerată o chestiune politică individuală pentru state, în ciuda faptului că guvernele 

naționale continuă să mențină puterea legislativă pentru a reglementa aspectele cheie ale politicii 

educaționale în propriile teritorii (Milana & Holford, 2014). 

Politicile UE privind educația adulților au evoluat de-a lungul anilor, de la lipsa aprecierilor asupra 

posibilităților oferite de educația adulților, până la considerarea acesteia ca una dintre prioritățile 

educaționale cruciale ale UE. 
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Apariția unor inițiative educaționale comune în UE a fost semnificativă pentru educație, în general și 

educația adulților, în special. Odată cu adoptarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții, sfera 

educației adulților a fost mutată de la margini spre centrul zonelor prioritare ale UE de acțiune. În plus față 

de acest lucru, este faptul că, poziția juridică a UE îi conferă un mandat mai puternic sau de încredere de 

acțiune în domeniul formării profesionale decât în ceea ce privește educația copiilor (Milana & Holford, 

2014, p. 4). Definiția destul de vagă a conceptului de învățare pe tot parcursul vieții a condus atenția asupra 

conceptului de educație pentru adulți. De-a lungul ultimului deceniu, Comisia Europeană a pus un accent 

deosebit pe educația adulților. 

Date de teren justifică acest interes tot mai mare al autorităților. În conformitate cu concluziile Raportului 

Eurydice din 2015, unul din patru adulţi din Europa a finalizat învățământul secundar inferior în cel mai bun 

caz, cu discrepanțe mari în nivelurile de educație între țări și grupe de vârstă. Barometrul 2011 Eurostat, 

statisticile societății informaționale (ISOC) indică faptul că 45% dintre adulți (în vârstă de 25-64) în întreaga 

UE consideră că abilitățile lor digitale actuale nu ar fi suficiente dacă ar trebui să caute un loc de muncă sau 

să schimbe locul de muncă într-un an (CE/ EACEA / Eurydice, 2015, p. 22). In jur de 70 de milioane de 

persoane din UE, sau în jur de 25% dintre adulții cu vârste cuprinse între 25-64 de ani, nu au finalizat nici o 

educație formală dincolo de nivelul învățământului secundar inferior. Această date sunt îngrijorătoare. Dintre 

acestea, în jur de 20 de milioane de adulți (6,5% dintre adulți din UE), participă la piața forței de muncă 

având studii primare ca cel mai înalt nivel de educație. Discrepanțele regionale și naționale sunt evidente, 

țările din sudul Europei fiind cele mai afectate de un nivel scăzut de educație în rândul populației adulte 

(Comisia Europeană / EACEA / Eurydice, 2015). 

Eforturile depuse pentru a asigura o mai bună incluziune a noilor generații în sistemul de învățământ se 

reflectă în faptul că tinerii adulți au niveluri semnificativ mai mari de educație decât populația în vârstă 

(Comisia Europeană / EACEA / Eurydice, 2015, p. 7). Cu toate acestea, datele statistice indică faptul că doar 

o mică parte dintre adulți continuă educația lor, iar modelele de variație între țările membre ale UE fac 

referire la această sferă, de asemenea. Participarea adulților la educație și formare profesională este inegală 

în statele membre: în 2011, cea mai scăzută rată a fost înregistrată în România (8%) și Grecia (11,7%), 

comparativ cu Suedia (71,8%) și Luxemburg (70,1%), care au avut cele mai mari procente ale adulților care 

participă la educație și formare (Comisia Europeană / EACEA / Eurydice, 2015, p. 24). Un alt fapt alarmant 

se referă la rata medie de participare la educația adulților, care în UE a marcat o scădere lentă, dar constantă 

din 2005. Statele membre UE au întreprins acțiuni decisive pentru a inversa această tendință și pentru a 

atinge obiectivul stabilit de comun acord, de cel puțin 15% participare  la învățarea adulților până în 2020. 

Din 2011, după implementarea multor politici și elaborarea de documente strategice în domeniul educației 

pe parcursul ultimului deceniu, cooperarea în domeniul educației și formării profesionale a adulților a fost 

reglementată odată cu adoptarea Agendei europene reînnoite pentru învățarea în rândul adulților, oferind un 

set de domenii prioritare aliniate cu cele stabilite în cadrul strategic "ET 2020" (Consiliul Uniunii Europene, 

2011). Printre prioritățile-cheie, o atenție deosebită a fost acordată dezvoltării și punerii în aplicare a 

măsurilor axate pe facilitarea și motivarea tuturor adulților să continue să se dezvolte și să îşi consolideze 

abilitățile și competențele de-a lungul vieții. Agenda reînnoită acordă o atenție deosebită grupurilor specifice, 

cum ar fi adulți care nu dispun de abilități de bază și a celor care au părăsit prematur sistemul de educație, 

indivizii care au un nivel scăzut de sau fără calificare. 

Agenda subliniază, de asemenea, necesitatea instituirii unor mecanisme pentru îmbunătățirea competențelor 

și a aptitudinilor personale și profesionale, în vederea depășirii consecințelor crizei economice mai rapid si 

fara consecinţe negative. Una dintre primele priorități se referă la măsurile luate pentru a preveni excluziunea 

socială și este axată pe ridicarea nivelului de educație și de calificare al celor cu nivel scăzut de calificare și 
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calificare redusă (Comisia Europeană / EACEA / Eurydice, 2015, p. 15).  

Un alt fapt îngrijorător este legat de dezechilibrul considerabil de calificări care se referă la situația în care 

nivelul de calificare a unui lucrător este mai mare sau mai mic decât cel cerut de locul de muncă. Această 

condiție afectează lucrătorii, întreprinderile și economia în ansamblu. Cu toate că dezechilibrul poate fi doar 

o condiție temporară, în special atunci când se iau măsuri în timp util pentru reducerea ei, acest fenomen 

poate fi persistent și are efecte adverse grave asupra carierei unui individ și a productivității companiilor. În 

cazurile de supracalificare, aptitudinile neutilizate pot fi pierdute treptat, ceea ce înseamnă, de asemenea, că 

investiția în dezvoltarea lor este (cel puțin parțial) pierdută (Consiliul Global Agenda privind ocuparea forței 

de muncă, 2014). Chiar și atunci când acțiuni de ajustare au loc, ele pot fi costisitoare și oferă rezultate 

diferite. În timp ce dezechilibrele sub forma supracalificării sunt mai proeminente în țările avansate, 

subcalificare rămâne o problemă importantă pentru țările în curs de dezvoltare. Consecintele subcalificării 

sunt multiple, cu "nivelul de educație scăzut în aceste economii care determină creşterea iliteraţiei, reducerea 

productivității și un potențial scăzut de diversificare economică" (Consiliul Global Agenda privind ocuparea 

forței de muncă, 2014, p. 9). 

În acest scop, o creștere a investițiilor în educație și formare profesională pentru dezvoltarea competențelor 

este esențială pentru creșterea competitivității, deoarece determină abilitățile capacității societăților de 

creștere a productivității. Inovarea și creșterea economică depind de dezvoltarea constantă a cunoștințelor și 

abilităților, și poate determina viitorul pieței forței de muncă în Europa, pe termen lung. Creșterea masivă în 

aprovizionarea globală de oameni cu înaltă calificare în ultimul deceniu pune Europa la încercare (Comisia 

Europeană, 2012). Dobândirea de “competențe de bază - o fundație pentru dezvoltarea competențelor-soft 

pentru toţi pe baza învățării pe tot parcursul vieții - vor juca un rol crucial în îmbunătățirea capacității de 

inserție profesională a cetățenilor, incluziunea socială și împlinirea personală. Prin urmare, este necesară o 

acțiune pentru a lupta împotriva nerealizărilor educaționale și a excluziunii sociale" (Concluziile Consiliului 

privind creșterea nivelului de competențe de bază în contextul cooperării europene pe plan școlar pentru 

secolul 21, 2010, p. C 323/12). 

Relația dintre capacitatea de inserție profesională și competențe a fost confirmată în mod repetat de tot mai 

multe cercetări și, prin urmare, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că dezvoltarea de competențe a 

devenit o prioritate importantă pentru UE, mai ales după criza economică din 2008. De-a lungul ultimilor 

ani, cercetătorii au început să se concentreze pe competențe, precum și pe procesele de dobândire de 

competențe și de evaluare, și anume pe tehnicile utilizate în proiectarea proceselor de formare, metode de 

livrare și de evaluare. 

Cu toate acestea, procesele complicate de a aduce educația și piața muncii tot mai aproape, pentru a se asigura 

că societățile pot beneficia și recompensa potențialul studenților din zilele noastre, presupune o colaborare 

mult mai puternică între angajatori, educatori, autoritățile publice și indivizi (Consiliul Global Agenda 

privind ocuparea forței de muncă , 2014). 

În timp ce educația adulților a fost în mod tradițional legate de dobândirea de "competențe de bază" și 

"abilitățile tehnice", de-a lungul ultimelor decenii fiind deseori echivalată  cu VET, în prezent, confruntându-

se cu importanța tot mai mare a competenţelor soft, este acum în pragul schimbării de paradigmă. 

Competenţele soft se referă la un set larg de abilități, competențe, comportamente, atitudini și calități 

personale care permit utilizatorilor să navigheze în mod eficient în mediul lor, funcționează bine cu alte 

persoane, performează bine, și ating obiectivele lor (Lippman, Ryberg, Carney,& Moore, 2015). 

Competenţele soft se dovedesc a fi tot mai importante pentru dezvoltarea capitalului uman și succesul forței 

de muncă, cu o bază tot mai mare de dovezi care arată că aceste calități se dovedesc a fi la fel de importante 
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ca și abilități academice sau tehnice, datorită "capacităţii lor de a prevede ocuparea forței de muncă și a 

veniturilor, printre alte rezultate "(Lippman, Ryberg, Carney, & Moore, 2015, p. 11). 

Pe de o parte, aceste descoperiri sunt deosebit de importante pentru persoanele din diferite părți ale lumii, 

care nu avut acces la o educație corespunzătoare, ceea ce sugerează că persoanele care au avut mai puține 

oportunități educaționale pot dezvolta abilități soft pentru a spori șansele de angajare și succesul lor la locul 

de muncă (Lippman, Ryberg, Carney, & Moore, 2015, p. 15). Pe de altă parte, cercetătorii, educatori, și 

autoritățile se confruntă cu provocarea de a dezvolta metodologii și standarde pentru achiziționarea, 

evaluarea și validarea competenţelor soft. 

Cercetările arată că, din 1980 există o creștere constantă a locurilor de muncă cu cerințe ridicate de calificare. 

Această tendință a fost urmată, de o creștere constantă a salariilor în segmentul de locuri de muncă care 

necesită un nivel ridicat de competențe, atât cognitive cât și abilități sociale (Deming, 2015). Mai mult decât 

atât, Deming concluzionează că avantajul feminin în anumite competenţe soft, în special abilități sociale, ar 

fi jucat un rol în diminuarea diferențelor de gen în rezultatele pe piața forței de muncă din anii 1980 incoace. 

Întrucât, odată cu introducerea tehnologiei, unele locuri de muncă au devenit redundante, automatizarea 

dificilă a locurilor de muncă necesită din ce în ce mai mult competenţe soft. Tehnologia este încă substitut 

foarte slab pentru sarcini și situații în care "reguli" și regularități sunt dificil de prezis. În acest context, 

Deming afirmă că "progresul în automatizarea interacțiunii sociale este cel mai bine exemplificat prin eșecul 

în continuare a testului Turing, care măsoară capacitatea unei mașini de a imita conversația umană timp de 

cinci minute într-un cadru extrem de controlat" (Deming, 2015, p. 3). 

După unii cercetători, importanța tot mai mare a abilităților soft este legată de progresele în domeniul 

tehnologiei comunicațiilor (TIC), care au creat o schimbare în organizarea și gestionarea muncii către 

structurile de echipă mai flexibile și auto-administrate. 

Dezvoltarea de programe de competenţe soft a devenit o sarcină solicitantă pentru furnizorii de formare 

profesională pentru adulți și factorii de decizie politică, deoarece, în ciuda importanței lor dovedite pentru 

creșterea productivității lucrătorilor, acestea au fost în mod continuu neglijate în detrimentul programelor 

"hard" sau "competențe tehnice". Prin urmare, în ultimii ani, factorii de decizie europeni au lucrat la 

dezvoltarea de mecanisme pentru a aborda multe dintre provocările cu care se confruntă părțile interesate în 

dezvoltarea, achiziționarea și evaluarea abilităților soft. Cererea pentru astfel de competențe a crescut în 

ultimii 20 de ani (Lippman, Ryberg, Carney, & Moore, 2015), cu competențe transversale, cum ar fi 

"capacitatea de a gândi critic, să ia inițiativa, să rezolve o problema și să lucreze în echipă, va pregăti indivizii 

pentru căi variate și imprevizibile de carieră "(Comisia Europeană, 2012, p. 3). 

Scopul acestui studiu este acela de a examina nevoile de competențe pe piețele regionale, mai precis nevoile 

specifice ale abilităților de muncă ale sectoarelor economice dominante la nivel regional, precum și zonele 

în care angajatorii consideră că este cel mai greu să identifice forță de muncă calificată. În plus, studiul 

analizează piețele regionale pentru educația adulților și cu scopul de a oferi o revizuire a programelor de 

educație pentru adulți și abilitățile pe care le dezvoltă. Studiul include o analiză a nevoilor sectorului de 

afaceri în regiunile vizate, precum și oferta de competențe pe piața muncii produse de către furnizorii de 

educație pentru adulți din regiunile țintă. Analiza a fost realizată cu scopul de a identifica dezechilibrul de 

competențe care există pe piețele regionale ale forței de muncă, precum și recomandări pentru noi programe 

de educație pentru adulți, care ar ajuta la producerea de competențe care sunt necesare pe piețele muncii 

regionale. 

Cercetarea face parte din cadrul proiectului Dezvoltarea și certificarea de noi programe de educație a 

adulților, in vederea solutionarii nevoilor de pe piata muncii la nivel regional, implementat de către 
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Centrul Lifelong Learning (LLC) din Macedonia, împreună cu organizațiile partenere din Macedonia, 

Germania și România, și este susținut financiar de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să abordeze 

dezechilibrul dintre oferta de competențe de muncă și cererea care există pe piețele regionale ale muncii din 

Macedonia și România. 

Cercetarea a inclus comunicarea cu diverse părți interesate: cursanții adulți, furnizori de educație pentru 

adulți, membri ai sectorului de afaceri (angajatori). Procesul de cercetare a implicat abordarea cantitativă și 

calitativă - un studiu al solicitanților de locuri de muncă (actuale sau recente) şi peste 160 de interviuri semi-

structurate cu cursanții adulți, furnizori de educație pentru adulți și manageri de companii. Cercetarea a 

acoperit 2 regiuni din fiecare dintre regiunile țintă: Regiunea Polog și regiunea Sud-Est în Macedonia, și 

judeţul Bihor și județul Vâlcea în România. Interviurile au fost realizate cu cursanții adulți, în scopul de a 

evalua nevoile lor pentru furnizarea de programe, satisfacția lor cu oferta existentă, precum și percepția 

acestora asupra nevoilor de pe piața forței de muncă. 

Echipa de cercetare a contactat furnizorii de educație a adulților din regiunile vizate, cu scopul de a stabili 

ce tipuri de programe educaționale se oferă, ce tipuri de competențe sunt dezvoltate, precum și 

conștientizarea și furnizarea de competenţe soft în actualele programe. 

Mai mult decât atât, în scopul de a obține o mai bună înțelegere cu privire la nevoile pieței, au fost realizate 

interviuri cu membri ai sectorului de afaceri (angajatori). Alegerea respondenților a fost făcută pe baza 

industriei în care operează, mărimea companiei, și localizarea (urban/rural din regiunile vizate). 

Angajatorilor li s-a oferit posibilitatea de a-și împărtăși opiniile lor cu privire la dezechilibrul de competențe 

pe piața forței de muncă, abilitățile pe care le consideră relevante pentru activitatea de succes în industria 

lor, precum și aptitudinile și competențele care le prețuiesc cel mai mult în rândul angajaților. Ei au furnizat 

de asemenea o perspectiva asupra modului în care să facă față (posibil) lipsei de competențe în ramura lor, 

precum și practicile privind investițiile în dezvoltarea resurselor umane: dacă aceştia consideră că 

dezvoltarea profesională a competențelor angajaților sunt importante, existența unor astfel de priorități în 

societate, dacă societatea oferă finanțare pentru astfel de priorități, precum și tipul și frecvența acestor 

cursuri. 

Capitolul 1 explorează evoluția reglementării în comun a educației adulților în UE, analizând politicile 

adoptate, documentele strategice și recomandările din Tratatul de la Roma din 1957 până la agenda Europa 

2020. Acest capitol are drept scop de a oferi o imagine de ansamblu a importanței tot mai mare a educației 

adulților și atenția pe care a primit-o de la responsabilii politici ai UE de-a lungul deceniilor anterioare. De 

asemenea, acesta își propune să evidențieze prioritățile actuale în dezvoltarea educației adulților în statele 

membre ale UE, ca răspuns la noua provocare de proiectare, furnizarea, evaluarea și validarea abilităților 

soft, care au câștigat tot mai mare importanță pe piața forței de muncă. Educația adulților în UE nu este 

omogenă; dimpotrivă, este marcată de o multitudine de tipuri și niveluri de reglementare, sfere de acțiune, 

furnizorii și sistemele de evaluare și validare. 

Al doilea capitol se va concentra pe importanța crescândă a abilităților soft în economiile dezvoltate. Acesta 

își propune să acopere o gamă largă de termeni utilizați pentru a descrie competențele care nu sunt abordate 

în mod direct de către instituțiile de învățământ tradiționale, și a căror importanță pentru productivitatea 

muncii este în mod constant reafirmată de un domeniu in curs de dezvoltare de studii științifice. Acest capitol 

va explora, de asemenea, diferitele eforturi investite în definirea lor, proiectarea programelor de achiziție a 

acestora, evaluare și validare, ca o provocare deosebită pentru educatori și factorii de decizie politică în 

domeniul educației adulților și a învățării pe tot parcursul vieții. 

Capitolul 3 va oferi o imagine de ansamblu a condițiilor demografice, economice și sociale din regiunile 
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vizate: regiunea Polog și regiunea Regiunea Sud-Est în Macedonia, și judeţul Bihor și județul Vâlcea în 

România. Acest capitol va furniza informații cu privire la piața forței de muncă și industriile dominante. 

Capitolul 4 va prezenta rezultatele din cercetările desfășurate în regiunile vizate. Mai multe subcapitole se 

vor concentra asupra informaţiilor oferite de către diferitele părți interesate: datele cantitative ale sondajului 

și interviurile cu cursanții adulți, furnizorii de educație pentru adulți și angajatori. Acestea vor furniza 

propriile vederi asupra conștientizării importanței abilităților soft între diferitele grupuri de respondenți, o 

analiză pe nevoile abilităților soft specifice de pe piața forței de muncă în regiunile vizate, precum și 

furnizarea actuală a programelor de educație a adulților care încorporează abilități soft sau existența unor 

programe de achiziție, evaluare și validare a abilităților soft. 
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2. Educaţia Adulţilor în Uniunea Europeană 

Educația adulților reprezintă "o practică în care adulții se angajează în activități sistematice și susținute de 

auto-educare, în scopul de a obține noi forme de cunoștințe, deprinderi, atitudini sau valori" (Sharan & 

Brockett, 2007, p. 7). În acest context, învățarea în rândul adulților cuprinde "întreaga gamă de activități de 

învățare formală, non-formală și informală, care sunt efectuate de către adulți, după o pauză de când au 

părăsit educația și formarea inițială, și care are ca rezultat dobândirea de noi cunoștințe și competențe" (O 

analiză aprofundată a politicilor de învățare a adulților și a eficienței acestora în Europa, 2015, p. 28). Prin 

urmare, aceste definiții exclud tinerii care au continuat studiile la universități, dar includ adulți care au decis 

să se înscrie într-un curs de formare profesională sau de învățământ superior, după ce au intrat pe piața forței 

de muncă. 

Educația adulților, ca și angajament față de diferite tipuri de învățare, formală, non-formală și informală 

poate fi axată pe dezvoltarea personală a individului, dezvoltarea profesională sau educația și formarea de 

competențe care să faciliteze creșterea productivității la locul de muncă, precum și participarea la programe 

acreditate care asigură validarea și certificarea cunoștințelor și abilităților adecvate. Varietatea largă a 

practicilor de învățare presupune organizarea diversificată a educației adulților: de la cursuri structurate în 

mod formal și de conținut, livrate de către furnizorii de educație, la cursuri structurate informal de învățare, 

care se bazează pe resursele disponibile în mod liber, adaptabile la nevoile specifice ale studentului. În ceea 

ce privește amplasarea, învățarea în rândul adulților poate fi livrată în locații fizice, sau printr-un program de 

învățare la distanță. Utilizarea sporită a TIC în ultimii ani și-a extins domeniul de aplicare și implicit 

posibilitățile educaționale pentru acest tip de educație pentru adulți. 

 

2.1 Importanţa Educaţiei Adulţilor 

Cercetări multiple au confirmat impactul pozitiv al educației adulților în mai multe aspecte privind 

dezvoltarea individuală și socială. Și anume, o cercetare amplă (Jenkins, 2011; Hammond și Feinstein, 2005; 

Fundatia pentru Marea Britanie Sanatate Mintala, 2011; Fujiwara 2012; Feinstein et al, 2004) indică dovezi 

că participarea la învățarea adulților duce la îmbunătățirea bunăstării generale, creşte încrederea în sine, 

reducerea obiceiurilor nocive, cum ar fi fumatul si consumul de alcool, pregătirea pentru alte angajamente 

voluntare, îmbunătățirea atitudinii civice rezultate din participarea la învățarea adulților, precum și o 

probabilitate mai mare de a se alătura organizațiilor comunitare ca urmare a participării la învățare pentru 

adulți (O analiză aprofundată a politicilor de învățare a adulților și a eficienței acestora în Europa, 2015). 

Cercetări privind impactul educației adulților indică o varietate de funcții potențiale de învățare pentru adulți: 

• Funcții remediale - ajută persoane fizice care nu au reușit în educația și formarea inițială pentru a obține 

calificări suplimentare; 

• Funcții de dezvoltare - actualizarea cunoștințelor pentru întreaga populație; și 

• Funcții sociale și civice - susținerea funcțiilor de bunăstare a solidarității comunitare (de exemplu, prin 

programe de artă și cultură), precum și oferirea de oportunități de interacțiune socială (cursanții adulți în 

medii de învățare digitală, 2015, p. 2). 

O meta-analiză a studiilor de cercetare efectuate de către CEDEFOP s-a concentrat asupra posibilelor 

beneficii economice din educație și formare în întreprinderi profesionale. Potrivit cercetării, 87% din cele 62 

de studii revizuite au furnizat dovezi ale efectelor pozitive și semnificative statistic ale EFP pentru angajatori 

(CEDEFOP, 2011). Un alt raport, de către Talent OECD Outlook din 2013, sugerează că țările cu un nivel 
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mediu mai ridicat de competențe, alfabetizare și numerație, au o mai mare participare la activitatea de 

voluntariat, niveluri mai ridicate de interes politic, precum și un nivel mai ridicat de încredere (O analiză în 

profunzime a politicilor de învățare pentru adulți și a eficienței acestora în Europa, 2015). 

Potrivit lui Christopher Pappas, cursanții adulți reprezintă o categorie distinctă de elevi, cu un statut diferit 

și roluri sociale, și nu ar trebui să fie asimilată cu tinerii care învață. Caracteristicile specifice ale acestui grup 

se referă la următoarele: 

• Autodirecționarea - referitoare la "necesitatea de a-şi asuma responsabilitatea pentru viața și deciziile lor", 

dat fiind că cursanții adulți consideră important "controlul asupra învățării lor"; 

• practic și orientate spre rezultate - cursanții adulți sunt "practici, resping teoria, au nevoie de informații care 

pot fi aplicabile imediat la nevoile lor profesionale"; 

• Cursanții adulți "preferă, în general, cunoștințe practice, care vor îmbunătăți abilitățile lor, pentru a facilita 

munca și să stimuleze încrederea"; 

• Fiind mai puțin deschişi la minte și, prin urmare, mai rezistenţi la schimbare - "maturitate și experiențe de 

viață profunde", de multe ori duce la "rigiditate", care poate fi de multe ori o barieră în calea învățării; 

• A fi mai lent la a învăța; îmbătrânirea se spune că afectează învățarea; "Adulți tind să învețe mai puțin rapid 

odată cu vârsta"; 

• Utilizarea experienței personale ca o resursă - experiență personală înseamnă adesea că adulții "au tendința 

de a lega experiențele din trecut la ceva nou și să valideze concepte noi bazate pe învățarea anterioară"; 

• Motivația - motivația este un factor cheie în toate cercetările legate de învățarea adulților. Învățarea în 

rândul adulților este de obicei "voluntară", este de multe ori "o alegere personală pentru a participa la școală, 

în scopul de a îmbunătăți abilitățile la locul de muncă și de a realiza o creștere profesională" (Pappas citat în 

Studenții adulți în medii de învățare digitală, 2015, pp. 3-4) . 

Conform unei analize a politicilor din domeniul educației adulților în Europa și a eficienței acestora, există 

trei tipuri de rezultate pozitive pentru persoanele care învață: 

• economice: Creșterea salariilor și a veniturilor și a capacității de inserție profesională îmbunătățită a 

indivizilor  care beneficiază de participare în procesul de învățare, precum și în cazul salariilor / veniturilor 

ca urmare a îmbunătățirea competențelor de bază şi calificărilor dobândite de învățare; 

• Wellbeing: bunăstarea generală îmbunătățită (inclusiv îmbunătățirea încrederii în sine), precum și 

îmbunătățirea sănătății (fizică și mentală), care rezultă din participarea la procesul de învățare; și 

• sociale: dispoziția îmbunătățită a activității de voluntariat, precum și a atitudinilor civice îmbunătățite care 

rezultă din participarea în procesul de învățare (O analiză aprofundată a politicilor de învățare a adulților și 

a eficienței acestora în Europa, 2015, p 79.). 

În conformitate cu aceeași cercetare, angajatorii pot aștepta următoarele rezultate pozitive de la investirea în 

educație și formare a personalului: 

• Inovarea: prin performanța de inovare o firmă poate creşte ca urmare a aptitudinilor și competențelor sporite 

aduse de participarea forței de muncă în procesul de învățare; 

• Beneficii pentru forța de muncă: O firmă poate beneficia de o forță de muncă mai motivată, ca urmare a 

participării lor în procesul de învățare; și 

• economic: Beneficiul de inovare, precum și rezultatul forței de muncă mai motivate, cu beneficii economice 
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pentru afaceri. Astfel, creșterea productivității și a rentabilității sunt rezultate ale participării sporite a 

lucrătorilor în procesul de învățare (O analiză aprofundată a politicilor de învățare pentru adulți și a eficienței 

acestora în Europa, 2015, p. 79). 

În ciuda dovezilor menționate mai sus a efectelor individuale și sociale benefice ale educației adulților, 

trebuie menționat faptul că impactul pozitiv are nevoie de timp pentru a apărea. În plus, impactul pozitiv al 

învățării adulților apare adesea în contexte care "sunt eliminate din medii de învățare formale" (Comisia 

Europeană / EACEA / Eurydice, 2015, p. 60). Cursanții adulți reprezintă un grup specific cu situații de viață, 

care de multe ori nu conduc la revenirea la educație datorită: lipsei mijloacelor financiare, probleme de 

transport, program de lucru prelungit, de îngrijire a copiilor și responsabilitățile familiale, etc. În acest 

context, este necesar să se sublinieze importanța crescândă a învățării la distanță, în special învățarea on-line 

pentru atenuarea unora dintre aceste bariere. 

Cu toate avantajele învățării la distanță, cum ar fi flexibilitatea și accesibilitatea, există și unele limitări legate 

de acest tip de învățare, în special în ceea ce privește învățarea la distanță bazată pe TIC. Și anume, cursanții 

adulți care nu sunt competenți din punct de vedere tehnologic, sau nu dispun de un calculator sau conexiune 

la Internet, sunt implicit excluşi de la acest tip de învățare. 

În timp ce învățarea la distanță este una dintre modalitățile posibile de creștere a includerii adulților în 

sistemul educațional, succesul poate varia în funcție de nevoile și abilitățile cursanților. Faptul că acest tip 

de învățare îi lipsește de contactul față-în-față, poate duce la demotivarea unor cursanți (Comisia Europeană 

/ EACEA / Eurydice, 2015). 

Importanța educației adulților a crescut ca urmare a atenției asupra conceptului de învățare pe tot parcursul 

vieții. Ideea de dezvoltare continuă a abilităților personale și profesionale ale unui individ a devenit treptat 

paradigma de lider în educație în ultimele două decenii, nu din cauza nevoii pieței muncii de forță de muncă 

calificată, ci pentru că societatea are nevoie de indivizi care se îmbunătățesc în mod continuu. 

 

2.2 Educaţia Adulţilor in EU 

 

In ultimii ani, statele membre ale UE și-au intensificat eforturile de a oferi sprijin pentru adulții cu abilități 

de bază sau calificări scăzute în continuarea studiilor și dobândirea de calificări suplimentare. În acest scop, 

au fost adoptate o serie de documente de politici cu diferite domenii de interes. Politica de educația adulților 

este livrată prin documente strategice în materie de educație și formare, dintre care unele se concentrează pe 

alfabetizare și competențe de bază, în timp ce altele se referă la învățarea pe tot parcursul vieții sau educația 

adulților. Mai mult decât atât, autoritățile centrale abordează și problema competențelor forței de muncă prin 

strategii de angajare. Există documente de politici care  acorde o atenție specială grupurilor în care "lipsa de 

competențe și calificări pot fi deosebit de îngrijorătoare, cum ar fi șomerii, tinerii, lucrătorii în vârstă, 

imigranți sau minorități etnice" (Comisia Europeană / EACEA / Eurydice, 2015, p . 28). 

Obiectivele acestor documente strategice, precum și acțiunea intenționată și rezultatele așteptate variază în 

funcție de țări. În timp ce unele țări se concentrează pe furnizarea de programe pentru competențe de bază și 

competențe (Austria), în alte țări, precum Germania, cuprinde o gamă largă de măsuri, cum ar fi serviciile 

de orientare, activități de sensibilizare, furnizarea de cursuri etc. Cu toate acestea, un aspect care este comun 

pentru majoritatea documentelor strategice în domeniul educației adulților în statele membre ale UE este 

implicarea altor organizații relevante ale părților interesate (Comisia Europeană / EACEA / Eurydice, 2015, 

p. 31). 



Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional 11  

De la începutul anilor 1990, cu scopul de a oferi o imagine mai clară asupra aptitudinilor și competențelor 

forței de muncă, studii de comparare a ţărilor au avut loc. Una dintre primele anchete a fost cea de alfabetizare 

Survey International Adult (IALS), care a fost pusă în aplicare între 1994 și 1998. IALS a fost urmat de 

Ancheta de alfabetizare a adulților și a deprinderilor de viata (Adult Literacy and Life Skills Survey -  

ALL), realizată în perioada 2002-2006. Succesorul lor a fost Survey of Adults Skills (PIAAC), care a fost 

pus în aplicare pentru prima dată în 2011 și 2012, cu primele rezultate lansate în 2013. O a doua rundă de 

PIAAC, extinderea la mai multe țări, a început în 2012 și se va desfășura până în 2016 (European Comisia / 

EACEA / Eurydice, 2015). În comparație cu UNESCO și metodologia utilizată, studiul PIAAC utilizează o 

definiție mai restrânsă a literaţiei fiind analizate numai cuvântul scris și definit ca fiind "abilitatea de a 

înțelege și de a utiliza informații din texte scrise într-o varietate de contexte pentru a atinge obiectivele și să 

dezvolte cunoștințele și potențialul" (Comisia Europeană / EACEA / Eurydice, 2015, p. 44). 

Mai mult decât atât, în unele țări europene (Germania, Franța și Regatul Unit), s-au dezvoltat anchete 

naționale proprii, care sunt comparabile cu studiile internaționale. În acest fel, aceste țări au surse 

suplimentare de informații pentru definirea politicilor lor naționale educaționale (Comisia Europeană / 

EACEA / Eurydice, 2015). 

Raportul Eurydice, de asemenea, arată că toate statele membre au introdus o serie de măsuri pe piața forței 

de muncă legate de competențe de bază: persoanele fără loc de muncă au posibilitatea de a participa la diverse 

programe educaționale, inclusiv cele care se concentrează pe alfabetizare, numerație sau TIC (Comisia 

Europeană / EACEA / Eurydice, 2015). 

Aproximativ o jumătate din toate țările europene au făcut angajamente politice privind învățarea pe tot 

parcursul vieții, atât prin documente strategice de învățare pe tot parcursul vieții, precum și prin intermediul 

legislației privind învățarea pe tot parcursul vieții. Mai mult decât atât, în mai multe țări, aceste angajamente 

se concentrează în mod specific asupra educației și formării profesionale a adulților. Conținutul acestor 

documente se poate suprapune parțial, din cauza percepțiilor naționale asupra diferențelor dintre învățarea 

pe tot parcursul vieții și educația și formarea adulților (Comisia Europeană / EACEA / Eurydice, 2015). 

Cu toate acestea, educaţia adulților încă pare a fi cea mai slabă verigă în procesul de dezvoltare a sistemelor 

naționale de învățare pe tot parcursul vieţii. Datele statistice arată că participarea la învățare a adulților este 

în continuă scădere, de la 9,8% din populația cu vârsta cuprinsă între 25-64 în 2005 la doar 9,1% în 2010, 

crescând presiunea de a atinge ţinta de 15 % conform strategiei Educație și formare 2020 (Rezoluția 

Consiliului privind o agendă europeană reînnoită pentru învățarea adulților, 2011). 

Mai mult decât atât, datele din studiile de comparare între ţări, prezintă probleme consistente referitoare la 

nivelul de educație în rândul adulților din toată Europa, cu mari discrepanțe între țări. Acest lucru se aplică 

în special în "eficienţa în competențe de bază". Eforturile de a oferi programe pentru adulți cu un nivel scăzut 

de educație formală și un nivel scăzut de competențe de bază sunt conceptualizate diferit, cu diferite 

angajamente de către țările cu rezultate care uneori se suprapun. Formulările sunt diferite: de la "alfabetizare" 

și "competențe de bază", "educația de bază pentru adulți" la "educația a doua șansă". Anumite concepte 

particulare sunt legate de termeni stabiliți în mod tradițional, care generează dificultăți în ceea ce privește 

comparațiile între țări (Comisia Europeană / EACEA / Eurydice, 2015) 

CEDEFOP definește abilitățile de bază ca "aptitudinile necesare pentru a trăi în societatea contemporană, de 

exemplu, ascultare, vorbire, citire, scriere și matematică "(CEDEFOP, 2008, p. 37). În consecință, 

competențe de bază sunt, de asemenea, legate de abilități de comunicare, de tehnologie (TIC) și de informații 

de bază, competențe cheie, precum și noi competențe de bază, care se suprapun într-o anumită măsură. Mai 

mult decât atât, toate aceste concepte sunt legate de conceptul de "competențe cheie", care, în cadrul politicii 



Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional 12  

europene sunt definite ca fiind competențe în următoarele domenii: 

1. comunicarea în limba maternă; 

2. comunicarea în limbi străine; 

3. competențe matematice și competențe de bază în știință și tehnologie; 

4. competențe digitale; 

5. învăța să înveți; 

6. Competențe sociale și civice; 

7. capacitate de inițiativă și antreprenoriat; 

8. sensibilizarea și expresia culturală (CEDEFOP, 2008, p. 101). 

Din cauza accentului educației adulților pe furnizarea de competențe de bază pentru adulți care au abandonat 

școlarizarea de timpuriu, este adesea etichetată ca "a doua șansă". Cu toate acestea, unii autori subliniază 

faptul că educația a doua șansă este aplicabilă numai pentru țările care au un sistem de educație inițială 

universală (Comisia Europeană / EACEA / Eurydice, 2015). Mai mult decât atât, diferite definiții ale 

conceptului pun accentul pe diferite perspective și rezultatele acestui tip de educație, fie că este vorba de 

"compensație" sau "progresie". Perspectiva "compensare" se referă la practicile de prevenire (oferta de 

oportunități) ale tinerilor care părăsesc prematur sistemul de învățământ, fără a obține un certificat de 

învățământ secundar superior. În acest fel, educația adulților sau a doua șansă este conceptualizată ca o sursă 

pentru re-introducerea tinerilor la învățământul de masă, așa-numita "a doua șansă" (Comisia Europeană / 

EACEA / Eurydice, 2015). 

Pe de altă parte, perspectiva "progresie" a educației adulților se referă în principal la învățământul superior, 

adică includerea persoanelor atipice și a grupurilor în învățământul superior. Deși termenul "educație a doua 

șansă" nu este foarte comun pentru această perspectivă a educației adulților, aceasta poate fi interpretată ca o 

oportunitate de a doua șansă pentru cei care urmăresc calificări în învățământul superior, mai târziu în viață. 

Pe lângă învățământul la distanță ca o formă de furnizare de educație și formare, furnizarea de educație formală 

a adulților variază între statele membre ale UE. Doar câteva țări oferă programe educaționale în domeniul 

învățământului primar (Spania, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia și România). Alte țări nu dispun de 

programe educaționale în domeniul învățământului secundar superior pentru studenții adulți (Bulgaria, 

Republica Cehă, Estonia, Malta, România, Slovacia, Marea Britanie și Islanda) (Comisia Europeană / EACEA 

/ Eurydice, 2015). 

Cadrul politicii UE în domeniul educației adulților este rezultatul deceniilor de colaborare de lungă durată 

între statele membre cu privire la diverse aspecte educaționale, predominant EFP. Cu toate că educația 

adulților timp de decenii a fost redus la EFP, cererile din ce în ce tot mai mari ale pieței forței de muncă pentru 

forța de muncă înalt calificată s-au transformat datorită educației adulților într-un un concept mai larg. 

Subcapitolele următoare vor explora evoluția reglementării educației adulților în UE, de la Tratatul de la 

Roma, la agenda educațională Europa 2020. Analiza se va concentra pe tratarea educației adulților în aceste 

documente de politici, prioritățile definite și rezultate, recomandări și acțiuni comune întreprinse de statele 

membre ale UE. 

În ciuda diferențelor existente la nivel național, prezentarea generală a situației actuale din domeniul educației 

adulților în toate statele europene constată mai multe caracteristici comune la nivelul sistemelor educaționale. 

Acest lucru se datorează în parte strânselor legături istorice între unele state membre: Slovenia și Croația, 
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Austria și Slovenia, Regatul Unit și Irlanda, Republica Cehă și Slovacia. Cu toate acestea, în ultimii ani, 

Comisia Europeană a făcut recomandări pentru schimbul și schimbul de cunoștințe între sistemele naționale 

de educație pentru adulți (Milana & Holford, 2014). 

Dezvoltarea politicilor UE în domeniul educației și educației pentru adulți, mai precis, a fost realizat în 

coordonare cu tendințele de politică ale altor organizații, cum ar fi UNESCO, Organizația Internațională a 

Muncii (OIM), Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE), Consiliul Europei, precum 

și a altor organisme (Milana & Holford, 2014). 

Trebuie să fie menționat că învățarea adulților este un domeniu politic complex, care este interdependent cu 

alte politici (economie, sănătate etc.). Responsabilitatea pentru politica de învățare a adulților este adesea 

împărțită între diferitele instituții și mai multe niveluri de elaborare a politicilor (municipale, regionale, 

naționale). Această responsabilitate a determinat o situație în care politica de învățare pentru adulți este 

fragmentată și eficacitatea acesteia suferă din cauza coordonării insuficiente (Comisia Europeană, 2012). Mai 

mult decât atât, educația pentru adulți este livrată de o gamă largă de părți interesate: instituții guvernamentale, 

sectorul privat și organizațiile din sectorul terțiar. Lipsa de coordonare între părțile interesate, uneori, devine 

fragmentată, nereglementată și incoerentă, precum și cu un impact pozitiv subminat (Comisia Europeană, 

2012). 

 

2.3 Prima perioadă: Tratatul de la Roma până la Maastricht 

Cooperarea în domeniul educației în UE în deceniile care au precedat Tratatul de la Maastricht din 1992 au 

fost sporadice, în principal ca urmare a dezvoltării treptate a pieței comune. Educația și formarea profesională 

au primit mult mai multă atenție. Începuturile cooperării și coordonării în domeniul EFP sunt legate de 

Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (Tratatul CEE), articolul 128, în care se are în 

vedere dezvoltarea unei "politici comune de formare profesională", precum și în contextul politicii de 

ocupare acest lucru a însemnat formarea pentru lucrătorii adulți, mai degrabă decât pentru tineri (Milana & 

Holford, 2014). În 1963, Consiliul a definit 10 principii generale pentru elaborarea unei politici comune de 

formare profesională (Pépin, 2006), cu toate acestea, cu efect limitat. 

Întâlniri periodice între ministerele educației au început în 1971, iar în 1976 a fost adoptat primul program 

de acțiune în domeniul educației. Programul prevedea șase domenii prioritare de acțiune: mobilitatea, 

recunoașterea academică a diplomelor, cooperare în domeniul învățământului superior, promovarea egalității 

de șanse, educație pentru lucrătorii migranți și copiii lor, și predarea limbilor străine. Educația adulților nu 

au primit o atenție specială în acest program, ca fiind asimilat în mare parte la învățământul profesional 

(Milana & Holford, 2014, p. 19). 

Motivele pentru aceasta sunt legate de faptul că educația și formarea profesională a fost percepută ca fiind 

una dintre soluțiile pentru șomajul în creștere în rândul tinerilor din întreaga Europă. Politicile de reducere a 

șomajului în rândul tinerilor și EFP consideră dobândirea de competențe de bază ca elemente esențiale ale 

măsurilor care urmează să fie întreprinse. Mijloacele financiare au fost alocate pentru punerea în aplicare a 

măsurilor de politică: în 1984, 75% din fondurile Fondului social european s-a dus la proiecte pentru a genera 

abilități și locuri de muncă pentru tineri (Pepin, 2006, p 95.). 

În 1986, adoptarea Actului Unic European, care a creat Comunitatea Europeană, a imaginat obiectivul 

instituirii unei piețe unice, inclusiv libera circulație a lucrătorilor și a profesioniștilor, și, astfel, a întărit 

temeiul juridic pentru cooperarea în formarea profesională. Cu toate că Actul Unic European nu a abordat 

problema educației adulților în mod direct, aceasta conținea unele prevederi, în principal legate de stabilirea 
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schemelor de recunoaștere reciprocă a calificărilor, care au fost promovate încă din primele zile ale CEE, ca 

element al pieței interne (Milana & Holford, 2014, p. 20). 

Cu toate acestea, perioada începând din anii 1970 a fost marcată de o mai mare atenție în domeniul educației. 

Direcția de educație și formare profesională a fost înființată în 1973, iar în 1981 cele două diviziuni ale 

educației și formării profesionale au fost integrate în aceeași direcție, care a devenit Direcția Generală pentru 

Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și educație (Ibid.). După ratificarea Tratatului de la Maastricht în 

1995, o direcție generală a fost stabilită, care a apărut treptat, DG EAC (Pépin, 2006: 107). 

Educația a fost inclus în mod oficial în Tratatul de la Maastricht ca sferă de cooperare, stabilind o bază mai 

solidă pentru cooperarea juridică. Tratatul conține un articol despre educație, iar unul despre formarea 

profesională. Cu toate acestea, educația adulților nu a fost nominalizată ca o prioritate deosebită, în afară de 

recomandările pentru încurajarea educației la distanță (Milana & Holford, 2014, p. 21). 

În lucrarea Growth, competitiveness, employment: The challenges and ways forward into the 21st century 

din 1993, importanța educației și formării profesionale a fost subliniată, atât pentru bunăstarea cetățenilor, 

cât şi pentru creșterea economică. Documentul a definit învățarea pe tot parcursul vieții ca un obiectiv 

important (creștere, competitivitate, ocuparea forței de muncă: Provocările și căile de urmat în secolul 21, 

1993). În 1995, Comisia a produs Teaching and Learning – Towards the Learning Society, care nu a pus 

accent pe învățarea pe tot parcursul vieții, însă a afirmat necesitatea unor eforturi sporite pentru ridicarea 

nivelului general de cunoaștere, precum și pentru tratarea investițiilor de capital și investițiilor în formare în 

condiții egale (Milana & Holford, 2014). 

 

2.4  Agenda Lisabona  

În 1994, Programul Socrates în educație a fost stabilit cu următoarele obiective: de a consolida dimensiunea 

europeană a educației la toate nivelurile; pentru a îmbunătăți cunoașterea limbilor europene; să promoveze 

cooperarea și mobilitatea în educație; pentru a încuraja inovarea în domeniul educației; și să promoveze 

egalitatea de șanse în toate sectoarele educației. Programul Leonardo da Vinci, înființat în 1995, a fost 

concentrat pe nevoile de predare și formare a celor implicați în educația și formarea profesională (EFP). 

Elemente legate de educația adulților au fost incluse în ambele programe. 

Programul Socrates a oferit pentru prima dată un accent clar pe învățarea la distanță ca obiectiv, precum și 

măsuri de promovare a educației adulților. Programul  Leonardo da Vinci a promovat învățarea pe tot 

parcursul vieții, și "a încurajat măsuri specifice pentru adulții fără calificări și a sprijinit profesional politicile 

de formare oferind tuturor lucrătorilor accesul la formarea profesională continuă, fără discriminare, precum 

și dezvoltarea unor metode de auto-formare și a învățământului deschis și la distanță" (Milana & Holford, 

2014, p. 22). 

Aceste programe de acțiune au devenit o inițiativă crucială pentru cooperarea și coordonarea în domeniul 

educației în UE. Programele s-au axat în principal pe cooperarea în domeniul învățământului superior și în 

EFP. Cu toate acestea, educația adulților a primit o atenție sporită în ambele programe, ceea ce a dus la 

înființarea programului Grundtvig. În general, obiectivele de politică în domeniul educației adulților a pus 

accentul pe nevoile pieței forței de muncă și dezvoltarea competențelor în domeniul tehnologiei informației 

(Milana & Holford, 2014, p. 22). Programul Socrates a fost urmat de Programul Socrates II, care a fost activ 

din 2000 până în 2006. Programul Socrates II a fost ulterior înlocuit de Programul de învățare pe tot parcursul 

vieții 2007-2013. 

Anul 1996 a fost declarat Anul european al învățării pe tot parcursul vieții, și ca urmare a succesului, în anul 
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2000, a fost publicat Memorandum on Lifelong Learning (LLL), care afirmă că "mișcarea către învățarea pe 

tot parcursul vieții trebuie să însoțească o tranziție de succes către o economie bazată pe cunoaștere și 

societate", că învățarea pe tot parcursul vieții "trebuie să devină principiul director pentru asigurarea și 

participarea în toate contextele de învățare", și că "integrarea învățării mai bine în viața de adult este o parte 

foarte importantă a procesului de punere în practică a învățării permanente" (Comisia Comunităților 

europene, 2000, pp. 2-3). Acesta a fost urmat de documentul Making a European Area of Lifelong Learning 

a Reality, care a afirmat legătura dintre educație, formare profesională și piața muncii (Adult Learners in 

Digital Learning Environments, 2015). 

Strategia de la Lisabona, de asemenea, cunoscută sub numele de Procesul Lisabona sau Agenda de la 

Lisabona, a fost un plan de acțiune și de dezvoltare conceput în 2000, destinat să se ocupe cu productivitatea 

scăzută și stagnarea creșterii economice în UE, prin formularea diferitelor inițiative politice care urmează să 

fie luate de către toate statele membre ale UE. Planul a subliniat investiția în cunoaștere, ca o componentă 

esențială pentru creșterea economică a UE, și, astfel, a plasat educației și formării un rol mai important în 

procesul de politică globală a UE. Un obiectiv principal al strategiei a fost de a "moderniza modelul social 

european prin investiții în oameni și construirea unui stat social activ", iar o parte a acesteia a fost de a 

"adapta sistemele de educație și formare la societatea cunoașterii" (Milana & Holford, 2014 , pp. 22-23). 

Dispozițiile Lisabona privind educația asimilează oarecum conceptul de învățare pe tot parcursul vieții cu 

educația adulților și a învățarea, și a pus o mult mai mare importanță a acestor sfere.  

În 2004, Comisia a făcut propuneri pentru stabilirea unui program educațional, integrarea tuturor celor 

anterioare într-un singur program - programul de învățare pe tot parcursul vieții. 

Semnificația Strategiei de la Lisabona, constă în faptul că acesta a făcut educația și formarea un domeniu de 

politică, în general acceptată pentru prima dată în istoria UE. În plus, strategia a dat educației adulților un rol 

central în politica educațională a UE. Cu toate că educația adulților a fost sprijinită anterior prin intermediul 

programului Grundtvig, accentul principal a fost pus pe educația adulților în serviciul necesităților pieței 

forței de muncă, adică dobândirea de competențe cheie, competențe de bază, precum și recunoașterea 

învățării anterioare. Strategia de la Lisabona, prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții într-unul dintre 

conceptele-cheie în politica educațională a UE, a ridicat statutul educației adulților. Cu toate acestea, 

corelarea educației adulților cu vastul și atotcuprinzătorul concept de învățare pe tot parcursul vieții, de 

asemenea, a avut tendința de a ascunde caracteristicile și condițiile mai specifice de desfăşurare a educației 

adulților (Milana & Holford, 2014). 

În martie 2001 la întâlnirea Consiliului European, miniștrii educației au definit pentru prima dată un set 

comun de obiective, care ulterior va deveni baza pentru procesul "Educație și formare 2010". Acordul a 

cuprins trei obiective strategice, și treisprezece obiective concrete, dintre care unele în mod direct vizau 

educația adulților: dezvoltarea competențelor-cheie; accesul la tehnologia informației și comunicațiilor 

pentru toată lumea; crearea unui mediu de învățare deschis; promovarea cetățeniei active, a egalității de șanse 

și de coeziune socială; și întărirea legăturilor cu lumea muncii, cu cercetarea și societatea (Milana & Holford, 

2014, p. 23). 

Competențele cheie au fost o parte din obiectivele stabilite în programul de lucru Educație și Formare 2010, 

precum şi în comunicarea Comisiei din 2001 privind transformarea spațiului european al învățării pe tot 

parcursul vieții într-o realitate și rezoluția ulterioară a Consiliului, adoptată în 2002. Ultimele două 

documente au furnizat recomandări privind realizarea competențelor-cheie, o prioritate pentru toate grupele 

de vârstă.  

Educația adulților a primit o mai mare atenție în Comunicarea Comisiei Adult learning: It is Never Too 
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Late to Learn din 2006. Documentul a pus un accent deosebit pe: angajarea tuturor părților interesate în 

elaborarea politicilor; schimbul de experiențe și practici (învățarea reciprocă) pe întreg teritoriul UE; 

reformarea programelor pentru a avea o viziune coerentă de învățare la nivel național pentru adulți; precum 

și finanțarea educației adulților. În 2006, Parlamentul European și Consiliul Europei au făcut recomandări 

cu privire la stabilirea unor competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Acest lucru a fost în 

conformitate cu concluziile Consiliului de la Lisabona din 2000 cu privire la definirea de noi competențe de 

bază, care urmează să fie furnizate prin învățarea pe tot parcursul vieții. Documentul definește competențele 

ca fiind "o combinație de cunoștințe, abilități și atitudini adecvate contextului", cu competențe-cheie fiind 

"acei indivizii care au nevoie de ele pentru împlinirea și dezvoltarea personală, cetățenia activă, incluziunea 

socială și ocuparea forței de muncă". Documentul a stabilit opt competențe-cheie: 

1. "Comunicarea în limba maternă; 

2. Comunicare în limbi străine; 

3. Competențe matematice și competențe de bază în știință și tehnologie; 

4. Competența digitală; 

5. A învăța să înveți; 

6. Competențe sociale și civice; 

7. Spiritul de inițiativă și antreprenoriat; și 

8. Conștiința și expresia culturală "(Recomandarea Parlamentului European și al Consiliului din 18 

decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, 2006, p. 13). 

In ultimele decenii, noțiunea de competență s-a aplicat în cea mai mare parte a educației și formării 

profesionale, datorită legăturilor sale directe cu piața muncii și a descrierii aptitudinilor și atitudinilor 

necesare pentru anumite sarcini sau responsabilități specifice. Începând cu anii 1990, cu toate acestea, 

termenul de "competență", de asemenea, a devenit din ce în ce utilizat pentru educația academică de bază și 

generală, la nivel secundar inferior și superior (Halász & Michel, 2011, p. 289). Cadrul european privind 

competențele-cheie subliniază faptul că: 1) "toate aceste competențe ar trebui să fie considerate ca fiind la 

fel de importante, deoarece fiecare poate contribui la o viață de succes în societatea cunoașterii; 2) într-o 

anumită măsură, acestea se suprapun; 3) mai multe teme ar trebui să se aplice prin acest cadru, deoarece 

acestea joacă un rol în aceste competențe-cheie: gândirea critică, creativitate, inițiativă, rezolvare a 

problemelor, evaluarea riscurilor, luarea deciziilor și gestionarea constructivă a emoțiilor "(Recomandarea 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea 

pe tot parcursul vieții, 2006). 

În 2007, Comisia a adoptat un plan de acțiune Action Plan on Adult learning - It is always a good time to 

learn, cu cinci domenii prioritare care ar fi trebuit să primească sprijin din partea Fondului Social European 

(FSE) și a programelor de învățare pe tot parcursul vieții (LLL). Planul de acțiune prevedea o analiză a 

reformelor educaționale în statele membre; îmbunătățirea calității învățării; mecanisme clare de avansare în 

procesul de învățare; mecanisme de evaluare a competențelor și a competențelor, precum și pentru a valida 

și recunoaște rezultatele învățării; o monitorizare mai puternică și coerentă a sectorului educației adulților. 

Raportul Comisiei Science education now: a renewed pedagogy for the future of Europe din același an, a 

făcut recomandări cu privire la o mai mare utilizare a educației științifice bazată pe cercetare, de anulare a 

izolării profesorilor de știință prin intermediul rețelelor, acordând o atenție deosebită atitudinilor fetelor la 

matematică, școli științifice și tehnologice, precum și deschiderea spre o comunitate mai largă (Comisia 
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Europeană, 2007). 

În 2008, concluzia Consiliului European, Council conclusions of 22 May 2008 on adult learning (2008/C 

140/09) a stabilit pentru prima dată un set de priorități comune în domeniul educației adulților, precum și 

propunerea de măsuri pentru perioada 2008-2010, în vederea stimulării participării și calității în procesul de 

învățare pentru adulți. Documentul a luat mai multe angajamente în ceea ce privește învățarea adulților: 

• "Analiza reformei sistemului de învățământ în curs de desfășurare; 

• identificarea și eliminarea barierelor pentru a îmbunătăți calitatea furnizării de oportunități de învățare; 

• oportunități de a identifica și a împărtăși bunele practici; 

• pentru sensibilizarea și motivația pentru învățarea adulților; 

• și, pentru a încorpora învățarea adulților în strategiile de învățare pe tot parcursul vieții "(Consiliul Uniunii 

Europene, 2008). 

Cadrul strategic al UE pentru educație și formare (2010) a urmat eforturile de a construi o relație clară între 

educație și formare și creșterea economică. Concluziile Consiliului din 2009 conțin patru obiective strategice 

care au afectat în mod direct de învățare pentru adulți: 

• Efectuarea învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității; 

• Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării profesionale; 

• Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active; 

• și consolidarea creativității și a inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educație 

și formare profesională (cursanții adulți în medii de învățare digitală, 2015, p. 20). 

 

2.5 Agenda Europa 2020  

Europa 2020 este programul de 10 ani care urmează Strategiei de la Lisabona, care prevede o creștere 

inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii a economiei UE. Europa 2020 a continuat tendințele în domeniul 

educației definite în perioada Lisabona. Principalele principii pentru educație au fost definite în cadrul 

strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării, adoptat de Consiliu în mai 2009. 

Acest cadru strategic a inclus, de asemenea, obiective și acțiuni în domeniile educației și formării 

profesionale. Cadrul a stabilit patru obiective generale care urmează să fie atinse până în 2020. 

În anul 2011 a fost adoptată Agenda europeană reînnoită pentru învățarea în rândul adulților, care a adăugat 

un obiectiv general, al cincilea la cele definite în cadrul strategic. Ea a completat lista obiectivelor strategice 

și să le completate cu acțiuni specifice: 

1. "Efectuarea învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității: 

a. Stimularea cererii și ofertei; 

b. motivarea cursanților adulți; 

c. învățarea la locul de muncă; 

d. învățare flexibilă pentru adulți; 

e. validarea învățării informale și formale. 

2. Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării profesionale: 
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A. Asigurarea calității; 

b. Educarea profesorilor; 

c. mecanisme de finanțare transparente și viabile; 

d. o legătură eficientă cu nevoile pieței muncii; 

e. colaborare puternică între părțile interesate. 

3. Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active prin intermediul învățării adulților: 

A. Îmbunătățirea abilităților în numerație, alfabetizare și abilitățile digitale; 

b. Îmbunătăţirea accesului la învățarea incluzivă a adulților, în grupuri dezavantajate (sărăcie, etnie, etc.), 

precum și cele în circumstanțe specifice, cum ar fi spitale sau închisori; 

c. Încurajarea învățării active de către adulții în vârstă. 

4. Consolidarea creativităţii și inovării adulților și mediile lor de învățare: 

A. abilități și competențe transversale; 

b. Implicarea organizațiilor culturale; 

c. Utilizarea TIC; 

d. Colectare probelor comparabile la nivel național, regional și local. 

5. Îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind învățarea în rândul adulților și monitorizarea sectorului învățării 

adulților: 

a. Analiza și comunicarea Anchetei de Educație a Adulților (AES), Anchetei de Formare Profesională 

Continuă (FORPRO) și Programul pentru evaluarea internațională a competențelor adulților (PIAAC); 

b. Monitorizarea politicilor de învățare pentru adulți, ca parte a procesului de monitorizare ET 2020 

"(Rezoluția Consiliului privind o agendă europeană reînnoită pentru învățarea adulților, 2011, pp. 5-6). 

Agenda europeană reînnoită pentru învățarea în rândul adulților afirmă că "pentru a realiza un sector de 

învățare pentru adulți capabil să sprijine Strategia Europa 2020, mai sunt încă multe de făcut în ceea ce 

privește finanțarea efectivă și eficientă; furnizarea de oportunități de a doua șansă și dobândirea de 

competențe de bază, cum ar fi alfabetizarea și numeraţia, dar, de asemenea, şi competențe digitale; învățarea 

direcționată către migranți, care părăsesc timpuriu școala și tinerii care nu sunt în educație, piaţa forței de 

muncă sau de formare (NEET), precum și pentru persoanele cu handicap și adulți în vârstă; cooperarea cu 

angajatorii, partenerii sociali și societatea civilă "(Rezoluția Consiliului privind o agendă europeană reînnoită 

pentru învățarea adulților, 2011, p. C 372/2). 

Strategia Europa 2020 a subliniat învățarea și dezvoltarea competențelor pe tot parcursul vieții ca răspuns 

esențial la criza economică și la "îmbătrânirea demografică" și ca element esențial al "strategiei economice 

și sociale mai largi a Uniunii Europene" (Rezoluția Consiliului privind o agendă europeană reînnoită pentru 

adulte învățare, 2011, p. C 372/1). 

Educație și formare 2010 a fost înlocuită de cadrul strategic educație și de formare 2020, ale cărui obiective 

strategice au fost urmate de obiective de referință care urmează să fie îndeplinite în ansamblu la nivel 

european. Două dintre aceste obiective sunt direct legate de învățarea adulților: 

• Cel puțin 40% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 30-34 de ani ar fi trebuit să finalizeze o formă de 
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învățământ superior; și 

• Cel puțin 15% dintre adulți ar trebui să participe la învățarea pe tot parcursul vieții. 

În 2014 a fost stabilit programul Erasmus +. Elementul de noutate al programului Erasmus + a fost legată de 

abordarea integrată a inițiativelor în domeniul educației, simplificând astfel regulile de finanțare, precum și 

raționalizarea şi administrarea programelor educaționale ale UE. Programul Erasmus+ 2014-2020  

înlocuiește mai multe programe: Programul de învățare pe tot parcursul vieții, Tineretul în acțiune, Erasmus 

Mundus, Tempus, Alfa, Edulink etc. 

Programul Erasmus + contribuie la realizarea: 

• Obiectivele Strategiei Europa 2020; 

• Obiectivele cadrului strategic Educație și formare 2020; 

• Dezvoltarea durabilă a țărilor partenere în domeniul învățământului superior; 

• Obiectivele cooperării europene în domeniul tineretului; 

• Obiectivul dezvoltării dimensiunii europene în domeniul sportului; 

• Promovarea valorilor europene. 

Erasmus + prevede mai multe acțiuni-cheie: mobilitatea persoanelor, cooperarea pentru inovare și schimbul 

de bune practici; sprijin pentru reformarea politicilor; precum și activitățile Jean Monnet. Punerea în aplicare 

și gestionarea programului Erasmus + este în mare măsură descentralizată la o rețea de agenții naționale. 

În ciuda gamei largi de angajamente acoperite de numeroase documente de politică, impactul real al acestor 

inițiative asupra adulților cu abilități de bază reduse sau cu calificări de nivel scăzut nu este întotdeauna 

consecventă sau evidentă. Multe dintre măsurile generale incluse în strategiile de învățare pe tot parcursul 

vieții furnizează dificultăți în identificarea acțiunilor specifice care vizează persoanele cu abilități de bază 

reduse sau calificări de nivel scăzut. 

Cooperarea în domeniul educației are o istorie de câteva decenii. În timp ce în primele decenii ale Comunităţii 

Economice Europene colaborarea și politica de intervenție în domeniul educației au fost marginale, cu 

educația adulților excluși din sferele de colaborare și coordonare, în anii 1990, acest lucru a fost inversat 

treptat cu Tratatul de la Maastricht și procesul de la Lisabona mai târziu, făcând educația recunoscută și o 

zonă de politică importantă. 

Educația adulților și formarea profesională au beneficiat de o mai mare importanță în asigurarea unui răspuns 

mai bun la noile probleme cu care se confruntă UE. Educația, în general, și educația adulților, în special, nu 

mai sunt sfere izolate periferice în principalele domenii de activitate ale UE. Alaturi de cercetare, educația și 

formarea sunt preocupări de bază în construirea unei Europe bazate pe cunoaștere. Au fost depuse eforturi 

pentru stabilirea unor mecanisme de definire precisă a competențelor de bază, sau competențe-cheie, precum 

și reforme educaționale pentru a răspunde nevoilor de furnizare a acestora, de evaluare și de validare. 
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3. Competenţele soft pe piaţa muncii 

Competenţele devin un factor tot mai important pentru productivitate și creștere în lumea globalizată 

progresiv. Un domeniu tot mai mare de cercetare a fost concentrat pe competențele bază ale resurselor 

umane, deoarece acestea au fost mai întâi propuse ca un diferențiator critic de David McClelland în anii 1970 

(Boyatzis, 2008). Abilitățile profesionale și tehnice au fost întotdeauna considerate importante, dar nevoile 

de pe piața forței de muncă sunt în creștere. Angajații de astăzi au nevoie să se dezvolte în continuare și de 

învățare; ei trebuie să fie adaptabili; să fie capabili de o comunicare eficientă, gândire creativă, rezolvarea de 

probleme, lucrul în echipă, ei trebuie să fie în măsură să se ocupe de tehnologia de bază. Conducerea efectivă 

și supravegherea nu sunt mai puțin importante. Aceste competențe sunt un subiect de interes din partea 

angajatorilor și cercetătorilor, rezultând într-un domeniu care suferă de neconcordanțe și dificultăți în 

compararea datelor de cercetare, care nu are chiar un consens de bază privind terminologia. Acest lucru, cu 

toate acestea, nu subminează importanța acestor competențe pentru recrutarea și îmbunătățirea capacității 

unui individ de a-şi asigura un loc de muncă, și a fi flexibil pe piața forței de muncă, precum și se angajeze 

în învățarea pe tot parcursul vieții (Brewer, 2013). 

A fost confirmat de mai multe ori că existența unor forțe de muncă calificate merge mână în mână cu 

creșterea economică. Cu toate acestea, dezvoltarea abilităților de vârstă contemporane implică existența unei 

strategii cuprinzătoare și integrate. Cercetările arată că, pentru "fiecare 1 $ investit în competențe și a 

educației în țările în curs de dezvoltare, 10-15 US $ este incărcată în creșterea economică" (Brewer, 2013, p. 

4). 

Piețele forței de muncă și nevoile lor sunt în curs de dezvoltare rapidă și care prezintă cereri tot mai mari 

privind forța de muncă viitoare pentru deținerea de abilități avansate, competențe și calificări. În epoca 

inovațiilor permanente învățarea pe tot parcursul vieții s-a transformat treptat dintr-o idee de dorit într-o 

necesitate. Astfel, dobândirea de competențe-cheie transversale este esențială pentru adaptarea cu succes la 

condițiile în schimbare de pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, o parte din forța de muncă se află sub 

riscul de a fi lăsat în urmă în economiile în schimbare rapidă, care se bazează tot mai mult pe abilități 

complexe. Guvernele din întreaga lume se angajează în inițiative și măsuri pentru a se asigura că, în viitorul 

apropiat învățarea pe tot parcursul vieții devine o realitate pentru toți cetățenii, eliminând riscurile de a 

dezvolta o subclasă de muncitori necalificați, cu venituri insuficiente, calificări depășite și lipsa 

perspectivelor de locuri de muncă. 

Un alt factor care contribuie la importanța conceptului de dezvoltare a abilităților prin învățarea de-a lungul 

vieții este procesul demografic al îmbătrânirii populației şi deficitul forței de muncă în creștere cauzat de 

această tendință. Tinerii de azi vor trebui să rămână activi pe piața muncii mai mult timp decât generația 

părinților lor, impunându-se astfel necesitatea unor strategii eficiente pentru menținerea abilităților lor 

relevante pe piețele în schimbare rapidă. Globalizarea economică și intensificarea concurenței pentru locuri 

de muncă mai bune prezintă, de asemenea, problema de adaptabilitate la schimbări. Astfel, competențele-

cheie devin un factor semnificativ în capacitatea persoanelor de a participa efectiv în societate și să 

îndeplinească potențialul său într-un mod optim. Sarcina de dezvoltare a competențelor se aplică tuturor: 

cetățeni, întreprinderi, instituții de învățământ și guverne. 

Cu toate acestea, stabilirea unor mecanisme sistematice pentru dezvoltarea și evaluarea abilităților și 

competențelor de bază, precum și realizarea practică a conceptului de învățare pe tot parcursul vieții prezintă 

provocări majore pentru toate părțile interesate. Asigurând în același timp calitatea educației de bază 

obligatorii este crucială, procesele de schimbare a practicilor de învățare care să permită studenților 

participarea la piața forței de muncă, de rezolvare a problemelor și gândirea critică, precum și dezvoltarea 
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unor metode fiabile și eficiente de evaluare, se confruntă cu dificultăți. 

Abilitățile de bază sau competențe-cheie ajuta persoanele să înțeleagă și să răspundă mai bine la nevoile 

pieței muncii, precum și să facă alegeri mai informate în ceea ce privește educația, dezvoltarea în 

continuare, ocuparea forței de muncă și de carieră; ele facilitează mai multe comportamente și atitudini în 

favoarea cetățenilor responsabili, să contribuie la dezvoltarea comunităților și societăților. Educația care 

facilitează dobândirea acestor competențe îmbunătățește astfel șansele oamenilor pentru asigurarea unui 

loc de muncă mai bun, obținând o productivitate mai mare, precum și mecanisme de adaptabilitate pentru 

perioadele de criză și de schimbare. 

În timp ce abilitățile profesionale și tehnice sunt mai strâns legate de educația formală și sunt supuse 

valorizării oficiale și de validare, alte competențe, de exemplu, abilități soft sau transversale, se dovedesc 

a fi aproape la fel de importante pentru perspectivele de carieră și de productivitate ale indivizilor care nu 

au fost incluse în sistemul de educație formală. 

Abilitățile soft sunt un termen care se referă la "un set larg de abilități, competențe, comportamente, 

atitudini și calități personale care permit utilizatorilor să navigheze în mod eficient în mediul lor, 

funcționează bine cu alte persoane, performează bine, și îşi ating obiectivele lor" (Lippman, Ryberg, Carney 

, & Moore, 2015, p. 15). Atât cercetătorii cât și factorii de decizie folosesc mai mulți termeni pentru a 

descrie aceste competențe: (ibid.) Abilitățile secolului 21, deprinderi de viață, competențe esențiale, 

competențe de comportament, abilități de bază non-cognitive, de învățare socio-emoționale, abilități 

transferabile, abilități de angajare, abilități de caracter sau puncte tari, competențe cheie, etc. cu toate 

acestea, utilizarea de terminologie largă nu implică sinonimie termenilor, contribuind astfel la o mai mare 

confuzie în ceea ce privește definirea precisă, măsurarea și validarea acestor abilități. 

Unul dintre conceptele care reprezintă un efort pentru a cuprinde mai multe dintre condițiile menționate 

mai sus în cadrul unei noțiuni este "aptitudini de angajare." Acestea sunt definite de către Organizația 

Internațională a Muncii (OIM), ca: "... abilitățile, cunoștințele și competențele care sporesc capacitatea unui 

lucrător pentru a-şi asigura și păstra un loc de muncă, progresele înregistrate la locul de muncă și de a face 

față schimbării, fixarea unui alt loc de muncă în cazul în care el / ea dorește sau a fost disponibilizat și intră 

mai ușor pe piața forței de muncă în diferite perioade ale ciclului de viață. Indivizii sunt mai utilizabili 

atunci când au educație și formare de bază largă, competențe de nivel înalt de bază și portabile, inclusiv 

munca în echipă, rezolvarea problemelor, tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), precum și abilități 

de comunicare și de limbă. Această combinație de aptitudini le permite să se adapteze la schimbările din 

lumea muncii "(Brewer, 2013, p. iii) 

Această definiție oferă o perspectivă mai largă asupra funcției acestor competențe, fără a da definiții prea 

precise privind competențele exacte și competențe pentru atingerea acestor obiective. Cu toate acestea, 

mulți cercetători sunt de acord asupra unei liste de cinci abilități (care sunt de fapt grupuri de elemente mai 

specifice), care sunt considerate importante pentru performanța de succes pe piețele forței de muncă de 

astăzi: 

• abilități sociale: un set de abilități care să faciliteze relațiile pozitive cu ceilalți. Aceste abilități includ 

respectarea altora, folosind un comportament de context adecvat și rezolvarea conflictelor; 

• Abilități de comunicare se referă la exprimarea eficientă, transmitere, înțelegere și interpretare a 

cunoștințelor și a ideilor. In ciuda abilităţii de a lucra cu alte persoane este în mod inevitabil, legat de 

comunicare, în sine, o abilitate discretă; 

• gândirea de ordin superior constă în rezolvarea problemelor, gândirea critică, și de luare a deciziilor. Ca 
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și în cazul abilităților sociale și de comunicare, de ordin superior capacitățile de gândire sunt implicate în 

exercitarea altor competențe complexe, dar pot fi observate și măsurate ca o abilitate discretă; 

• Auto-controlul este legată de capacitatea cuiva de a înregistra satisfacții, impulsuri de control, 

direcţionarea și concentrarea atenției, să gestioneze emoțiile și să reglementezr comportamente. Cercetarile 

sugereaza ca auto-controlul este fundamental pentru alte abilități de angajare, cum ar fi abilități sociale, de 

comunicare, de rezolvare a problemelor, de luare a deciziilor, etc.; 

• Un concept de sine pozitiv implică încrederea în sine, auto-eficacitate, conștiința de sine și credințe, 

respectul de sine și un sentiment de bunăstare și mândrie. Aceste abilități sunt puse în corelație cu o 

identitate sănătoasă și utilizarea optimă a punctelor forte ale unui individ în forța de muncă (Lippman, 

Ryberg, Carney& Moore, 2015, pp. 33-34). 

Cercetatorii au subliniat faptul că abilitățile de angajare sunt interdependente și influențează: auto-controlul 

pozitiv (abilități intrapersonale) contribuie la dezvoltarea celorlalte trei aptitudini – aptitudini sociale și 

abilități de comunicare (abilități interpersonale), în timp ce gândirea de ordin superior care contribuie la 

îmbunătățirea auto-controlului pozitiv (ibid.). 

Factorii de decizie, educatori și cercetători recunosc dificultățile de a găsi un termen care poate cuprinde 

toate aspectele care nu sunt nici aptitudini tehnice sau academice. Tabelul 1 prezintă diferențele de 

terminologie între diferite organizații și țări. 

 

Tabel 1. Terminologia privind competenţele de bază/cheie/soft (Brewer, 2013, p. 7) 

 

United 

Kingdom competenţe de bază, competenţe cheie, abilități comune 

 

New 

Zealand 

competenţe esențiale 

Australia 
competențe cheie / abilități de angajare / competențe generice 

United 

States 

competenţe de bază, competenţe necesare, să ştii cum să faci la locul de muncă 

Singapore Competenţe de gândire critică 

France Competenţe transferabile  

Germany  Calificări cheie 

Switzerland Scopuri trans-disciplinarr 

Denmark 
calificări independente de proces 

 
ASEAN Competenţe de angajabilitate  

Latin 

America 

Competenţe cheie, competenţe de muncă 

European 

Commission 

Competenţe cheie 

OECD Competenţe cheie 

ILO Competenţe de bază de muncă/ Competenţe de bază pentru angajabilitate 

EFA-GMR Competenţe transferabile 
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Ceea ce cercetatorii subliniază ca o proprietate importantă a acestor competențe este maleabilitatea lor relativă, 

în special în timpul perioadei de maturitate la tineri. Și anume, multe abilități care au fost anterior descrise ca 

fiind "trăsături" constante, printre acestea competențele de inserție profesională descrise anterior / abilități soft 

sunt supuse maleabilităţii. Această descoperire este extrem de importantă în ceea ce privește posibilitatea de 

dezvoltare a acestora în rândul persoanelor care sunt lipsite de resurse și le lipsește accesul la educație de 

înaltă calitate (Lippman, Ryberg, Carney, & Moore, 2015, p. 39). 

În acest context, competenţele soft sunt considerate a avea un impact semnificativ asupra succesului unui 

individ în toate etapele de angajare a forței de muncă: 

• căutarea de locuri de muncă: Candidații cu abilități soft dezvoltate au un avantaj asupra competiției, chiar și 

în faza inițială de căutare de locuri de muncă. Ei sunt mai conștienți de capacitățile lor și pot face o alegere 

mai motivată cu privire la eventualele perspective de angajare. Abilități, cum ar fi auto-eficacitate si 

persistenta pot duce la perspective de locuri de muncă mai de succes, dat fiind că aceste abilități sunt 

importante în cazurile în care procesul de căutare de locuri de muncă este dificil sau prelungit. Mai mult decât 

atât, candidații cu abilități sociale și de comunicare dezvoltate pot fi de succes într-un interviu pentru un loc 

de muncă, și de obicei au o retea mai mare de colegi si asociati, care pot fi de ajutor în vremuri când sunt 

limitate postările de locuri de muncă. 

• Găsirea de locuri de muncă: Persoanele care au dezvoltat abilități soft au șanse mai mari la angajare. 

Menținerea unei atitudini pozitive, de exemplu, crește șansele de a găsi cu succes loc de muncă. Mai mult 

decât atât, angajatorii spun în mod repetat în descriere locurilor de munca pe care le anunţă că candidații nu 

posedă doar abilități academice / cognitive, cum ar fi alfabetizare, numerație, abilități tehnice, dar, de 

asemenea, soft skills. 

• Excelând la locul de muncă: Competenţele soft pot fi de asemenea importante în menținerea unui loc de 

muncă. Îmbunătăţirea competenţelor soft pot contribui la o mai bună performanță la locul de muncă. De 

asemenea, rezultatele cercetarii indica faptul ca persoanele care nu au / au abilități soft subdezvoltate sunt mai 

susceptibili de a pierde locul de muncă și de a petrece perioade mai lungi de timp, fără un loc de muncă decât 

colegii lor, care ar putea avea abilități cognitive mai sărace, dar gestionează mai eficient abilitățile lor soft. 

• câștigând mai mult: Dezvoltarea și gestionarea competenţelor soft pot avea atât efecte directe și indirecte 

asupra câștigurilor în mod eficient. Ele pot contribui în mod direct la creșterea câștigului salarial prin influență 

asupra creșterii productivității. În plus, există dovezi care arată că abilitățile soft sunt mai influente asupra 

câștigurilor salariale în rândul lucrătorilor care câștigă mai puțini bani (Lippman, Ryberg, Carney, & Moore, 

2015, p. 19). În acest context, o serie de studii susțin afirmația că abilitățile soft pot duce la un succes la locul 

de muncă, și în plus, că un anumit nivel de competențe și abilități de bază non-cognitive sunt indispensabile 

pentru funcționarea eficientă pe piața muncii. 

• Pornirea unei afaceri: Unul dintre aspectele cheie dependente de abilități soft sunt perspectivele 

antreprenoriale. Cu toate că antreprenorul este un specialist în sine, dezvoltarea și succesul acestuia sunt 

îmbunătățite prin posesia altor abilități soft. 

• Beneficii pentru angajatori: Angajatorii au, de asemenuea, beneficii de la angajarea lucrătorilor cu abilități 

soft dezvoltate. Angajații care au abilități soft puternice precum și abilități tehnice sunt mai productivi decât 

angajații care nu dispun de abilități soft; de exemplu, gândirea critică poate îmbunătăți capacitatea de reacție 

la probleme neașteptate, sau de a facilita luarea de decizii mai eficiente, precum și procese îmbunătățite, 

servicii și produse pentru companie (Lippman, Ryberg, Carney, & Moore, 2015). 

Cu toate că unele dintre competențele selectate ca abilități soft / capacitatea de inserție profesională sunt 
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prezente în alte sistematizări care au abordare mai mult sau mai puțin similare, există anumite diferențe care 

definesc competențele prioritare necesare pe piața muncii. În continuare, obiectul analizei este cadrul 

competențelor-cheie ale Comisiei Europene, care este luat ca punct de referință în scopul cercetării noastre. 

În 2010, Consiliul European a adoptat Strategia Europa 2020, un succesor al Strategiei de la Lisabona și a 

stabilit "un cadru pentru ca Uniunea să mobilizeze toate instrumentele și politicile sale", precum și "pentru a 

lucra la avansarea de locuri de muncă și o creștere inteligentă, durabilă și o creștere favorabilă incluziunii" 

(Hanushek & Woessmann, 2010, p. 1). 

Strategia Europa 2020 a arătat că Uniunea Europeană a recunoscut importanța educației pentru creșterea și 

îmbunătățirea bunăstării generale a cetățenilor săi. Motivația principală din spatele accentului pe educație este 

să permită tuturor cetățenilor UE să dezvolte abilități relevante care pot facilita funcționarea efectivă a acestora 

pe piața muncii și în societate, în general. Această orientare este, de asemenea, ca urmare logica cercetării 

macroeconomice actuale privind creșterea națiunilor care "indică cu tărie că sănătatea viitoare a unei economii 

depinde de abilitățile cognitive ale lucrătorilor săi" (Ibid., P. 1). 

Reformele politice educaționale din UE, care s-au intensificat în ultimii ani, acordând o atenție deosebită 

educației și învățării pe tot parcursul vieții adulților, au ca scop să ofere un răspuns adecvat economiei 

mondiale în proces de globalizare. Prioritatea "Europa cunoașterii" reprezintă conceptul de instruire cu privire 

la noile cerințe ale pieței muncii prin intermediul unor competențe-cheie. Adoptarea Agendei de la Lisabona, 

a subliniat "importanța crucială a dobândirii unor competențe-cheie pentru bunăstarea cetățenilor, coeziunea 

socială, dezvoltarea economică și competitivitatea în procesul globalizării" (Halász & Michel, 2011, p. 289). 

Cadrul definește opt competențe cheie și descrie cunoștințele esențiale, aptitudinile și atitudinile legate de 

fiecare dintre acestea. Aceste competențe cheie sunt: 

- Comunicarea în limba maternă, care este "abilitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, 

fapte și opinii atât în formă orală și scrisă (ascultare, vorbire, citire și scriere) și de a interacționa lingvistic 

într-un mod adecvat și creativ într-o gamă completă de contexte sociale și culturale (competențe-cheie pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții:. Cadrul de referință european, 2006, p 4); 

- Comunicarea în limbi străine, care implică, în plus față de principalele dimensiuni de competențe de 

comunicare în limba maternă, medierea și înțelegerea interculturală. Nivelul de competență depinde de mai 

mulți factori și capacitatea de ascultare, vorbire, citire și scriere (Competențe-cheie pentru învățarea de-a 

lungul vieții:. Cadrul european de referință, 2006, p 5); 

- Competențe matematice și competențe de bază în știință și tehnologie. Competența matematică este 

"abilitatea de a se dezvolta și de a aplica gândirea matematică pentru a rezolva o serie de probleme în situații 

de zi cu zi, cu accentul fiind pus pe proces, activitate și cunoaștere" (Competențe-cheie pentru învățarea de-a 

lungul vieții: Cadrul european de referință, 2006, p . 6). Competențe de bază în domeniul științei și tehnologiei 

se referă la stăpânirea, utilizarea și aplicarea cunoștințelor și metodologii care să explice lumea naturală. 

Acestea implică o înțelegere a schimbărilor cauzate de activitatea umană și responsabilitatea fiecărui individ 

ca cetățean; 

- Competența digitală implică utilizarea încrezătoare și critică a tehnologiei societății informaționale (IST) și 

abilități de bază, astfel, în domeniul tehnologiei comunicațiilor și informațiilor (TIC) (Hanushek & 

Woessmann, 2010, p. 7); 

- A învăța să înveți este legată de învățare, precum și capacitatea de a urmări și organiza propriul proces de 

învățare, fie individual, fie în grupuri, în conformitate cu propriile nevoi, precum și gradul de conștientizare a 

metodelor și a oportunităților (Competențe-cheie pentru învățarea de-a lungul vieții: Cadrul european de 
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referință, 2006, p 8).; 

- Competențe sociale și civice. Competența socială se referă la competența personală, interpersonale și 

interculturale și toate formele de comportament care ajută indivizii să participe într-un mod eficient și 

constructiv în viața socială și de muncă (Competențe-cheie pentru învățarea de-a lungul vieții: Cadrul de 

referință european, 2006, p. 9). Ea este legată de bunăstarea socială. O înțelegere a codurilor de conduită și a 

obiceiurilor din diferite medii în care operează indivizii este esențială. Competența civică, și în special 

cunoașterea conceptelor și structurilor sociale și politice (democrație, justiție, egalitate, cetățenie și drepturi 

civile), echipează indivizii să se angajeze în participarea activă și democratică (Halász & Michel, 2011); 

- Spirit de inițiativă și antreprenoriat este "abilitatea de a transforma ideile în acțiune. Ea implică creativitate, 

inovare și asumarea de riscuri, precum și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte în vederea atingerii 

obiectivelor "(Competențe-cheie pentru învățarea de-a lungul vieții: Cadrul european de referință, 

2006, p. 11). Individul este conștient de contextul muncii sale / ei și este capabil să profite de oportunitățile 

care apar. Este fundamentul pentru dobândirea de competențe și cunoștințe specifice necesare celor care 

stabilesc sau contribuie la activitate socială sau comercială. Acest lucru ar trebui să includă conștientizarea 

valorilor etice și promovarea bunei guvernări; 

- Sensibilizare și exprimare culturală, care implică aprecierea importanței exprimării creative a ideilor, 

experiențelor și emoțiilor într-o serie de arte  (muzica, artele spectacolului, literatura și artele vizuale) 

"(Competențe-cheie pentru învățarea de-a lungul vieții: Cadrul european de referință 2006, p. 12). 

Competențele-cheie reprezintă o combinație de cunoștințe, abilități și atitudini adecvate contextului. În acest 

scop, competențele cheie sunt acelea de care toți indivizii au nevoie pentru împlinirea și dezvoltarea 

personală, cetățenia activă, incluziunea socială și ocuparea forței de muncă (Competențe-cheie pentru 

învățarea de-a lungul vieții: Cadrul de referință european, 2006). Ele sunt considerate toate la fel de 

importante pentru o viață de succes într-o societate bazată pe cunoaștere. Ele sunt reciproc legate și se 

influențează reciproc: de exemplu, competență în competențele de bază fundamentale ale limbii, 

alfabetizare, numerație și în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) constituie un 

fundament esențial pentru învățare, în timp ce învață să înveți suportă toate activitățile de învățare. 

Cu toate că toate statele membre ale Uniunii nu se referă în mod explicit la competențele cheie, cele mai 

multe au introdus deja concepte similare: competențe de bază, abilități de bază, competențe cheie, etc. Pentru 

țările care utilizează în mod specific termenul "competențe", aplicarea cunoștințelor și abilităților și include, 

de asemenea, atitudini (Halász & Michel, 2011, p. 294). 

Cadrul de competențe-cheie cuprinde atât abilități cognitive (limbaj, matematică, competențe digitale) și 

abilități de bază non-cognitive sau transversale (competențe sociale și civice, competențe antreprenoriale și 

conștientizare culturală). Acest lucru este oarecum diferit de competențele de inserție menționate mai sus, în 

sensul că competențele cheie includ unele dintre competențele tehnice, dar nu exclude abilități considerate 

importante în cadrul abilităților de angajare. De exemplu, învățarea învățării se referă la un grup de 

competențe: disciplină, perseverență și motivație; competențe sociale și civice se referă la abilitățile de 

toleranță, empatie, comunicare; în plus, spiritul de inițiativă și de conducere este legată de creativitate, 

leadership, inovare și asumarea de riscuri, ceea ce contribuie la deschiderea spre experiențe (Brunello & 

SCHLOTTER, 2011). 

Piețele forței de muncă din UE marchează o schimbare lentă, dar constantă în sectoarele ocupării forței de 

muncă dominante, se deplasează din sectoarele agriculturii și industriei în sectorul serviciilor. Conform unor 

estimări se evidențiază faptul că până în anul 2020, aproape trei sferturi din pozițiile pe piața forței de muncă 
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vor fi în sectorul serviciilor. Sectorul principal este de așteptat să-și piardă în jurul valorii de 2,9 milioane de 

locuri de muncă; manufactura este de așteptat să cunoască o pierdere netă de 800.000 de locuri de muncă, 

dar va rămâne un sector esențial pentru economiile UE (Comisia Europeană, 2008). 

O analiză realizată de CEDEFOP în UE 25 estimează că ar putea fi în jur de 100 de milioane de deschideri 

de locuri de muncă în perioada cuprinsă între 2006 până în 2020; va fi creat în jurul valorii de milioane de 

locuri de muncă suplimentare de 19.6 milioane, cu 80,4 milioane de locuri de muncă vor trebui să fie ocupate 

întrucât lucrătorii prezenți se pensioneaze și vor părăsi piața muncii (Comisia Europeană, 2008). 

Persoanele fizice cu nivel scăzut de calificare vor reprezenta grupul cel mai vulnerabil la schimbările în 

cerințele pieței forței de muncă. Cu o tendință de îmbătrânire a populației în întreaga lume dezvoltată, 

sistemele de securitate socială vor fi puse sub presiune puternică pentru a satisface nevoile populației de 

pensionari în creștere şi ale șomerilor, cei slab calificați. Acest lucru înseamnă că dezvoltarea abilităților nu 

este rezervată exclusiv pentru persoanele cu înaltă calificare - este din ce în ce o necesitate pentru toți. 

În acest context, Comisia Europeană subliniază faptul că "adulții cu nivel scăzut de calificare sunt de șapte 

ori mai puțin probabil să participe la învățarea pe tot parcursul vieții decât cei cu un nivel de educație ridicat; 

se face prea puțin pentru a crește și de a adapta competențele unei forțe de muncă în curs de îmbătrânire. 

Politicile de educație, formare și ocuparea forței de muncă din statele membre trebuie să se concentreze pe 

creșterea și adaptarea competențelor și oferirea unor oportunități mai bune de învățare la toate nivelurile, 

pentru a dezvolta o forță de muncă de înaltă calificare și receptivă la nevoile economiei. În mod similar, 

întreprinderile au un acut interes de a investi în capitalul uman și îmbunătățirea gestionării resurselor lor 

umane. Mai mult decât atât, egalitatea de gen este un factor cheie pentru a răspunde noilor competențe 

"(Comisia Europeană, 2008, pp. 3-4). 

Comunicarea continuă să afirme că ocupații non-manuale de calificare vor necesita o forță de muncă 

calificată; din cauza nivelurilor de creșterea rapidă a nivelului de studii este de așteptat un dezechilibru al 

competenţelor ca cel puțin condiție temporară. În sectorul serviciilor, sunt de așteptat să crească posturi 

legate de sarcinile de bază non-rutină. Alfabetizare digitală nu mai este suficientă; trebuie să fie completate 

cu alte competențe transversale pentru a maximiza eficiența și productivitatea acestora. Rezolvarea 

problemelor, abilități analitice, abilități de comunicare se dovedesc a fi un factor tot mai important pentru 

eficiența globală a competențelor profesionale. 

Cu toate acestea, problema cu neatingerea unui nivel educațional rămâne persistentă. Și anume, în jur de 20 

de milioane de adulți (6,5% dintre adulți din UE) sunt slab calificați, adică să participe la piața forței de 

muncă cu studii primare ca cel mai înalt nivel de educație. Discrepanțele în nivelurile de realizare 

educaționale sunt comune între statele membre, cu țările din sudul Europei fiind cele mai afectate de un nivel 

scăzut de educație în rândul populației adulte (Comisia Europeană / EACEA / Eurydice, 2015). 

Mai precis, Italia și Spania au o proporție mare de adulți cu competențe reduse de alfabetizare și numerație 

și, în același timp, o proporție mare de persoane din populația adultă cu calificări inferioare de învățământ 

secundar superior. Pe de altă parte, Slovacia și Republica Cehă se numără printre țările cu cea mai mică 

proporție de adulți fără calificări de învățământ secundar, și procentul scăzut al adulților cu abilități scăzute 

de alfabetizare și numerație. În alte țări, datele nu sunt la fel de clare. Polonia, de exemplu, are doar 10% 

dintre adulții care nu au finalizat învățământul secundar, dar în jurul valorii de un sfert din populația activă 

au abilități scăzute de alfabetizare și numerație. In plus, rezultatele Studiului privind competențele adulților 

(PIAAC), care a evaluat (TIC), abilitățile de informare și comunicare ale adulților, în special de rezolvare a 

abilităților adulților în medii legate de tehnologii problema a arătat că aproximativ 27% dintre adulții din 

țările UE participante au "foarte scăzut" la "abilități" în rezolvarea problemelor în medii bogate în 
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tehnologic- (Comisia Europeană / EACEA / Eurydice, 2015). 

Mai mult decât atât, există neconcordanțe în cadrul grupurilor de același nivel de educație într-o singură țară. 

De exemplu, adulții cu un nivel scăzut de educație formală, au niveluri de calificare care ar putea fi așteptate 

de la persoanele cu un nivel mai ridicat de educație; pe de altă parte, adulții cu un nivel scăzut de alfabetizare 

și numerație pot fi, de asemenea, găsite în rândul persoanelor cu un nivel relativ ridicat de educație. Cu toate 

acestea, acest lucru nu ar trebui să submineze relația pozitivă strânsă între educație și competențe, "prin 

aceea că, având un nivel scăzut de educație merge împreună cu o probabilitate mai mare de a avea un nivel 

scăzut de competențe de bază" (Comisia Europeană / EACEA / Eurydice, 2015, p. 21). 

În ceea ce privește abilitățile digitale sau TIC ale adulților, rezultate ale PIAAC arată că 27% dintre adulți 

din UE au foarte scăzut pentru abilități de tehnologie bazate pe sarcini de rezolvare a problemelor; doar 14% 

dintre ele pot efectua sarcini foarte simple, iar alte 13%, lipsite de orice aptitudini de calculator sau nu au 

putut lua testul pe bază de calculator (european / EACEA / Eurydice a Comisiei, 2015, p. 21). 

Cercetările arată că, salariile pentru locuri de muncă care necesită "oameni" cu competențe aproape s.a dublat 

în perioada 1968- 1990, în timp ce cele cu abilități cognitive a crescut "doar" cu 60%, și cele cu abilitățile 

motorii au scăzut cu 50% (Balcar, 2014, p. 6 ). O examinare mai detaliată cu privire la efectul acestor 

competențe a arătat că,  "oameni" cu aptitudini nu au depus eforturi proprii, ci doar ca o completare la alte 

abilități. De fapt, creșterea semnificativă a veniturilor a fost legată de combinația de aptitudini hard si soft 

(ibid.). 

În concluzie, este evident că educația și formarea trebuie să genereze noi competențe pentru a fi în măsură 

să răspundă mai bine cerințelor piețelor forței de muncă ale societăților cunoașterii; pentru a fi în măsură să 

îmbunătățească capacitatea de inserție profesională și auto-dependența de adulți care au intrat pe piața forței 

de muncă. Pe de o parte, asigurarea educației de bază de calitate și de prevenire a abandonului școlar timpuriu 

sunt necesare pentru a se asigura că generațiile care urmează vor avea acces la învățarea pe tot parcursul 

vieții. Pe de altă parte, este necesară o acțiune decisivă pentru a se asigura că adulții de astăzi și de mâine 

pot continua să își dezvolte abilitățile și să se dezvolte atât profesional cât și personal. 

Anticiparea nevoile viitoare de competențe reprezintă un alt pas important în stabilirea unor strategii 

eficiente de competențe. Acest lucru se realizează prin mai multe metode: profiluri de prognoză profesionale 

și de competențe la diferite niveluri de dezagregare; dialogul social; forța de muncă a sistemelor informatice 

de piață și a serviciilor de ocupare; și o analiză a performanței instituțiilor de formare, inclusiv studii de 

urmărire (Brewer, 2013, p. 5). Este deosebit de important să se continue dezvoltarea capacității de a învăța, 

mai degrabă decât de a instrui competențe tehnice specifice. Mai mult decât atât, cursuri de educație și de 

formare mai scurte, legate de abilități mai generale, tehnice și de bază pot contribui la atenuarea nevoilor de 

competențe și furnizarea de formare profesională adecvată. 

Capacitatea de inserție profesională este rezultatul interacțiunii mai multor factori: furnizarea solidă de 

abilități de bază, accesul la educație, disponibilitatea de oportunități de instruire, motivare, capacitate și 

sprijin în a profita de oportunitățile de învățare continuă, precum și recunoașterea competențelor dobândite, 

care sunt critice pentru care să permită lucrătorilor să se adapteze la condițiile în schimbare de pe piața 

muncii și pentru a permite angajatorilor să fie parteneri activi în acest proces. Este necesară o mai bună 

coordonare între diferitele domenii de politici, reforme economice și educaționale, precum și o mai bună 

cooperare între guverne, instituțiile de învățământ, angajatori și cursanți pentru a se asigura că societățile 

contemporane vor stabili baze solide pentru învățarea pe tot parcursul vieții și dezvoltarea continuă a 

aptitudinilor și competențelor de bază forța de muncă de astăzi și de mâine. 
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4. Prezentare  a regiunilor ţintă 

4.1 Judeţul Bihor 

Regiunea Nord-Vest din România este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare din țară, înființată în 1998, 

cu scopul principal de a coordona punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare regională și de gestionare 

a fondurilor de la Uniunea Europeană. Regiunea Nord-Vest este format din șase județe: județul Bihor, judetul 

Bistrita-Nasaud, judetul Cluj, judetul Maramures, judetul Satu Mare si judetul Salaj. 

Conform recensământului populației, în 2011, regiunea Nord-Vest a avut o populație de 2,600,132. Regiunea 

se întinde pe o suprafață de 34,159km2, cu o densitate a populației de 76 / km2. Regiunea Nord-Vest este 

multietnică, cu românii reprezentând 75% din populație, urmat de maghiari (19,3%), romi (3,5%) și ucraineni 

(1,3%) (Institutul Național de Statistică, 2012). 

Economia Regiunii Nord-Vest este predominant agricol, cu 46% din populația care lucrează în acest sector. 

Există, de asemenea, mai multe centre industriale regionale: Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, Bistrita, Satu 

Mare si Zalau. In timp ce mineritul a reprezentat o parte importantă a economiei din mai multe județe ale 

regiunii, în special județul Maramureș și Munții Apuseni, restructurarea economică a dus la închiderea unor 

companii miniere, care au avut un impact asupra creșterii șomajului în regiune, care este în conformitate cu 

cele mai recente date de aproximativ 4% și sub media națională. PIB-ul regional pe cap de locuitor este puțin 

mai mic decât media națională (aproximativ 90% din media națională), iar regiunea include unele dintre cele 

mai prospere orașe din punct de vedere economic din țară - Cluj-Napoca și Oradea. În 2014, PIB-ul din 

Regiunea Nord-Vest s-au ridicat la 16.925 (milioane €), cu un PIB pe cap de locuitor de 6.500 € 

(EUROSTAT, 2016). 

Județul Bihor se întinde pe o suprafață de 7,544km2. Granițele județului Bihor sunt cu județul Sălaj, județul 

Cluj și județul Alba în est, Ungaria în vest, județul Satu Mare, în partea de nord, iar județul Arad, în sud. 

Bihor este unul dintre cele mai bogate județe din România, cu un PIB pe cap de locuitor, care este mai mare 

decât media națională. Mai mult decât atât, acest județ are cea mai mică rată a șomajului din România, iar 

printre cele mai scăzute din Europa, care la un moment dat a ajuns la nivelul de 2,4%. 

Judetul Bihor este format din 4 municipii, 6 orașe și 91 de comune. Conform recensământului populației, în 

2011, județul Bihor, a avut o populație de 549752, dintre care sunt 66% români, 25,2% maghiari, 6,1% romi 

și 1,4% din altă etnie (Institutul Național de Statistică, 2012). Orașul Oradea, cu o populație de 196,367 este 

capitala de județ (ibid.). 

Agricultura rămâne unul dintre sectoarele economice dominante din județul Bihor, cu aproape o treime din 

populația activă angajată într-o anumită formă de producție agricolă. Judetul are 497,167 ha de teren agricol, 

din care 3/4 este teren arabil (309084 ha). Judetul Bihor este clasat pe primul loc în România în producția de 

culturi cerealiere. Beneficiind de suprafețe mari de pășuni și pajiști, și o tradiție în ceea ce privește efectivele 

de animale, această ramură are o pondere importantă a industriei agricole a județului (Ștefănescu & Békési, 

2013). 

Conform datelor statistice, forța de muncă din județul Bihor, în anul 2014 a totalizat 276,700 (tabelul 1), 

marcând o tendință de scădere mică. Datele privind ratele de activitate (tabelul 2) arată că județul Bihor are 

în mod continuu rate mai mari de activitate a forței de muncă decât media națională. 
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Tabel 1. Populaţia activă economic după sexe, juddeţul Bihor (Sursa: Institutul Național de Statistică). 

 
 Ani 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mii persoane 

Total 280.9 284.8 284.2 285.8 282.7 274.6 280 276.7 274.8 

Masculin 141.4 149.7 150.9 144.3 143.9 139.8 143.9 147.4 145.2 

Feminin 139.5 135.1 133.3 141.5 138.8 134.8 136.1 129.3 129.6 

 

Tabel 2. Ratele de ocupare a forţei de muncă, la nivel naţional şi judeţul Bihor (Sursa: Institutul Național de 

Statistică). 

 
 Macroregiu

ni, regiuni 

de 

dezvoltare 

şi judeţe 

 Ani 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Procente 

Total TOTAL 64.7 66 66.6 65.7 64.1 62.8 64.6 64.6 70.7 

- Bihor 78.8 79.6 79.1 78.4 75.9 73.2 74.5 73.6 76.6 

Masculin TOTAL 66.2 68.1 69.3 67.9 66.2 64.2 66.3 66.7 72 

- Bihor 76.7 81.4 81.6 77 75.4 72.5 74.5 76.1 77.4 

Feminin TOTAL 63.1 63.8 63.7 63.4 61.8 61.4 62.7 62.3 69.3 

- Bihor 81 77.7 76.5 79.9 76.5 73.9 74.5 70.9 75.7 

 

În 2014, datele statistice la nivel de județ înregistrează un număr de de 266,400 persoane care lucrează. Acest 

număr acoperă 96,2% din populația activă, rezultând într-o rată a șomajului de 3,7% a. Populația ocupată este 

reprezentată de 53% bărbați și 46,9% (Mihai & Nicolae, 2015, p. 51). Rata șomajului în județul Bihor rămâne 

în permanență sub media națională, chiar și în perioada crizei economice din 2008 (tabelul 3). 

 

Tabel 3. Rata de şomaj pe sexe la nivel national şi judeţul Bihor (Sursa: Institutul Național de 

Statistică). 

 

 Macroregiu

ni, regiuni 

de 

dezvoltare 

şi judeţe 

Ani 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Procente 

Total TOTAL 5.2 4 4.4 7.8 7 5.2 5.4 5.7 5.4 

- Bihor 2.7 2.4 3 5.8 5.9 4.2 4.2 3.7 3.7 

Masculin TOTAL 5.7 4.2 4.4 8.4 7.6 5.5 5.9 6.2 5.9 

- Bihor 3.3 2.7 3.1 6.7 6.9 4.7 4.7 4 4 

Feminin TOTAL 4.6 3.9 4.4 7.1 6.3 4.9 4.9 5.1 4.8 

- Bihor 2.1 1.9 2.9 5 4.9 3.7 3.7 3.4 3.3 

 

Date privind ocuparea forței de muncă arată că un procent mare din populație, 31,6%, lucrează în sectorul 

primar (care este mai mare decât media națională), 30,9% lucrează în sectorul secundar (industrie și 

construcții), în timp ce 26,4% în servicii comerciale și 11,1% în servicii sociale. În ceea ce privește distribuția 

populației active în funcție de sexe, populația feminină este cea mai bine reprezentată în sectorul primar 
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(54,3%), în timp ce populația masculină este dominantă în sectorul secundar și terțiar. Mai precis, lucrătorii 

de sex masculin numără  53,8% în sectorul secundar, iar 51,7% în sectorul terțiar (Mihai & Nicolae, 2015, p. 

51). 

Tabel 4. Rata de ocupare a forţei de muncă pe sexe, Bihor  (Sursa: Institutul Național de Statistică). 

 

 Ani 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Procente 

Total 7

6.

6 

77.7 76.7 73.8 71.4 70.1 71.4 70.9 73.8 

Masculin 7

4.

2 

79.1 79 71.8 70.2 69.1 71 73.1 74.4 

Feminin 7

9.

2 

76.2 74.3 75.9 72.7 71.1 71.8 68.5 73.1 

Faptul că cea mai mare parte a populației lucrează în sectorul primar este considerat un aspect negativ de 

către unii cercetători (Mihai & Nicolae, 2015, p. 51), se datorează faptului că agricultura este slab dezvoltată, 

și că cea mai mare parte este agricultură de subzistență 

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă pe sectoare, datele statistice arată că populația ocupată în 

agricultură a scăzut în mod treptat, în perioada 2004-2008, o tendință care a continuat și în perioada 

următoare, conform cercetării, Mihai & Nicolae din 2015. În ceea ce privește sectorul secundar, cea mai 

mare parte a populației lucrează în industria prelucrătoare - 89,8%; 52,6% dintre aceștia sunt bărbați și 47,4% 

femei. În sectorul terțiar 47,2% sunt în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. În acest domeniu, populația 

masculină reprezintă 55,4%. În perioada 2010-2014 se constată o scădere a lucrătorilor în anumite sub-

sectoare terțiare. Cele mai importante pierderi sunt înregistrate în 2014, mai ales în domeniul educației, cu o 

creștere negativă de 3,9%; această tendință vizibilă și în sectoarele de sănătate și asistență socială, cu o 

tendință de creștere negativă de 21,5%, față de 2010 (Mihai & Nicolae, 2015). 
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Tabel 5. Numărul mediu de angajaţi pe categorii, activităţi economice conform CAEN, Bihor (Sursa: Institutul 

Național de Statistică). 

 

CAEN (activităţi ale 

economiei naţionale 

- secţiuni) 

Ani 

2004 2005 2006 2007 2008 

 Persoane 

Număr de 

persoane 

Număr de 

persoane 
Număr de 

persoane 
Număr de 

persoane 
Număr de 

persoane 

Total 151611 150289 152372 163325 167334 

Agricultură,  vânătoare 2557 2291 2275 1683 1934 

Silvicultură 693 815 698 740 739 

B Pescuit şi 

acvacultură 

115 95 96 99 71 

Industrie 66287 64397 63743 63488 61501 

C Minerit şi cariere 3498 5460 3436 2569 2387 

D Manufactură 59392 55603 56906 57554 55730 

E Energie electrică 

şi termală, gaz şi 

apă 

3397 3334 3401 3365 3384 

F Construcţii 9016 6691 7278 11371 12871 

G Comerţ  25644 25901 25682 30232 32565 

H Hoteluri  şi 

restaurante 

3773 3747 3993 4657 4789 

Transport 8540 8082 9151 8899 8791 

Poştă şi 

telecomunicaţii 

1522 1326 1441 1459 1424 

J Intermedieri financiare 1516 1756 1715 2131 2258 

K Tranzacţii 

imobiliare şi alte 

servicii 

3668 5451 6192 6580 7961 

L Administraţie 

publică şi apărare 

3883 4294 4298 5028 5090 

M Educaţie 12792 12893 12898 13183 13110 

N Sănătate şi asistenţă 

socială 

9526 10371 10746 11346 11867 

Alte activităţi 

ale economiei 

naţionale 

economy 

2079 2179 2166 2429 2363 
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Tabel 6. Distribuţia întreprinderilor  active, după domeniul de activitate CAEN, Bihor (Sursa: Institutul 

Național de Statistică). 

 

CAEN (activităţi ale 

economiei naţionale 

- secţiuni) 

Macroregiuni, 

regiuni de 

dezvoltare şi 

judeţe 

Ani 

2004 2005 2006 2007 2008 

Număr  

 

Total Bihor 14114 15168 16118 17750 18850 

A Agricultură,  

vânătoare forestry 

Bihor 378 411 435 498 509 

B Pescuit şi 

acvacultură  
Bihor 6 3 4 10 8 

C Minerit şi cariere Bihor 26 26 29 35 43 

D Manufactură Bihor 1894 1959 2003 2059 2272 

E Energie electrică 

şi termală, gaz şi 

apă 

Bihor 15 14 17 21 21 

F Construcţii Bihor 770 933 1154 1569 1715 
G Comerţ  Bihor 6727 6890 7050 7231 7336 

H Hoteluri  şi 

restaurante 
Bihor 663 728 760 824 895 

I Transport, depozitare 

şi telecomunicaţii 
Bihor 1148 1263 1401 1686 1896 

J Intermedieri 

financiare 
Bihor 117 142 162 233 271 

K Tranzacţii 

imobiliare şi alte 

servicii 

Bihor 1758 2113 2377 2782 3027 

M Educaţie Bihor 15 18 22 32 47 

N Sănătate şi asistenţă 

socială 
Bihor 262 299 319 348 355 

Alte activităţi 

ale economiei 

naţionale 

economy 

Bihor 335 369 385 422 455 

 

 

Un singur proces demografic nominalizat de Mihai & Nicolae (2015), care este important în evaluarea globală 

a condițiilor de muncă din județul Bihor, este relativ avansată îmbătrânire demografică, un proces care 

afectează în mare parte populația feminină. În plus, faptul că populația activă reprezintă doar 76,6% din 

populația activă de muncă reflectă potențialele de forță de muncă oarecum prea puțin utilizate. În acest scop, 

îmbătrânirea demografică a populației și rata redusă de regenerare a forței de muncă poate avea un impact 

negativ asupra dezvoltării pieței muncii (Mihai & Nicolae, 2015, pp. 52-53). Schimbările demografice sunt, 

de asemenea intensificate datorită proceselor de migrație, în principal, de la est la vest, adică din România în 

Ungaria (Ștefănescu & Bekesi, 2013). 

Capitala Oradea, în mare parte beneficiază de proximitatea geografică în Ungaria, cu un sector dezvoltat de 

comerţ cu ridicata și cu amănuntul. Distanțele scurte și lipsa barierelor lingvistice este un mare potențial pentru 

cooperarea interregională. Producția industrială, concentrată în principal în Oradea, este reprezentată de: 

industria ușoară, industria alimentară, industria energetică și construcții de mașini, industria metalurgică 
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neferoase - inclusiv minerit, industria chimică, de prelucrare a lemnului, industria materialelor de construcții. 

Scăderea activității din industrie a fost reflectată în numărul mediu de salariați, care a scăzut constant de la 

2008 până în 2010, în același timp cu scăderea numărului de unități locale active și scăderea cu o treime din 

investițiile brute în aceste unități, în 2009, în comparație cu 2008 (Ștefănescu & Bekesi, 2013). Cu toate 

acestea, ultimii ani au cunoscut o redresare treptată a sectorului, urmată de o creștere a investițiilor și o revenire 

la tendința anterioară de creștere. 
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4.2 Judeţul Valcea 

Regiunea Sud-Vest este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare din România. Regiunile de dezvoltare s-au 

format în 1998, cu scopul de a asigura o mai bună coordonare a dezvoltării regionale a țării în procesul de 

aderare la Uniunea Europeană. Astfel, Regiunea de dezvoltare de sud-vest nu funcționează ca o regiune 

administrativă. Regiunea de sud-vest a România este formată din cinci județe: județul Dolj, județul Gorj, 

județul Mehedinți, județul Olt, și județul Vâlcea. 

Regiunea de sud acoperă un teritoriu de 29.212 km2 (12,25% din țară). Conform rapoartelor Institutului 

Național de Statistică, în anul 2011, populația din Regiunea Sud-Vest număra 2,250,565 de locuitori, ceea 

ce reprezintă 10,48% din totalul populației (19,043,767 de locuitori), cu mai mult de jumătate din populație 

locuind în zonele rurale - un total de 1,156,827 persoane (51% din totalul locuitorilor) (Enăchescu, 2013, p. 

49). 

Rețeaua hidrologică, compusă în principal din râurile Dunăre, Olt și Jiu, conferă Oltenia rolul energetic 

principal în România (71,57% din totalul producției hidroelectrice) (Comisia Europeană regională Creștere 

Monitor Inovare Plus). 

Procesul de restructurare economică a crescut migrația din zonele urbane în zonele rurale ale unui număr 

mare de șomeri, unde  sectorul economic predominant este agricultura. Ponderea ridicată a populației rurale 

și suprafața întinsă a terenurilor din mediul rural, în special în partea de sud a regiunii, fac din agricultura 

sectorul predominant în economia regională. Astfel, numărul tot mai mare al persoanelor angajate în 

agricultură și împărțirea domeniilor agrare, ca urmare a reformei proprietății, precum și utilizarea unor 

tehnologii mai puțin avansate, a dus la o scădere importantă a productivității muncii în acest sector, ca și 

producția, în general,  în timp ce forța de muncă care lucrează în acest sector a crescut (Regiunea de 

Dezvoltare Sud -Vest, 2005) 

În perioada cuprinsă între 2005 - 2012, regiunea din sud-vestul Olteniei a fost clasată pe locul al doilea în 

țară în ceea ce privește mărimea suprafețelor cultivate cu livezi de pomi fructiferi. Regiunea are un teren 

agricol mare, oferind un potențial de specializare în agricultură. În ceea ce privește zona de industrie și 

construcții, în 2013, valoarea exporturilor a crescut cu 30%, comparativ cu valoarea înregistrată în anul 2011. 

Sectorul automobilelor are cel mai mare potențial din regiune, avand peste 27 de unități locale care activează 

în acest domeniu, cel mai important fiind Ford Automotive (Comisia Europeană regională creştere Monitor 

Inovare Plus). 

Judetul Valcea este situat în partea centrală din sud-vestul regiunii Oltenia, care acoperă o suprafață de 5,764 

km2, reprezentând 2,4% din teritoriul România. La data de 31 decembrie 2000, organizarea administrative 

din teritoriul județului Vâlcea era următoarea: 2 municipii și 6 orașe, 77 de comune și 564 sate. Judetul este 

înconjurat de județele: Sibiu (în nord), Argeș (în est), Olt, Dolj (în sud), Gorj, Hunedoara și Alba (în vest) 

(EUROSTAT). 

În 2011, județul Vâlcea a avut o populatie de 355,320, dintre care 98% sunt români, 0,06% maghiari, 1,8% 

romi, 0,02% germani, și 0,06% din altă etnie (Institutul Național de Statistică, 2012). Ramnicu Valcea, cu 

o populație de mai mult de 90.000 este capitala judetului. Orașul Râmnicu Vâlcea este, de asemenea, partea 

cea mai industrializată a județului, care este predominant agrară. 

Judetul Valcea are o economie industrială predominant agricolă. Cele mai dezvoltate sectoare industriale 

din județul Vâlcea includ industria chimică și alimentară, cărbune, petrol și exploatarea sării, prelucrarea 

lemnului, încălțăminte, textile și îmbrăcăminte și turism. Valcea are, de asemenea, cel mai mare potențial 

de dezvoltare a turismului de wellness din regiune: trei dintre cele nouă stațiuni de sănătate din țară, care 
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sunt recunoscute pentru potentialul lor terapeutic sunt localizate în Vâlcea. Turismul rural și de munte ar 

putea fi, de asemenea, factori puternici de dezvoltare, având în vedere cele 2 parcuri naționale în domeniu 

(Inovare Monitor Comisia Europeană regională Creștere Plus). 

Criza economică din 2008 a avut un impact negativ asupra economiei zonei, în special în ceea ce privește 

numărul de societăți active, precum și ratele de șomaj; cu toate acestea, până în 2012 județ a intrat într-o 

perioadă de stabilizare, cu o creștere constantă a ratei de ocupare. Datele statistice arată că printre cele mai 

afectate de criză au fost întreprinderile mijlocii, în timp ce companiile mici si mari, au rămas mult mai puțin 

afectate de aceste turbulențe economice. În plus, companiile mari marchează o creștere constantă a 

numărului în perioada 2008-2012, marcand un indice de creștere de 103,6% (Monografia Vâlcea Județului, 

2012, p. 16). 

În 2012, existau 6907 firme care operează în județul Vâlcea, din care 37,8% operau în sectorul comercial, 

cu 12,4%, în transport și depozitare, 10,3% în industrie, 9,0% în construcții, 6,9% în turism și 6,2% în alte 

sectoare. În ceea ce privește marile companii, majoritatea sau 64,3% sunt operează în industrie, 17,9% în 

construcții și 7,4% în agricultură și silvicultură. Micro-întreprinderi, reprezentând 85,7% din numărul total 

de întreprinderi active, operează în principal în sectorul comercial (39,3%), 13,3% în transporturi, 8,1% în 

industrie, 8,0% în construcții și științifice profesionale și 7,0% în activitățile tehnice ( Monografia Vâlcea 

Județului, 2012, p. 18). 

 

Tabel 1. Populaţia active economic pes exe, Vâlcea (Sursa: Institutul Național de Statistică). 

 
  Ani 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mii persoane 

Total 175.3 178.3 178.2 180.8 180.3 175.7 181.8 178.2 170.7 

Masculin 94.4 97 98 98.8 99.3 95.4 97 98 93.4 

Feminin 80.9 81.3 80.2 82 81 80.3 84.8 80.2 77.3 

 

Dimensiunea populației active din județul Vâlcea a scăzut treptat în perioada 2006-2014, după cum este 

prezentat în Tabelul 1; cu toate acestea, datele cu privire la rata de activitate a forței de muncă în județ arată 

oscilații, iar cele mai mari rate ale populației active s-au înregistrat în 2014 (tabelul 2). Trebuie remarcat 

faptul că atât ratele globale de activitate, precum și ratele de activitate în funcție de sex sunt mai mari decât 

media națională. 

Tabel 2. Rata ocupării forţei de munccă, la nivel naţional şi judeţul Valcea County (Sursa: Institutul Național de 

Statistică). 

 
 Macroregiuni, 

regiuni de 

dezvoltare şi 

judeţe 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Procente 

Total TOTAL 64.7 66 66.6 65.7 64.1 62.8 64.6 64.6 70.7 

- Valcea 71.5 73 73 73.1 71.4 69.3 71.8 70.4 79 

Masculin TOTAL 66.2 68.1 69.3 67.9 66.2 64.2 66.3 66.7 72 

- Valcea 72.9 75.4 76.3 76.1 75.1 71.9 73.3 74.2 81.7 
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Feminin TOTAL 63.1 63.8 63.7 63.4 61.8 61.4 62.7 62.3 69.3 

- Valcea 70 70.2 69.4 69.7 67.3 66.4 70.1 66.3 75.9 

 

Ratele șomajului în perioada 2006-2014 arată oscilații, cu valorile cele mai mari în 2009 și 2010. Această 

creștere este considerată în principal consecință a crizei economice 2008, care în România a avut cel mai 

mare impact ulterior, care coincide cu perioada înregistrării celor mai înalte rate ale șomajului (tabelul 3). 

 

Tabel 3. Rata de şomaj pe sexe la nivel national şi judeţul Vâlcea (Sursa: Institutul Național de 

Statistică). 

 
 Macroregiu

ni, regiuni 

de 

dezvoltare 

şi judeţe 

Ani 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Procente 

Total TOTAL 5.2 4 4.4 7.8 7 5.2 5.4 5.7 5.4 

- Valcea 4.8 3.4 4.7 7.9 7.7 5.2 6.1 6.8 5.6 

Masculin TOTAL 5.7 4.2 4.4 8.4 7.6 5.5 5.9 6.2 5.9 

- Valcea 4.8 3.1 4.1 8.3 7.8 5.2 6.5 6.8 5.8 

Feminin TOTAL 4.6 3.9 4.4 7.1 6.3 4.9 4.9 5.1 4.8 

- Valcea 4.8 3.8 5.3 7.6 7.6 5.3 5.8 6.7 5.5 

 

Ratele de ocupare în județul Vâlcea au înregistrat o creștere constantă în perioada 2006-2014, cu unele mici 

oscilații în perioada 2009-2010. În general, aproximativ trei sferturi din populație a fost ocupată în 2014 

(tabelul 4). 

 

Tabel 4. Rata de ocupare a forţei de muncă pe sexe, Vâlcea  (Sursa: Institutul Național de Statistică). 

 

 Ani 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Procente 

Total 6

8.

1 

70.5 69.6 67.2 65.9 65.7 67.4 65.6 74.5 

Masculin 6

9.

4 

73.1 73.2 69.7 69.2 68.1 68.5 69.1 77 

Feminin 6

6.

6 

67.5 65.7 64.5 62.3 62.9 66.1 61.8 71.7 

 

 

În ceea ce privește sectoarele ocupării forței de muncă, potrivit datelor din Anuarul Statistic Județean Vâlcea 

pentru anul 2012, sectorul industrial a contribuit cu: 30,1% la PIB-ul județului; 40,2% din cifra de afaceri; și 

a oferit locuri de muncă pentru un total de 23.700 de persoane, reprezentând 32,1% din numărul total de 

salariați și peste 21,0% din populația ocupată a județului. Mai mult decât atât, producția industrială a obținut 

peste 82,0% din exporturile efectuate în județ (Monografia Vâlcea Județului, 2012, p. 21). 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică pentru anul 2011, industria construcțiilor 

contribuie cu 8,9% la PIB județ. Acest sector a fost una dintre cele mai grav afectate de criza economică din 

2008, cu date care arată că acesta nu a reușit să revină la valorile de dinainte de 2008 (Monografia Vâlcea 

Județului, 2012, p. 24). 
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Tabel 5. Numărul mediu de angajaţi pe categorii, activităţi economice conform CAEN, Vâlcea (Sursa: 

Institutul Național de Statistică). 

 
CAEN (activităţi ale 

economiei naţionale 

- secţiuni) 

Ani 

2004 2005 2006 2007 2008 

 Persoane 

Număr de 

persoane 

Număr de 

persoane 
Număr de 

persoane 
Număr de 

persoane 
Număr de 

persoane 

Total 76796 79515 81299 83854 84940 

Agricultură,  vânătoare 654 803 523 478 897 

Silvicultură 886 883 809 814 801 

B Pescuit şi 

acvacultură 

1 : 1 3 3 

Industrie 29605 29636 29386 28859 27852 

C Minerit şi cariere 3114 3175 2745 2678 2586 

D Manufactură 22634 22843 22532 22163 21380 

E Energie electrică 

şi termală, gaz şi 

apă 

3857 3618 4109 4018 3886 

F Construcţii 7307 6923 7057 8078 9130 

G Comerţ  9123 11597 12904 13203 13594 

H Hoteluri  şi 

restaurante 

2460 2691 2829 3169 2895 

Transport 3622 3326 3186 3025 3018 

Poştă şi 

telecomunicaţii 

1065 994 890 893 975 

J Intermedieri financiare 841 972 950 1183 1235 

K Tranzacţii 

imobiliare şi alte 

servicii 

3195 3002 3752 4225 4639 

L Administraţie 

publică şi apărare 

3091 3306 3702 4154 4360 

M Educaţie 6719 6893 6822 6773 6783 

N Sănătate şi asistenţă 

socială 

6612 6579 6534 6892 6938 

Alte activităţi 

ale economiei 

naţionale 

economy 

1615 1910 1954 2105 1820 

 

La sfârșitul anului 2012, forța de muncă a județului Vâlcea a totalizat 181,800 de persoane, dintre care 

97.000 erau bărbați (53,4%) și 84,800 femei (46,6%). Mai mult decât atât, populația ocupată a constituit 

170,600 persoane, din care 90700 au fost de sex masculin (53,2%) și 79,900 de sex feminin (46,8%) 

(Monografia Vâlcea Județului, 2012).  

În 2012, un total de 60,5% din totalul persoanelor angajate au lucrat în agricultură, industrie, comerț și 

construcții.  

Din populația totală de 59,200 de persoane angajate în agricultură, doar 1.300 de persoane sunt angajate în 

mod oficial, reprezentând 2,2% din forța de muncă angajată în agricultură (Monografia Vâlcea Județului, 

2012). 
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Tabel 6. Distribuţia întreprinderilor  active, după domeniul de activitate CAEN, Vâlcea (Sursa: Institutul 

Național de Statistică). 

 
CAEN (activităţi ale economiei naţionale - secţiuni) Ani 

2004 2005 2006 2007 2008 

Număr  

 

Total 6200 6654 6935 7558 8108 

A Agricultură,  vânătoare 138 153 170 175 178 

B Pescuit şi acvacultură  1 2 4 4 4 

C Minerit şi cariere 15 14 16 14 20 

D Manufactură 812 835 856 901 1037 

E Energie electrică şi termală, gaz şi apă 16 14 14 11 11 

F Construcţii 338 415 481 669 720 

G Comerţ  3214 3291 3299 3383 3443 

H Hoteluri  şi restaurante 362 371 373 422 449 

I Transport, depozitare şi telecomunicaţii 430 566 606 713 867 

J Intermedieri financiare 112 115 125 135 138 

K Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 576 661 734 821 901 

M Educaţie 12 14 18 30 37 

N Sănătate şi asistenţă socială 61 80 96 108 119 

Alte activităţi ale economiei naţionale 113 123 143 172 184 

 

Analiza creșterii salariilor în perioada 2008-2012 pe sectoare arată că agenții financiare și de asigurări, 

profesioniștii din sectoarele științifice și tehnice, precum și angajații din administrația publică au cunoscut cea 

mai mare creștere a salariilor, în timp ce pozițiile mai mici de plată sunt în sectoarele de comerț, construcții și 

agricultură. În perioada 2008-2012, cu toate acestea, toate sectoarele au cunoscut o creștere a salariilor, cu 

excepția pozițiilor administrative finanțate de la bugetul de stat, în special educația, serviciile de sănătate și 

administrația publică (Monografia Vâlcea Județului, 2012, p. 39). 

În decembrie 2015, indicele producției industriale (IPI) a marcat o creștere de 1,3% față de aceeași lună a 

anului precedent. Exportul de mărfuri în 2015 a crescut cu 22%, comparativ cu anul precedent. Potrivit datelor 

furnizate de Agenția Vâlcea Ocuparea Forței de Muncă, numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii 

decembrie 2015 a fost de 7726 de oameni, marcând o scădere de 5,4% față de noiembrie 2015. Rata șomajului 

înregistrat în luna decembrie 2015, în Vâlcea județ a fost de 4,5%, mai mică decât media pe țară de 4,9%. 
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5. Competenţele cerute pe piaţa muncii în Bihor şi Valcea 

Pentru atingerea obiectivelor studiului, a fost realizată o anchetă pe 658 de respondenți (solicitanți de locuri 

de muncă) în județele Bihor și Vâlcea. Ancheta a avut drept scop evaluarea abilităților şi nevoilor, precum 

cunoștințele, opiniile și atitudinile cu privire la dezvoltarea abilităților necesare pe piața muncii. Întrebările 

sondajului au evaluat meşteşugul dobândit sau a unor abilități tehnice, utilizarea calculatoarelor și a 

abilităților TIC de bază, precum și pregătirea acestora pentru formarea continuă și formarea abilităților de 

lucru. Solicitanții de locuri de muncă au avut, de asemenea, oportunitatea de a-și exprima opiniile lor cu 

privire la starea actuală a pieței forței de muncă în regiunile lor: ce abilități le consideră importante pentru 

efectuarea anumitor ocupații, ce aptitudini / profiluri ocupaționale lipsesc în regiunea lor, și care profesii 

sunt cele mai bune plătite. Rezultatele anchetei au indicat faptul că județele vizate se confruntă cu unele 

probleme similare; cu toate acestea, au fost detectate diferențe semnificative. În timp ce atât Bihor cât și 

Vâlcea se confruntă cu lipsa forței de muncă calificată tehnic; există, în general, un interes scăzut în formarea 

de competențe tehnice. Diferentele sunt in principal legate de pregătirea pentru învățare, precum și 

preferințele pentru competențe specifice de lucru. 

Eșantionul de cercetare a avut drept scop furnizarea unei reprezentări adecvate atât a populației urbane și 

rurale, cu puțin mai mult de jumătate dintre respondenți care trăiesc în mediul urban, iar restul în sate. 

Eșantionul de respondenți au oferit, de asemenea, o reprezentare adecvată a tuturor categoriilor de vârstă. În 

ceea ce privește nivelul de educație al respondenților, majoritatea au finalizat 4 ani de învățământ secundar, 

sau o anumită formă de învățământ post-secundar (învățământ secundar superior, învățământ universitar) 

(Tabelul / Figura 6 din anexa statistică 3). Acest lucru indică existența unei forțe de muncă relativ calificate 

care participă pe piețele regionale ale muncii. 

Marea majoritate a solicitanților de locuri de muncă nu posedă nici o calificare tehnică sau de meserii. Acest 

lucru este oarecum de așteptat, având în vedere faptul că, în ultimele decenii a existat o scădere constantă în 

școlile de învățământ profesional, care a fost cea mai pronunțată în perioada de tranziție. Prăbușirea 

sectorului industrial a redus cererea de lucrători cu abilități tehnice, care a coincis cu tendința învățământului 

superior de masă și interesul tot mai mare în domeniul științelor sociale. 

Cu toate acestea, răspunsurile arată unele discrepanțe regionale: doar 1/4 din solicitanții de locuri de muncă 

din județul Bihor posedă un meşteşug sau o abilitate, în comparație cu 38,5% dintre respondenți din județul 

Vâlcea. Majoritatea respondenților au atins aceste competențe în sistemul de educație formală, ceea ce indică 

faptul că sistemul educațional, în ciuda dificultăților, reușește să răspundă relativ bine la nevoile pieței 

muncii. Pe de altă parte, o parte semnificativă a solicitanților de locuri de muncă a atins aceste competențe 

la locul de muncă. Completând aceste informații cu faptul că ucenicia nu a fost indicat ca o sursă de 

competențe de către respondenți, se poate presupune că acest lucru nu este o formă populară de angajare și 

la locul de muncă sub formă de învățare. Există o rezistență aparentă la introducerea uceniciei ca o practică 

regulată a lucrătorilor neexperimentati. 

În plus, un procent semnificativ dintre respondenți au indicat că acestea sunt auto predate (sau predate de 

către prieteni sau membri ai familiei). Având în vedere faptul contextele de educație non-formală pentru un 

număr neglijabil de răspunsuri, acest lucru poate fi un indiciu al ofertei inadecvate a cursurilor de educație 

non-formală și training-uri în ceea ce privește nevoile pieței forței de muncă (tabelul / 8 grafic). 

Deoarece utilizarea calculatorului a devenit omniprezentă în ultimii ani, era de așteptat ca o mare parte a 

solicitanților de locuri de muncă vor confirma această afirmație. Într-adevăr, o mare majoritate dintre 

respondenți folosesc calculatoarele zi de zi. Datele au indicat unele diferențe regionale, cu o pondere mai 

mare de respondenți din județul Vâlcea de utilizare a calculatorului regulat. În concordanță cu teza privind 
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o mai mare rezistență la inovație tehnologică cu vârsta, rezultatele sondajului arată că, în timp ce aproape 

toți respondenții mai tineri (cu vârste cuprinse între 18-29 ani) folosesc calculatoare, există o tendință de 

scădere a ponderii utilizatorilor de calculatoare în rândul grupuri cuvârsta înaintată. Cu toate acestea, mai 

mult de 2/3 din respondenți în vârstă de 41+  utilizează calculatorul. Trebuie remarcat faptul că respondenții 

din județul Vâlcea, din toate grupele de vârstă raportează o mai mare utilizare a computerelor în comparație 

cu respondenții din judetul Bihor. Analiza răspunsurilor în funcție de sexul respondenților au arătat că 

respondenții de sex feminin din judetul Valcea folosesc calculatoare într-un procent mai mic; tendința este 

inversată în județul Bihor, unde femeile utilizează calculatoarele într-un procent semnificativ mai mare decât 

bărbații. În timp ce analiza locului de trai (rural / urban) au indicat nicio diferență în ceea ce privește 

utilizarea calculatorului în județul Vâlcea, populația rurală din județul Bihor utilizează calculatoare mai puțin 

în comparație cu populația urbană din județ. În general, majoritatea solicitanților de locuri de muncă 

utilizează calculatoarele și internetul în mod regulat, în ambele regiuni (tabelele / grafice 24). Mai mult decât 

atât, aproape toţi dintre respondenți dețin un calculator. Respondenții au fost rugați să auto-evalueze 

cunoștințele lor de MS Word și Excel. Ei au evaluat cunoștințele lor Word ca peste medie, în timp ce 

competența în Excel a fost, de asemenea, evaluată pozitiv, cu scor ceva mai mic. Aproape toți solicitanții de 

locuri de muncă care folosesc calculatoare folosesc şi internetul (Tabele / Grafice 25-27). 

Având în vedere că utilizarea limbilor străine a devenit una dintre cerințele cheie ale pieței forței de muncă, 

rezultatele studiului au aratat ca marea majoritate a respondenților folosesc cel puțin o limbă străină. 

discrepanțe regionale s-au observat, în acest caz, de asemenea, cu un procent mai mare de vorbitori de limbi 

străine din județul Bihor decât în Vâlcea. Există, totuși, tendința observată anterior de reducere a numărului 

de vorbitori de limbi străine odată cu înaintarea cu vârsta în ambele regiuni. Acest lucru nu implică faptul că 

nivelul de utilizare a limbilor străine, în special în rândul respondenților mai tineri, este același în ambele 

regiuni. În timp ce aproape toți tinerii care caută un loc de muncă din judetul Bihor vorbesc cel puțin o limbă 

străină, acest lucru este raportat de doar 76,6% dintre tinerii care caută un loc de muncă din judetul Valcea. 

În ambele regiuni bărbații sunt mai predispuși să vorbească limbi străine decât femeile, dar diferența este 

foarte mică (Tabele / Grafice 30-33). 

Limba engleză este cel mai frecvent vorbită limbă străină în rândul solicitanților de locuri de muncă, urmată 

de franceză (în special în județul Vâlcea) și italiană. Aceasta coincide cu oferta pe scara larga pentru limba 

engleza de cursuri de limbi străine oferită de către furnizorii de AE pentru mulți ani. Cu toate acestea, trebuie 

remarcat faptul că aproape o treime din respondenții din județul Bihor au indicat că ei vorbesc "alte" limbi 

străine. In cele mai multe cazuri, acestea au fost minoritare și / sau limbi din țara vecină. Analiza 

răspunsurilor în funcție de nivelul de educație al respondenților nu au arătat nici o corelație în județul Bihor 

- procentul vorbitorilor de limbi străine este relativ ridicată și nu depinde de nivelul de educație. Pe de altă 

parte, în cazul Vâlcea, numărul de vorbitori de limba engleza prezintă o tendință de creștere odată cu nivelul 

de educație (Tabele / Grafice 34-40). 

În ciuda numărului mare de vorbitori de limbi străine, pare a fi o problemă importantă în ultimii ani  

competența în utilizarea limbilor străine, și mai ales competența limbi străine pentru uz profesional. În acest 

scop, solicitanții de locuri de muncă au fost rugați să se auto-evaluare a competenței în limbile străine 

indicate. Cei mai multe dintre cei evaluaţi de competență au spus că vorbesc mult peste mediu. Gradul de 

conștientizare ridicată a importanței cunoașterii limbilor străine pe piața forței de muncă se reflectă în faptul 

că aproape 2/3 dintre respondenți au indicat că ei vorbesc o a doua limbă străină. Cu toate că județul Bihor 

are o pondere mai mare de vorbitori de limbi străine, în general, procentul vorbitorilor de limbi străine este 

mai mare în județul Vâlcea. Mai mult decât atât, cei mai mulți dintre solicitanții de locuri de muncă au auto-

evaluat competența lor în a doua limbă străină ca medie sau peste medie (tabelele / Grafice 41-44). 
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Cea de a doua parte a studiului s-a axat pe evaluarea gradului de conștientizare a respondențilora  importanței 

abilităților soft pentru eficiența și productivitatea la locul de muncă, precum și punctele lor de vedere despre 

ce competențe sunt cele mai importante pentru anumite ocupații. În ceea ce privește cele mai importante 

aptitudini generale pentru efectuarea oricărui tip de loc de muncă, solicitanții de locuri de muncă au indicat 

predominant valorile, urmate de abilitatea de a lucra cu ceilalți și de analiză și abilități de acțiune. Printre 

abilitățile cele mai des menționate de respondenți au fost de fiabilitate și de comunicare. În ceea ce privește 

importanța diferitelor competențe, respondenții din județele Bihor și Vâlcea nu au prezentat diferențe 

specifice (tabelele / grafice 53-55). 

Solicitanții de locuri de muncă care au participat la sondajul au utilizat o gamă largă de termeni pentru a 

descrie abilitățile pe care le consideră importante (Tabelul 1). Pentru a evita repetabilitatea și confuzie 

terminologică, competențele menționate au fost grupate în patru categorii: competențe de bază de învăţare, 

deprinderi de analiză și acțiune, valori, capacitatea de a lucra cu alții, și atitudini personale. Abilitățile și 

categoriile derivate sunt prezentate în tabelul 2.  

 

Tabelul 1 

Categorie Descrisă ca 

Competenţă Inteligenţă, nivel general de educaţie, abilităţi – abilitatea de a face, cunoaştere 

Lucrul în echipă Coordonare, cooperare, abilitatea de a lucre bine cu alţii  

Rezolvarea 

problemelor 

Rezolvarea problemelor 

 

Comunicare 

Putere convingere, prezentarea abilităţilor, propria prezentare, abilitatea de a 

vorbi, de a asculta pe alţii 

Încredere  

 

Responsabilitate, seriozitate, încredere, profesionalism  

Angajamentul  Devotament, motivație 

 

Etica muncii  A munci din greu, disponibilitatea de a lucra  

Loialitatea 

 

Fiind loial  

Integritatea,  

 

Onestitate, sinceritate, principii, respect, caracter  

Adaptabilitate  

 

Flexibilitate, capacitatea de a se adapta, toleranță 

 

Plin de resurse Plin de resurse 

Abilitati sociale 

 

 

Bunătate, a se purta frumos cu oamenii 

Punctualitate Fac lucruri repede şi la timp 
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Abilități de 

organizare 

management 

Eficacitate, abilități de management 

Motivaţie Interes, atitudine pozitivă, a-i plăcea locul de muncă 

Perseverenţă Determinare, răbdare 

Gândire critică  Capacitatea de analiza, capacitatea de a observa, gândirea creativă, creativitatea  

 

Disciplină Respect pentru autoritate 

Încredere în sine Stima de sine, încredere, etc. 

Literaţie Abilitatea de a citi bine 

Numeraţie Mathematică, numere 

Dorinţa de a 

învăţa 

Interesat să înveţe, dorinţa de a învăţa, etc. 

Pragmatism A fi pragmatic, a reuşi 

Ambiţie ibid 

Iniţiativă ibid 

Curaj ibid 

Focus Atenţie, concentrare 

Limbă 

strină 

 

 

TIC 

TIC, calculatoare 
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Tabel 2. Cele mai menţionate abilităţi. 

 

Categorie Abilităţi 

Competențe de bază de învăţare Literaţie, numeraţie, limbi străine, TIC 

 

Deprinderi de analiză și acțiune 

Gândire critică, abilităţi de organizare, 

punctualitate, rezolvarea de probleme,  

competenţă, concentrare 

 

Valori 

Încredere, angajament, etica muncii, loialitate, 

integritate 

Capacitatea de a lucra cu alții 

 

 

Abilităţi sociale, lucrul în echipă, adaptabilitatea, 

abilităţi de comunicare 

 

Atitudini personale 

Motivaţie, încrederea în sine, perseverenţă, dorinţa 

de a învăţa, ambiţie, iniţiativă, curaj 

 

Cu toate că valorile sunt considerate ca fiind cea mai importantă abilitate pentru efectuarea sarcinilor la orice 

loc de muncă, atunci când au fost întrebati ce abilități ar trebui să aibă un bun manager de afaceri, cei mai 

mulți dintre respondenți au indicat abilități de analiză și acțiune, apoi valorile și capacitatea de a lucra cu 

alții. Diferențele regionale mici au fost observate în ceea ce privește această întrebare: în județul Bihor, 

respondenții individualizează in principal competențe de analiză și de acțiune, apoi valori. În județul Vâlcea, 

abilitatea de a lucra cu alții a fost considerată cea mai importantă abilitate managerială. În timp ce 

respondenții mai puțin experimentați dau o importanță mai mare abilităților de analiză și acțiune, printre cei 

mai experimentați, capacitatea de a lucra cu alții și valori primesc o importanță mai mare (Tabele / Grafice 

88-91). 

Printre cele mai importante abilități cele mai frecvent mentionate pentru inceperea unei afaceri au fost 

atitudini personale, urmate de competențe de analiză și acțiune. Mulți solicitanți de locuri de muncă au 

indicat că banii sunt importanţi pentru demararea unei afaceri, în ciuda faptului că acest lucru nu a fost 

punctul central al întrebării. Aceasta poate fi luată ca o indicație a faptului că banii sunt consideraţi mai 

importanţi decât cunoștințele și abilitățile pentru a începe o afacere. Nu există diferențe semnificative între 

răspunsurile solicitanților de locuri de muncă în regiunile vizate. Cu toate ca abilitatea de a lucra cu alte 

persoane şi valorile au fost considerate importante pentru efectuarea oricărui tip de loc de muncă, acestea nu 

au fost indicate ca fiind abilități importante pentru demararea unei afaceri. Analiza răspunsurilor în funcție 

de nivelul de educație al respondenților au indicat că, în Bihor, punctul de vedere cu privire la importanța 

banilor este corelată negativ cu nivelul de educație. Importanța atitudinii personale, pe de altă parte, crește 

odată cu nivelul de educație. În Vâlcea, importanța capacității de a lucra cu alții scade odată cu creșterea 

nivelului de educație (tabelele / grafice 92-96). Banii, ca factor important pentru demararea unei afaceri, în 

general, este cel mai adesea indicat de respondenți din Bihor, decat judetul Valcea. Acest lucru poate fi 

interpretat pentru a indica o cultură antreprenorială mai puternică în Bihor, care este într-adevăr susținută de 

interviurile cu managerii de afaceri din Bihor (vezi capitolul următor), care, în general, au fost de acord că 

există un puternic spirit antreprenorial în țară, în special în domeniul TIC. În mod constant, acest punct de 

vedere nu a fost împărtășit de către managerii de afaceri din Valcea. 

În ceea ce privește importanța diferitelor abilități soft la locul de muncă, rezultatele au indicat că 

comunicarea este o abilitate considerată importantă de majoritatea (78,3%) a solicitanților de locuri de 

muncă. Alte aptitudini, cum ar fi capacitatea de a rezolva probleme, capacitatea de a lucra într-o echipă, 

capacitatea de a lua inițiativă la locul de muncă sunt în general considerate importante de către cei mai 
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mulți respondenți, dar la o rată ceva mai mică. Pe de altă parte, capacitatea de gândire critică, capacitatea 

de auto-control și capacitatea de a lua decizii la locul de muncă, în ciuda faptului că sunt evaluate ca 

importante în general, au fost indicate ca fiind importante într-o pondere mai mică de respondenți (tabelele 

/ Charts 97-114). Aceasta constatare este deosebit de interesantă având în vedere că aceste competențe, în 

special gândirea critică, au fost indicate ca fiind importante în funcții de conducere și antreprenoriat. 

În ceea ce privește aptitudinile solicitanților de locuri de muncă care lipsesc în regiunile respective, 

răspunsurile, în general, au indicat abilități cu diferite grade de calificare. Abilitățile de lucru în construcții 

au fost luate în considerare de către cei mai mulți respondenți că lipsesc la fel de puternic, urmat de inginerie 

TIC și abilități de catering / muncă turism. Analiza răspunsurilor pe regiuni, cu toate acestea, au prezentat 

unele diferențe regionale. Majoritatea solicitanților de locuri de munca din judetul Bihor consideră inginerii 

TIC și muncitorii necalificați ca fiind cele mai lipsite de profiluri ocupaționale; în județul Vâlcea, cele mai 

multe locuri de muncă au indicat solicitanții de muncitori din construcții, turism și a lucrătorilor în vânzări. 

Din răspunsuri se poate trage concluzia că, cu excepția ingineriei TIC, că pe piețele regionale ale forței de 

muncă nu lipseşte de forță de muncă foarte educată. Analiza răspunsurilor în funcție de nivelul de educație 

al respondenților au arătat că, respondentii au o probabilitate mai mare de a indica ocupații calificate mai 

mici ca fiind lipsa, respondenții cu un nivel mai ridicat de educație indică ocupații care necesită învățământ 

superior și formare. Acest lucru este logic. Acesta se referă la auto-percepția respondenților referitor la 

poziți lor pe piața forței de muncă, interesul lor în anumite ocupații sau tipuri de locuri de muncă, așteptările 

lor de pe piața muncii, precum și diferite locuri de muncă pentru diferite segmente ale populației . Există, 

în general, o identificare mai scăzută a TIC ca fiind lipsă în județul Vâlcea, cu respondenții care identifică 

muncitorii din construcții și a lucrătorilor de vânzări ca meserii care lipsesc (tabelele / Charts 59-63). 

Când au fost întrebați care sunt profesiile cele mai bine platite in regiunea lor, solicitanții de locuri de 

muncă au indicat ingineri TIC, avocați și medici ca profesiile din domeniul cel mai bine plătite. Variațiile 

regionale în răspunsuri au fost mici: în județul Bihor medicii au fost indicaţi ca fiind cea mai bine plătită 

profesie, în timp ce în județul Vâlcea a fost manageri de afaceri. Cele mai multe dintre locurile de muncă 

bine plătite indicate necesită studii superioare. În acest scop, trebuie să se constate că, cu excepția ingineriei 

TIC, nu există nici un deficit de aprovizionare cu abilități pentru profesiile cel mai bine plătite pe piețele 

regionale ale muncii. În plus, muncitorii din construcții, muncitori necalificați, precum și personalul de 

turism / catering, care au fost indicate ca fiind lipsă, sunt în partea de jos a locurilor de muncă bine plătite 

în conformitate cu opinia respondenților. De aici se poate trage concluzia că, în opinia respondenților 

piețele regionale ale forței de muncă nu dispun de forță de muncă, care să accepte locuri de muncă plătite 

mai mici. Având în vedere nivelul mediu, în general, mai ridicat de educație al respondenților din cele două 

regiuni, este dificil să ne așteptăm ca nevoile piețelor regionale ale forței de muncă pot fi îndeplinite cu 

structura existentă a profilurilor de forță de muncă. (Tabele / Grafice 64-68). 

În plus la concluzia anterioară, mai puțin de 1/3 din solicitanții de locuri de muncă au exprimat interesul în 

procesul de învățare ca o abilitate de lucru. Trebuie subliniat faptul că există diferențe semnificative între 

regiuni cu privire la această problemă: în timp ce 49% dintre solicitanții de locuri de muncă din județul 

Vâlcea, ar dori să învețe o abilitate de lucru, acest lucru a fost indicat de numai 12,9% dintre solicitanții de 

locuri de muncă din județul Bihor. Cu toate că interesul în procesul de învățare și de formare nu variază într-

o măsură semnificativă în rândul solicitanților de locuri de muncă din diferite grupe de vârstă din județul 

Vâlcea, în cazul județului Bihor, cel mai tânăr (18-29), iar cele mai vechi (41+) grupuri de respondenți au 

fost cel mai puțin interesate în dezvoltarea de noi competențe. În plus, în timp ce pregătirea pentru a se 

angaja în procesul de învățare crește odată cu nivelul de educație, interesul în rândul respondenților care 

sunt în prezent înscriși la o universitate este foarte mic în ambele regiuni (tabelele / grafice 69-73). Având 
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în vedere rata oarecum mai mare a șomajului în județul Vâlcea, și, prin urmare, ponderea mai mare a 

respondenților care sunt în căutarea de muncă, este de așteptat ca procentul respondenților interesați în 

dobândirea de noi competențe de lucru ar fi mai mare în această regiune. 

Cu toate acestea, dezinteresul general de formare pentru noi competențe de lucru de către solicitanții de 

locuri de muncă poate fi interpretat ca o lipsă de cultură a dezvoltării profesionale. Întrucât punerea în 

aplicare efectivă a conceptului de învățare pe tot parcursul vieții depinde de eforturile de colaborare a mai 

multor părți interesate, se poate presupune că respondenții nu sunt capabili să continua dezvoltarea lor 

profesională. Cu toate că există un certificat de educație și formare profesională, care este popular din cauza 

migrației, o mare parte a populației cu studii superioare nu au nici un stimulent de a se participa la educaţia 

adulţilor. Acest lucru este completat de interesul scăzut în rândul angajatorilor de a investi în educație și 

formare a angajaților în continuare. 

În ceea ce privește competențele pe care le-ar dori să le atingă, solicitanții de locuri de muncă din județul 

Bihor au indicat limbi străine, aptitudini soft, si aptitudini de electrician / mecanica. Cu toate că pentru limba 

engleză există o ofertă relevantă din partea furnizorilor de educaţia adulţilor, cererea este de așteptat să 

scadă. Având în vedere numărul mare de companii multinationale din judetul Bihor, popularitatea limbilor 

străine ar putea rezulta din nevoia de a învăța alte limbi străine sau învățarea unei limbi străine pentru uz 

profesional. Mai mult decât atât, este evident că conștientizarea nevoii de a dezvolta abilități soft este lentă 

în curs de dezvoltare. Acest lucru este evident și în județul Vâlcea, unde cei mai mulți dintre solicitanții de 

locuri de muncă au indicat că ar dori să participe la un training pentru dezvoltarea TIC lor, bucătari / chelner, 

și / sau competenţe soft. Cu toate acestea, în timp ce mai mult de 1/2 din respondenți din Bihor, au avut  

inițiativa de a atinge aceste competențe, doar 1/3 din respondenții din Vâlcea au participat la un curs pentru 

atingerea acestor competențe. Aproape jumătate dintre solicitanții de locuri de muncă ar dori să participe la 

un fel de formare (Tabele / Grafice 74-76). Cu toate acestea, s-au observat diferențe semnificative între 

regiuni cu privire la acest aspect. Mai precis, mai mult de jumătate din respondenții din județul Vâlcea sunt 

interesați de participarea la un anumit curs, comparativ cu doar 27,8% dintre respondenții din județul Bihor. 

Aceste rezultate sunt în concordanță cu constatările privind interesul pentru învățarea unor noi abilități de 

lucru. În plus, analiza rezultatelor în funcție de vârsta respondenților indică aceleași concluzii: în timp ce în 

Bihor interesul pentru educație și formare continuă scade odată cu vârsta, în județul Vâlcea, cohortele de cel 

mai tânăr și mai vechi  prezintă un interes mai mic în educație și formare profesională decât cohortele 

intermediare. Femeile din ambele regiuni prezintă un interes oarecum mai puternic în participarea la un curs 

decât bărbații. O neconcordanță a fost observată, în ceea ce privește solicitanții de locuri de muncă referitor 

la dorința de a învăța noi abilități de muncă și să se angajeze efectiv în formare. Întrucât, în primul caz, 

respondenții care sunt în prezent înscriși la universitate au exprimat un interes foarte scăzut în procesul de 

învățare, în acesta din urmă, acest grup de respondenți au arătat mare interes în înscrierea într-un program 

de formare. Respondenții cu 8 ani de învățământ primar din Vâlcea sunt cei mai puțin interesați să urmeze 

un program de formare (Tabele / Grafice 77-80). Având în vedere faptul că muncitorii necalificați sunt greu 

de găsit, se poate presupune că reticența din partea acestui grup de respondenți provine din faptul că pot găsi 

relativ ușor loc de muncă cu educația și abilitățile existente. 

În ceea ce privește tipul de formare la care ar dori să participe, în Bihor solicitanții de locuri de muncă au 

ales predominant ca formare calificări de coafor / make up, competenţe soft și TIC. În cazul județului Vâlcea, 

în preferințele indicate sunt incluse tipuri similare de formare, cu adaos de formare pentru bucătari / chelneri, 

adică alimentație publică și turism personal. Având în vedere faptul că aptitudinile și competențele TIC pe 

turism / servicii de catering au fost considerate ca fiind lipsă în special pe piețele regionale ale muncii, 

interesul pentru dobândirea acestor competențe este logic. De asemenea, analiza a relevat faptul că în plus 
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față de formare cu privire la competențele TIC, respondenții din grupele de varsta au mai indicat şi alte 

domenii de interes, cum ar fi formarea în asistență medicală și de limbi străine. Faptul că abilitățile soft sunt 

recunoscute ca fiind o necesitate relevantă, și că respondenții sunt interesați de o astfel de formare, este 

pozitiv. Deși nici unul dintre grupurile de vârstă nu a acordat prioritate competențe de formare în coafor / 

make-up, acest tip de formare este printre cele mai de dorit din cauza interesului mare în această abilitate în 

rândul respondenților de sex feminin. Având în vedere că această abilitate nu este listată ca o abilitate care 

lipseşte în regiuni sau ca o abilitate care este bine plătită, se poate presupune că femeile caută un loc să 

rămână în "zona lor de confort", alegerea pentru o abilitate care este corespunzătoare fiind probabil de gen 

(Tabele / Grafice 81-83). 

Preferințele respondentilor sunt în concordanță cu opinia lor, pentru cele mai populare cursuri AE în 

regiunile respective. În județul Bihor, respondenții au indicat cursuri de TIC, coafor și make-up ca și cele 

mai populare, în timp ce în județul Vâlcea, cursuri de bucătari / chelner și coafor / make-up au fost 

considerate cele mai populare (tabelele / grafice 85-87). În ciuda interesului respondenților care au participat 

la un training pe competenţe soft, aceste cursuri nu au fost indicate ca fiind în general mai populare de 

respondenți. 

Se poate concluziona că forța de muncă din cele două regiuni țintă este destul de bine educat, și că posedă 

unele competențe-cheie, cum ar fi comunicarea în limbi străine (un procent semnificativ de locuri de muncă 

solicitanților vorbesc două limbi străine), precum și competențe de bază în domeniul TIC . Cu toate acestea, 

trebuie menționat faptul că nu conține prevederi referitoare la competență în aceste abilități,iar aceste 

afirmații se bazează exclusiv pe auto-evaluarea respondenților. Cu toate acestea, numărul de locuri de muncă 

al solicitanților care cunosc o meserie sau posedă abilități tehnice este relativ scăzut (în special în județul 

Bihor). În afară de coafor / make-up cursuri, nu există nici un indiciu că există o ofertă constantă de cursuri 

de educaţia adulţilor pentru acest tip de competențe în regiunile vizate. În plus, cu toate că un procent 

semnificativ de solicitanți de locuri de muncă au dobândit aceste competențe la locul de muncă, este evident 

că ucenicia nu este o formă populară de învățare. 

Pe de altă parte, piețele regionale ale forței de muncă indică o nevoie puternică pentru muncitori necalificați 

sau calificați mediu. Fără a aduce atingere, lipsa de interes a persoanelor cu niveluri mai scăzute de educație 

în formare este consecventă. Având în vedere situația piețelor regionale ale muncii, se poate presupune că 

pot găsi de lucru relativ ușor cu competențele existente. În plus, ceea ce a fost evident în răspunsurile 

populației cu un nivel mai ridicat de educație a fost interesul redus în educație și competențe suplimentare. 

Lipsa de cultură a dezvoltării profesionale, precum și atenția insuficientă acestui aspect de către angajatori 

creează o situație în care solicitanții de locuri de muncă sunt reticenți să investească în educație suplimentară, 

fără un stimulent adecvat. 

Este important de menționat că există o creștere de conștientizare a importanței abilităților soft pentru 

productivitate la locul de muncă în rândul solicitanților de locuri de muncă. O parte semnificativă a afirmat 

că ar dori să participe la unele programe de formare de abilități soft. Cu toate acestea, indicația privind 

cursurile populare nu conduc la concluzia că există o aprovizionare stabilă a unor astfel de cursuri în 

regiunile vizate. lucrătorii în vârstă au rămas în urmă în ceea ce privește competențele și de interes în 

procesul de învățare. Stimulente suplimentare sunt necesare pentru această populație să țină pasul cu nevoile 

pieței muncii prin educație și formare suplimentară. 

6. Competenţele cerute de angajatori în Bihor şi Valcea 

În scopul studiului, au fost evaluate nevoile de competențe sectorului de afaceri în regiunile vizate, pentru a 

determina domeniile-cheie care nu dispun de programe de formare. 
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Cercetarea a constat în interviuri cu părțile interesate relevante: angajatori, furnizori de educaţia adulţilor, 

precum și cursanți adulți. Având în vedere punctul central al cercetării, au fost organizate interviurile cu 

scopul de a explora provocările specifice cu părțile interesate cu experiență pe piața muncii, precum și 

educaţia și formarea profesională în regiunile respective, cu scopul de a identifica domeniile de acțiune 

prioritare. Un total de 40 de interviuri au fost efectuate, 4 cu părțile interesate relevante, în fiecare dintre 

regiunile vizate. Mai mult, nevoile observate de industrii au referințe încrucișate cu date privind industriile 

majore din regiunile țintă și județe, ceea ce a contribuit să asigure dimensiunea regională necesară a anumitor 

competențe. 

Respondenții din interviurile și cercetările au oferit deopotrivă informații relevante cu privire la nevoile 

pieței muncii, competențe tehnice și specifice locului de muncă, de asemenea. În general, trebuie să fie 

subliniat faptul că respondenții sunt rugaţia în primul rând, să se gândească la competențe în ceea ce privește 

aptitudinile profesionale tehnice și / sau specifice, care este o reflectare logică a nevoilor de competențe-

cheie ale manageri de afaceri. In plus, este evident faptul că mulți respondenți, în special, respondenții din 

sectorul de afaceri, nu sunt familiarizați cu conceptul de competenţe soft. Ei pot să fie conștienți de nevoia 

lor de abilități soft, dar nu sunt familiarizați cu conceptul și, prin urmare, exprima această nevoie în diferite 

moduri. Aceasta are ca rezultat o complexitate cu terminologia care trebuie să fie simplificată. În măsura în 

care este posibil, aceste informații sunt înregistrate și discutate. Punctul de vedere al acestui raport este că, 

în ciuda obiectivului principal al proiectului asupra competențelor-cheie, informațiile furnizate cu privire la 

alte competențe în regiunile vizate ar trebui remarcat. În măsura permisă de regulamentul care reglementează 

proiectul, acestea ar putea fi, de asemenea, luate în considerare. 

Una dintre concluziile cheie care a reieșit din date este că grupurile-țintă (cum ar fi manageri de afaceri mici, 

muncitori, fermieri, tineri care intră pe piața forței de muncă, etc.) nu sunt, în unele cazuri, conștienți de 

faptul că au nevoie de anumite abilități sau de care au nevoie pentru a să dezvolte sau să le sporească. 

Concluzia este că, prin urmare, necesitatea să fie precedată de conștiința, adică, recunoașterea acestei nevoi. 

Astfel, în unele cazuri, au fost identificate nevoile de competențe observate și indicate în rezultatul raportului 

de auto-evaluare directă a respondenților, dar, în unele cazuri, ele rezultă din ceea ce, în opinia acestui raport, 

respondenții nu au putut observa cum este necesar. 

Evaluarea în specificități arată cele două regiuni țintă, dar consideră, de asemenea, nevoile comune la nivelul 

întregii regiuni. Acest lucru este relevant, având în vedere obiectivul proiectului de a promova dezvoltarea 

curriculei de colaborare. Întrucât aceste programe ar putea fi adaptate la nevoile și realitățile regionale, unele 

dintre ele, sau unele dintre componentele lor, ar putea rezulta, eventual, de la nevoile trans-regionale 

comune. În ciuda faptului că cercetarea a plecat de la propunerea de a explora diferențele regionale, 

rezultatele indică cu fermitate nevoi și provocări comune în toate regiunile. Aceasta este o concluzie 

relevantă, în special în ceea ce privește o constatare cheie - că problema majoră a forței de muncă pentru 

întreprinderile din toate cele patru regiuni țintă este incapacitatea de a găsi forță de muncă. Aceasta este o 

constatare interesanta, mai ales având în vedere diferențele dintre ratele șomajului în toate aceste regiuni, și, 

în special, între România și Macedonia. 

Faptul că nu există nici o instituție pentru analiza timpurie a nevoilor pieței forței de muncă reprezintă o 

necesitate cheie care trebuie să fie abordată. De asemenea, trebuie remarcat faptul că agențiile de ocupare a 

forței de muncă nu sunt de multe ori pregătite pentru a face acest lucru. O altă constatare este relevant faptul 

că orientarea în carieră este mai importantă decât oricând, deoarece există o neconcordanță puternică între 

oferta de muncă și a cererii. În timp ce există o supraproducție de cadre în anumite domenii, angajatorii 

indică probleme semnificative în găsirea forței de muncă cu competențe specifice. 
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În general, există un sentiment copleșitor de frustrare a managementului faţă de forța de muncă. Acest lucru 

este comun pentru ambele judeţe, Bihor și Vâlcea. Cu privire la critica majoră  care se referă la lipsa forței 

de muncă, și, în special, lipsa de forță de muncă calificată. Managerii se plâng că lucrătorii nu sunt de multe 

ori de încredere, nu stau mult timp, nu sunt loiali, au așteptări mari. Cifra de afaceri de personal este mai 

scăzută în întreprinderile în care lucrătorii învață abilități foarte specifice, care nu pot fi utilizate în alte locuri 

de muncă. 

Următoarele secțiuni prezintă rezultatele cercetării privind nevoile pieței muncii din județul Bihor și județul 

Vâlcea în România. Structura analizei se bazează pe grupurile-țintă ale proiectului, oferind perspective cu 

privire la problemele și tendințele care sunt comune în ambele regiuni, în timp ce, în același timp, detectează 

anumite particularități regionale care trebuie luate în considerare. 

 

6.1 Întreprinderi mici 

O concluzie relevantă în ceea ce privește situația economică din regiunile vizate este faptul că, în ultimul 

deceniu și jumătate, atât Bihor cât și Vâlcea au înregistrat o schimbare considerabilă a structurii lor 

economice. Proprietatea de stat a fost supusă restructurării, ceea ce a dus la scăderea marilor companii, foste 

de stat. Cu toate acestea, de-a lungul ultimul deceniu, există o prezență mai puternică a capitalului străin în 

Bihor, având ca rezultat o creștere a numărului de companii mari, deţinute sau manageriate de străini (rezultate 

ale cercetărilor cu privire la specificul economic regional din județele Vâlcea și Bihor sunt prezentate în 

Tabelul 5). În ciuda creșterii sectorului terțiar, industria și-a păstrat importanța sa în ceea ce privește cifra de 

afaceri și numărul de salariați (indicatori economici de bază pentru regiunile vizate sunt prezentate în tabelul 

1). În timp ce ocuparea forței de muncă în sectorul terțiar are cea mai mare participare la capitalul regional la 

Oradea, unde peste 2/3 din companiile operează în sectorul serviciilor, industria este dominantă în alte orașe, 

iar agricultura este sectorul dominant în sate. În ceea ce privește IMM-urile, se constată că Bihor este cel de-

al doilea loc din țară în funcție de densitatea IMM-uri la 1000 de locuitori (Ban, 2009). Rezultatele cercetării 

susțin, de asemenea, afirmația că există o cultură în curs de dezvoltare a afacerilor în Bihor, existând initiative 

de formare în acest sens în mare parte finanţate de proiectele ale donatorilor (rezultatele cercetării privind 

antreprenoriatul în județele Bihor și Vâlcea sunt prezentate în tabelul 7). 

În județul Vâlcea, numărul de companii multinaționale este mult mai mic. Mai mult decât atât, procesul de 

restructurare economică a afectat industriile mari locale deosebit de greu, numerele lor scăzând în mod 

continuu. Majoritatea companiilor mari operează in industrie. Pe de altă parte, microîntreprinderile, care 

reprezintă 85,7% din numărul total de întreprinderi active, operează în principal în sectorul comercial 

(Monografia Vâlcea Județului, 2012, p. 18). Cu mai mult de 1/2 din persoanele angajate în Vâlcea care 

lucrează în sectorul de servicii, abilitățile soft câștiga o importanță și mai mare. În ciuda creșterii constante a 

numărului de IMM-uri din județ, managerii din Vâlcea indică o relativă lipsă de cultură a antreprenoriatului.  

În timp ce există o anumită ofertă de formare de demarare a afacerilor, de antreprenoriat pentru satisfice 

nevoile locale. (Tabelul 7). 

Rezultatele din interviurile cu respondenții din sectorul de afaceri, precum și prin informaţiile oferite de 

respondenți chestionaţi (angajați, solicitanții de locuri de muncă), au indicat faptul că de cele mai multe 

întreprinderile, cele mici, nu apreciază importanța abilităților soft. Cu toate că această afirmație depinde în 

mare măsură de sectorul în care operează, aceasta depinde, de asemenea, de recunoașterea importanței acestor 

competenţe de către conducere. Atunci când au fost întrebaţi despre abilitățile soft, unii manageri de afaceri 

mici, au răspuns răspicat că "nu au nevoie". Această problemă nu a fost detectată în rândul companiilor mari, 

care sunt, de obicei, clienții pentru cursurile de competenţe soft, cum ar fi managementul stresului, 
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managementul timpului etc. Companiile mai mari și străine, filialele companiilor străine, sau companii locale 

care au cooperat îndeaproape cu cele străine au platforme e-learning, ceea nu este cazul pentru întreprinderile 

mici și tradiționale. 

Acest lucru indică faptul că afacerile mici ar trebui să fie plasat în centrul efortului de dezvoltare a abilităților 

soft, pe măsură ce nevoile lor sunt mai puternice. Întreprinderi mari și întreprinderi cu capital străin sau străine 

administrate au, de obicei, o abordare sistematică de a evalua nevoile de competențe și furnizarea de formare. 

Întreprinderile mai mici nu. Un manager de afaceri mici este mândru să raporteze că el a "nu a parcurs niciun 

curs de formare in vanzari sau management" (și, totuși, el este manager). 

În ceea ce privește conștientizarea importanței abilităților soft în rândul angajatorilor, trebuie să se țină seama 

de faptul că nevoia de competențe-cheie variază în funcție de sectoare (producție, comerț, servicii) și tipuri 

de locuri de muncă. Nu orice lucrător este obligat să aibă abilități avansate de rezolvare a problemelor sau de 

comunicare. Pe de altă parte, se pare că unele competențe sunt la fel de relevante pentru doar orice loc de 

muncă. Aceasta ar include de exemplu cu siguranță etica muncii, încrederea și altele asemenea. 

 

6.1.1 Formarea competenţelor digitale 

In ultimii ani, sectorul TIC din județul Bihor a fost în creștere rapidă, cu companii TIC din alte regiuni care 

se deplasează aici, din cauza salariilor mai mici pentru personalul cu înaltă calificare (specificul economic 

regional din județele Bihor și Vâlcea sunt prezentate în tabelul 5). Ceea ce este evident este faptul că există 

o cultură puternică a antreprenoriatului în județul Bihor. Cele mai multe start-up-uri sunt în TIC și industriile 

creative. În afară de sectorul TIC dezvoltat, în special în județul Bihor, rezultatele cercetării au indicat alte 

afaceri mici care operează în alte domenii şi au nevoie de formare în vederea optimizării beneficiilor TIC. 

Acest lucru rezultă din conștientizarea faptului că mulți manageri de afaceri mici nu sunt conștienți de faptul 

că în cazul în care integrează TIC în procesele de lucru, se poate îmbunătăți productivitatea. 

În general, utilizarea TIC în sectorul de afaceri mici, este la nivel de bază. Rezultatele cercetării au indicat 

faptul că multe întreprinderi mici nu se bazează pe instrumente TIC pentru a îmbunătăți eficiența și 

productivitatea. Consecvent alte domenii au nevoie, multe întreprinderi mici nu posedă o conștientizare a 

beneficiilor TIC pentru productivitatea companiei. Când au fost întrebaţi dacă au nevoi în domeniul TIC, 

managerii de afaceri mici răspund adesea că ei nu, chiar dacă este evident că au nevoie. Aceste nevoi variază 

între industrii. Acest lucru este valabil în special pentru întreprinderile tradiționale în producție și servicii, în 

care procesele cheie de producție nu sunt ele însele dependente de TIC. Întreprinderile micro, care nu 

contează totuși, pentru majoritatea agenților economici activi, sunt deosebit de preocupate de această 

problemă. Există exemple abundente de utilizare insuficientă a TIC: 

• Companiile mici nu înțeleg nici de ce au nevoie de o pagină web. Un manager al unei companii mici in 

instalatii electrice raporta că au creat doar o pagină de web, iar el consideră că aceasta este o mare realizare. 

El raportează că a făcut el însuși pagina web. Pagina de web nu este încă online. 

• O mică afacere de vânzări, instalarea și service de aparate de aer condiționat servește sute de clienti lunar. 

Compania dispune de 4-5 personal tehnic în domeniu. Există, comunicarea zilnică intensă cu clienții. 

Comenzile sunt preluate prin telefon și scrise de mână într-un caiet vechi. Ele sunt apoi transmise oral prin 

telefon tehnicienilor. 

Există mai multe domenii în care întreprinderile mici pot beneficia de utilizarea sporită a TIC, inclusiv, dar 

fără a se limita la: managementul documentelor, comunicarea cu personalul, comunicarea cu clienții (web, 

rețele sociale etc.), managementul relatiei client, proiect și managementul proceselor, si asa mai departe. 
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Legat de acest aspect, smartphone-urile oferă posibilitatea alternative digitale pentru persoanele fără 

competențe informatice. S-a raportat că micro-întreprinderi, care sunt de obicei conduse duă metode de 

management învechite şi care nu utilizează TIC, nu pot fi învățați să folosească e-mail, dar funcționează bine 

cu funcționalitățile de telefon mobil (mesaje text, Internet, etc.). Oportunitățile pot fi explorate pentru 

instruirea privind utilizarea în afaceri a diferitelor aplicații mobile, în special pentru managerii care nu posedă 

abilitățile standard TIC. 

 

6.1.2 Formarea competenţelor de management 

O nevoie clară, care se desprinde foarte puternic în întreprinderile mici, este aceea de abilități de 

management. Cei mai mulți manageri nu deţin o pregătire în management și mai mult, sunt mândri să 

sublinieze acest fapt, simt că nu au nevoie de pregătire. 

Multe companii locale sunt deținute și administrate în familie. Exista probleme specifice legate de 

gestionarea unei afaceri de familie. Aceste mici companii locale sunt de multe ori rezistente la schimbare. 

Pe de altă parte, în acestea se lucrează mai uşor cu în comparație cu companiile multinaționale, deoarece 

acestea din urmă sunt prea structurate. 

Multe afaceri locale deținute de familie au apărut destul de recent, în ultimii 10-15 ani. Ele sunt încă conduse 

de prima generație de fondatori și proprietari. În multe cazuri, cunoștințele lor de management profesionale 

sunt de bază și au învățat numai din experiența personală. În concordanță cu logica că recunoașterea precede 

nevoia, mulţi dintre manageri de afaceri mici nu simt că le lipsesc aptitudinile de management. Întrebat dacă 

dispun de personal de management bun, ei răspund adesea "da, fiul meu, fiica, ginerele" sunt manageri. 

Acesta este un indiciu clar că multe întreprinderi mici sunt deținute de familie și gestionate. 

Cu toate acestea, nu există nici un fel de indiciu că întreprinderile mici investesc în formare de competenţe 

de management. În afară de câteva cursuri sau seminarii organizate de Camerele de comerţ şi industrie, 

practic nu există rapoarte care să indice participarea managerilor de afaceri mici la cursuri de formare de 

management. Este evident că nu există nici o recunoaștere a nevoii de competențe de management, sau o 

cultură și practica de a investi în formarea personalului de conducere. Manageri de afaceri mici si mari au 

foarte puține cunoștințe de concepte în management, cum ar fi managementul de proiect, lucrul în echipă, 

resurse umane, managementul documentelor, utilizarea TIC, și așa mai departe. Ei raportează provocări care 

sunt în mod clar probleme de management, dar nu există nici un indiciu că ei recunosc conceptul sau că au 

luat în considerare teoria de management de consultanță sau experiență. Acțiunile și răspunsurile lor la astfel 

de provocări sunt ghidate de experiența personală sau de consultanță data de colegi, și de multe ori astfel de 

răspunsuri pot fi eficiente, dar conștiința faptului că acestea sunt probleme de management care au fost 

codificate cunoştinţă de cauză lipsesc în general. Câteva exemple de provocări raportate de către managerii 

de afaceri mici pot fi partajate ca o ilustrare: 

• Lucrătorii, în special lucrătorii în vârstă, insista pe descrieri stricte de locuri de muncă. Managerii 

raportează că au probleme cu lucrătorii care insistă cu privire la efectuarea de serii limitate de sarcini și 

refuzul de a fi flexibil. De exemplu, chelneri într-un restaurant la munte care utilizează un generator de 

putere refuză să se implice cu pornirea generatorului cu explicația că aceasta nu face parte din fișa postului; 

lucrătorii în vârstă (textile) refuză să accepte alt mod de lucru decât cel cu care s-au obişnuit; lucrătorii dintr-

un birou refuză să furnizeze un cablu prelungitor, deoarece aceasta este munca manuală și ei nu fac asta, 

deoarece acesta o face personalul de administrare, și așa mai departe. Acest tip de comportament este bine 

documentat. Motivul cel mai probabil este faptul că aceste atitudini provin și au fost moștenite din perioada 

socialistă, însă acest lucru este o discuție mai lungă, care este dincolo de domeniul de aplicare al acestui 
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raport. Chestiunea este recunoscută totuși. Argumentul managerilor este valid. Cu toate acestea, nu există 

nici o indicație a unui răspuns la această problemă legată de afacerile mici, ca fiind legate de cunoştinţele de 

management. De exemplu, faptul că resursa umană (HR) este problemă de management, ar trebuie să fie 

abordată în mod sistematic; 

• manageri de afaceri mici se plâng că comportamentul personalului este o problemă. Ei raporteaza ca 

muncitorii nu sunt dedicaţi, au nevoie de o lungă perioadă de timp pentru a învăța și de a deveni productivi 

și de multe ori ei pleacă înainte de a fi ajuns la productivitatea reală. Managerii inteleg motivele (cel cheie 

de multe ori fiind salariile mici), dar din nou, nu există nici o indicație a unui răspuns sistematic; 

• Adaptarea la schimbare este o problemă pentru lucrătorii în vârstă. Managerii de afaceri mici, de multe ori 

subliniază acest fapt. Ei raportează că este foarte dificil să convingi lucrătorii mai în vârstă să accepte noi 

modalități de a lucra. Dar nu există nici o recunoaștere a provocării legate de managementul schimbării în 

general, precum și legătura cu aspectele specifice ale afacerii; 

• Întreprinderile mici nu au politica și practica de muncă în echipă, si legat de aceasta, de motivare a 

personalului. Cei mai multi manageri de afaceri mici nu au o idee clară despre importanța construirii echipei 

și a motivației pentru muncă a personalului. Practica de lucru în echipă este practic inexistentă în 

întreprinderile mici. Este dificil să găseşti man ageri de afaceri mici, care au investit vreun efort sistematic 

în lucru în echipă sau au o înțelegere clară de ce acest lucru este necesar și modul în care să o aplice. 

Lipsa de recunoaștere a provocărilor de management și a nevoii de abilități de management este larg 

răspândită în rândul întreprinderilor mici. Există exemple în care chiar și conceptele cele mai de bază, cum 

ar fi vânzările, nu sunt recunoscute în mod suficient. 

În acest context, formarea competenţelor de management este importantă datorită faptului că managementul 

poate încuraja autonomia și procesul de luare a deciziilor, ceea ce respondenții studiului au indicat a fi 

subapreciat la locul de muncă. 

De asemenea, managerii indică faptul că nu este ușor de găsit personal, care poate face față în mod autonom 

"situațiilor complexe", adică, pot rezolva problemele. Procesele de producție specifice pot necesita, de 

asemenea, abilități de rezolvare a problemelor. Exista situatii in care gasirea cauzei, radacina problemei 

necesită o gândire. S-a subliniat că este important ca managerul să fie în măsură să identifice lucrătorii care 

au acest potențial și pentru a-i ajuta să-l dezvolte. Cu toate acestea, mai puțini manageri știu să aprecieze 

corect această competență și, prin urmare, să-l identifice și să promoveze dezvoltarea acesteia. Acest lucru 

indică nevoia de manageri din sectoare care urmează să fie instruiți în dezvoltarea acestui categorii de 

competenţe. De asemenea, se subliniază necesitatea de rezolvare a problemelor prin dezvoltarea abilităților 

de gândire critică a personalului selectat. Managementul trebuie să asigure spaţiul astfel ca lucrătorul să aibă 

posibilitatea de a experimenta. Este nevoie de formare pentru manageri cu privire la modul de promovare a 

acestor competențe. Acest lucru este deosebit de important în județul Vâlcea, în cazul în care întreprinderile 

mici arată lipsa acestor abilități. Această nevoie nu este la fel de puternică şi în Bihor, pentru că există o 

prezență mai mare a culturii antreprenoriale și manageriale, precum și o oferta de formare mai consistentă 

în aceste domenii. 

 

6.1.3 Formare în recrutare 

În ciuda nivelurilor relativ scăzute ale șomajului în ambele regiuni, există indicii clare și abundente cu privire 

la nepotrivirile relevante între așteptările angajatorilor și cele ale forței de muncă (de exemplu, candidații la 

locuri de muncă). Managerii de la nivelul tuturor regiunilor țintă și în industrii se plâng în mod constant de 



Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional 54  

lipsa forței de muncă. Există mai multe exemple de întreprinderi care nu reușesc să se dezvolte din cauza 

lipsei de forță de muncă. Există cel puțin doi factori majori care converg în acest scop. În primul rând, 

migrația puternică spre exterior. Acest lucru este valabil mai ales în Bihor și într-o oarecare măsură, şi în 

Vâlcea. În al doilea rând, există o lipsă de competitivitate, care obligă angajatorii să ofere salarii care sunt 

sub așteptările lucrătorilor. Aceasta din urmă este întărită de prima. Posibilitatea migrației și găsirea unui loc 

de muncă mult mai bine plătite în străinătate, ridică așteptările forței de muncă. 

Managerii din ambele judeţe, Bihor și Vâlcea, afirmă că, în urmă cu 7-8 ani era mult mai ușor să găsească 

muncitori. Lucrurile s-au schimbat dramatic într-o perioadă relativ scurtă de timp. În județul Bihor, lipsa de 

forță de muncă rezultă din afluxul de investitori străini în ultimii 10 de ani. 

Din moment ce plecarea în străinătate este calea cea mai dorită, muncitorii din Bihor preferă să lucreze 

pentru companii multinationale, care îi pot transfera la un moment dat într-o altă țară. Cu toate acestea, 

managerii de afaceri indică faptul că multinaționalele plătesc salarii mici. În Valcea, companiile 

multinationale nu sunt prezente. Cu toate acestea, există o nevoie acută de forță de muncă necalificată și a 

lucrătorilor cu abilități tehnice medii, care sunt foarte greu de găsit. Există o lipsă special de muncitori în 

construcții, oferta actuală nu satisface nevoile (rezultatele cercetărilor privind disponibilitatea forței de 

muncă în județele Vâlcea și Bihor sunt prezentate în tabelul 2). 

Afluxul de companii de producție din Bihor ridică nevoia de competențe tehnice. Companiile mari sunt gata 

să organizeze transportul și să angajeze lucrători cu competențe de bază. În prezent, există aproximativ 1.000 

de locuri de muncă vacante din Bihor, din care 600 necesită competențe tehnologice medii. Există o nevoie 

acută de personal tehnic mediu, cum ar fi electricieni, muncitori în metal, mecanici, sudori, operatori CNC, 

precum și muncitori necalificați. Manageri afirmă că există, de asemenea, o lipsă puternică de conducători 

auto profesioniști din Bihor (Tabelul 5). 

Mai mult decât atât, în ambele județele, Bihor și Vâlcea, există o cerere sezonieră puternică pentru lucrătorii 

din turism și ospitalitate. Acest lucru se datorează migrației sezoniere a lucrătorilor din turism în stațiunile 

de vară din străinătate. Există indicii că această necesitate este mai puternică în Vâlcea. Managerii din Valcea 

sunt de acord că este mai dificil să se găsească lucrători în turism decât alți lucrători generali. 

Întrucât găsirea de forţă de muncă devine tot mai dificilă, companiile au nevoie de  o recrutare mai bună. 

Recrutarea este un proces costisitor. Managerii raportează cazurile în care lucrătorii cu competențe specifice 

trebuie să fie aduşi de departe. Companiile mari sunt mai bine pregătite pentru a face față acestei provocări. 

Multe companii mai mici nu sunt gata să accepte noua realitate. Ei se plâng autorităţilor, dar nu iau în 

considerare posibilitatea de a angaja lucrători dintr-un alt oraș. Nivelul scăzut de competitivitate care are ca 

rezultat salarii mici este, de asemenea, un factor prohibitiv. Acest lucru indică o necesitate evidentă de 

formare în recrutare, combinată cu evaluarea pieței forței de muncă. 

 

6.1.4 Investiţia în formarea muncitorilor 

Un alt aspect al problemei privind dezechilibrul de competențe pe piețele regionale ale muncii este lipsa de 

investiții în dezvoltarea și formarea profesională, atât ale angajatorilor cât și ale angajaților. Și anume, este 

evident că managerii iau în considerare instruirea angajaților ca o investiție uriașă și de angajament din 

partea muncitorilor cărora le-au asigurat formarea, chiar și în cazurile în care training-uri au fost livrate la 

un cost redus sau nu de către companie. Printre altele, acest lucru este un indiciu puternic al lipsei de interes 

a întreprinderilor de a oferi formare. Ei doresc lucrători gata formaţi. 

Cu toate acestea, există multe locuri de muncă specifice, pentru care nu există o formare și abilități tehnice 
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care pot fi învățate numai la locul de muncă. Acest lucru, de exemplu, este cazul cu aproape toate companiile 

cu un anumit proces de producție. Acest lucru implică faptul că societățile trebuie să fie implicate în 

furnizarea de formare. De asemenea, indică faptul că un muncitor are nevoie de formare specifică, de 

formare certificată. 

Managerii indică faptul că dorința de a învăța este o competență cheie pe care o apreciază în special în 

personalul lor. Dorința de a învăța este pentru ei mai important decât stocul actual al abilităților pe care  

muncitorii le posedă. Această afirmaţie este în concordanță cu argumentele majore în discuția teoretică și 

politica privind învățarea pe tot parcursul vieții. Cu toate acestea, nu există nici un indiciu că majoritatea 

lucrătorilor tineri sau de la mijlocul carierei sunt conștienți de această necesitate, care sunt relevante pentru 

angajatori și lucrători deopotrivă, sau că acestea acționează ca răspuns la această necesitate. Acest lucru 

implică necesitatea de a promova sensibilizarea cu privire la relevanța învățării pe tot parcursul vieții. În 

plus față de pur și simplu promovarea acesteia ca un concept general, opțiunile ar putea fi explorate pentru 

cursuri personalizate cu privire la noile nevoi de competențe. 

Primul pas ar trebui, evident, să fie de promovare a conștientizării în rândul managerilor de afaceri mici, că 

există întotdeauna ceva de învățat. Atât judeţul Bihor, cât și județul Vâlcea, au o pondere mare a lucrătorilor 

în vârstă care lucrează în producție, a căror formare poate fi benefică pentru productivitatea lor, găsirea de 

locuri de muncă și a perspectivelor de angajare generale (rezultate ale cercetărilor cu privire la vârsta 

lucrătorilor în ocupații specifice în județele Vâlcea și Bihor sunt prezentate în tabelul 6). În timp ce pozițiile 

administrative sunt deținute în majoritate de către lucrătorii mai tineri, posturi care necesită competențe 

tehnice (indicate ca fiind lipsă), sunt de obicei realizate de către lucrătorii în vârstă. În acest context, formarea 

în recrutare, precum și formarea în managementul resurselor umane pot ajuta managerii să găsească și să 

păstreze forța de muncă necesară, în condițiile de aprovizionare reduse a forței de muncă disponibile pe piața 

regională a muncii. 

 

6.2 Locuri de muncă pentru tineri  

Problema cu dezechilibrul de competenţe a fost evident mai ales în cazul tinerilor candidaţi la locuri de 

muncă. Acest lucru se referă nu numai la calificările formale educaționale, dar, de asemenea, la dezvoltarea 

de competențe prin intermediul unor forme de instruire la locul de muncă, cum ar fi ucenicia. O constatare 

importantă a cercetărilor privind tinerii lor loc de muncă este că experiența practică pentru tineri este un 

domeniu important. Managerii de afaceri raportează în mod constant că este dificil să lucreze cu tinerii 

muncitori fără experiență de muncă anterioară. 

Un fapt important este faptul că lipsa de experiență de muncă nu provine din lipsa posibilităților de obținere 

a experienței, dar din lipsa de interes a tinerilor. Mulți oameni tineri nu au interes în participarea la stagii. 

Acesta este cazul chiar și atunci când educația formală (secundar sau terțiar) necesită în mod obligatoriu 

lucrări practice pentru persoanele tinere. 

Acest lucru este combinat cu faptul că întreprinderile mici nu au interesul și posibilitățile de a participa la 

programele de stagii universitare. Există dovezi, pe de altă parte, de colaborare între companii mari și 

universități. In timp ce programele de stagii nu sunt un concept nou în Bihor și Vâlcea, și au funcționat bine 

în trecut, respondenții indică faptul că stagiile obligatorii în cadrul educației formale se fac numai formal 

(tabelul 3). 

În acest scop, este de o mare importanță pentru tineri pentru a obține experiența inițială de lucru în timpul 

studiilor lor. Acest lucru îi va ajuta în tranziția de la școală la locul de muncă. Acest lucru este acceptat ca 
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fiind acceptat, și totuși nu se practică. Nu este acceptat de către tineri. 

 

6.2.1 Dezvoltarea stagiilor de practică 

În ceea ce privește dezvoltarea abilităților de angajare în rândul tinerilor intrați pe piață muncii, domeniul-

cheie este de a promova interesul lor în activitatea practică. În mod provizoriu, există două aspecte ale acestei 

probleme. Prima se referă la atitudinea tinerilor față de munca practică în timpul studiilor, iar a doua, la 

atitudinea lor după ce au terminat studiile și când sunt în căutarea unui loc de muncă. În această a doua etapă, 

problema se referă la nepotrivirea așteptărilor. Managerii doresc un muncitor pregătit înainte de a le oferi o 

plată; pe de altă parte, intrați pe piață muncii, tinerii refuză să lucreze fără plată. 

Mari companii multinationale din Bihor sunt dispuse să investească în formarea lucrătorilor, și să ofere 

programe de stagii pentru aceşti tineri, indicând condiții mai favorabile pentru dezvoltarea formării la locul 

de muncă ca o necesitate. Pe de altă parte, prezența unor companii multinaționale și contribuția lor la 

dezvoltarea culturii de dezvoltare profesională prin stagii și de investiții în formarea lucrătorilor este mai 

redusă în Vâlcea. Actualele condiții din județ indică faptul că problema cu lipsa de interes în stagii și 

oportunitățile disponibile de a dezvolta abilități prin practică este mai evidentă în Vâlcea. 

 

6.2.2 Formarea pentru competenţele practice  

Problema găsirii unei forței de muncă tinere și competente este influenţată de faptul că în ultima perioadă a 

existat o tendință de creștere rapidă de cuprindere a tinerilor în învățământul superior (specific educațional 

din județele Bihor și Vâlcea sunt prezentate în tabelul 3). Factorii care stau la baza acestei tendințe au fost 

extinderea furnizării private a învățământului superior (universități private) și politicile guvernamentale de 

încurajare a înscrierii în universitățile publice. Acest lucru s-a derulat în mod evident, în paralel cu scăderea 

criteriilor de calitate în învățământul superior. Acesta este un subiect larg și tratarea lui sistematică este 

dincolo de domeniul de aplicare și interesul acestui raport. Cu toate acestea, această tendință a fost recent 

inversată în România. 

Tendința de "inflație în învățământul superior", este de așteptat să aibă potențiale consecințe negative pe 

termen lung. Un efect evident este dezechilibrul tot mai mare dintre oferta de muncă și cerere. Aceasta 

constatare se desprinde puternic din interviurile cu sectorul de afaceri. Cei mai mulţi dintre managerii de 

afaceri simt că există o ofertă excedentară de cadre tinere din domeniul științelor sociale, în timp ce, în 

același timp, există deficit de lucrători din metal, operatori CNC, sudori, electricieni, și așa mai departe. 

Managerii din ambele regiuni au indicat lipsa de pregătire a școlii profesionale pentru a satisface cererile 

lor. Procesele de dezindustrializare a țării în perioada de tranziție a dus la scăderea numărului de școli 

profesionale; cele existente se luptă pentru a satisface nevoile pieței muncii, lipsite de programe de 

competențe specifice (tabelul 3). 

Cei mai multe dintre managerii de afaceri au prezentat acest punct de vedere și l-au oferit voluntar. Este 

evident faptul că incapacitatea de a găsi forţă de muncă cu abilitățile tehnice necesare este o preocupare 

critică a sectorului de afaceri. 

Managerii au subliniat, de asemenea, faptul că lucrătorii care au astfel de aptitudini sunt, de obicei în vârstă, 

unii sunt aproape de pensionare, și că nu este posibilă găsirea de lucrători tineri cu astfel de aptitudini. Prin 

urmare, acestea indică faptul că, odată ce generația mai în vârstă se retrage, întreprinderile ar trebui să 

închidă din cauza lipsei de lucrători calificați. Au apărut şi alte descoperiri. 
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În primul rând, managerii de afaceri simt ostilitate față de noua generație, absolvenţi de științe sociale (drept, 

economie, științe politice) absolvenți care, în opinia lor "nu pot face nimic", dar au așteptări mari. 

În al doilea rând, există indicii clare, coerente cu logica de piață, că salariul lucrătorilor cu abilități tehnice, 

cum ar fi sudori, muncitori de metal, etc., a fost în creștere. 

Concluzia este că această tendință, care în prezent nu prezintă indicii de schimbare, va crea peste mijlocul 

semestrului efecte semnificative asupra pieței forței de muncă. Se poate preconiza că lipsa unora dintre 

abilitățile va crește în mod semnificativ, în timp ce pe de altă parte, supraoferta unor profiluri de competențe 

nu va reduce doar salariul oferit, dar va diminua în mod semnificativ șansele lor de muncă productive. Acest 

fenomen este deja evident și se poate accentua și mai mult în viitor. Trebuie remarcat faptul că o astfel de 

asimetrie semnificativă nu a putut fi echilibrat de piață, mai ales în condițiile migrației puternice. 

Rezultatele cercetării indică faptul că județele Bihor și Vâlcea au o pondere semnificativă a forței de muncă 

cu studii superioare. În timp ce învățământul superior în ocupații tehnice (în special TIC) este foarte solicitat, 

este extrem de dificil de a găsi aceste profiluri de personal. Interviurile cu părțile interesate relevante 

(furnizori de AE, manageri de afaceri) indică o nevoie puternică de orientare în carieră. Cu toate acestea, 

procesul actual de orientare în carieră nu este de așteptat să producă rezultate semnificative în acest sens, cel 

puțin pe termen scurt, mai ales în cazul în care se ia în considerare procesele de emigrare puternice. Tinerii 

sunt expuşi la stereotipuri puternice cu privire la dorinţa de a ocupa locuri de muncă cât mai curate, spre 

deosebire de cele în condiţii de muncă grele; forța de muncă calificată emigrează pentru salarii mai mari în 

străinătate. Sunt necesare furnizarea de cursuri care să se bazeze pe date solide pentru oferta de muncă și a 

cererii de profiluri specifice, în mod evident o necesitate relevantă pe piață, în special având în vedere faptul 

că ofertele de formare profesională în ambele regiuni lipsesc. 

Mai mult, rezultatele cercetării au arătat discrepanțe evidente în cererea și oferta de competențe pe piața 

forței de muncă. În timp ce personalul administrativ cu studii superioare este relativ ușor de găsit în ambele 

județele, Bihor și Vâlcea, deficitul de forță de muncă cu competențe tehnice este de așteptat să devină mai 

pronunţat. Dat fiind că este puțin probabil ca piața să poată absorbi cu succes oferta mare de forță de muncă 

cu competențe în domeniul științelor sociale, se poate preconiza că eventuala creștere a salariilor pentru 

ocupații tehnice poate crește interesul reconversiei profesională în rândul forței de muncă. Mai mult, 

furnizarea de formare pentru unele competențe tehnice, în plus față de competențele deja dobândite în 

sistemul formal de educație, poate avea ca rezultat o inserție profesională consolidată a acestor persoane. 

 

 

 

6.3 Muncitorii în vârstă 

Problema-cheie observată în rândul tinerilor - lipsa lor de motivație de a se angaja în dezvoltarea profesională 

a fost chiar și mai pronunțată în rândul muncitorilor în vârstă. Acest lucru este deosebit de important, având 

în vedere faptul că la mijlocul carierei lucrătorii în vârstă reprezintă o parte semnificativă a forței de muncă 

din ambele județele, Bihor și Vâlcea. Lucrătorii în vârstă sunt, de asemenea, mai prezenţi în sectoare care 

necesită abilități care sunt considerate deficitare, de exemplu, în poziții care necesită competențe tehnice de 

nivel mediu. În general, lucrătorii în vârstă sunt mai susceptibili de a avea nevoie de competenţe soft mai 

puternice decât cei mai tineri. 

Specific acestei categorii este decalajul lor în dezvoltarea abilităților și dificultățile de adaptare la noile 
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tehnologii și metode de lucru. Și anume, lucrătorii în vârstă sunt percepuţi ca fiind mai reticenți în a învăța 

noi modalități de lucru și a accepta noi tehnologii la locul de muncă. Aceste ipoteze au fost confirmate în 

mare măsură de rezultatele cercetării. Marea majoritate a managerilor de afaceri sunt de acord că este mai 

dificil ca lucrătorii în vârstă să se adapteze, să accepte noi moduri de a face lucruri. Pe de altă parte, există un 

indiciu clar că multe întreprinderi se bazează pe lucrătorii în vârstă pentru diferite posturi tehnice, cum ar fi 

electricieni, muncitori metalici, sudori, operatori CNC, muncitori textile etc. Provocarea principală este faptul 

că acești lucrători refuză să învețe la locul de muncă. Refuzul este adesea pasiv - ei încearcă să evite sarcina 

detestată sau să o transmită altcuiva. Reticența acestora de a se adapta la schimbare, prin învățare noi 

modalități și noi instrumente pentru efectuarea sarcinilor de muncă, la rândul său, afectează în mod 

semnificativ procesul de lucru în ansamblu și productivitatea muncii. 

Luând în considerare acest lucru, lucrătorii în vârstă au o nevoie clară de formare în domeniul adaptării, 

managementul schimbării, învățarea pe tot parcursul vieții. O astfel de formare ar putea fi adaptată la nevoile 

specifice ale sectoarelor, regiuni, lucrătorii de diferite vârste, etc. 

Odată cu emigrarea care implică în primul rând, persoanele mai tinere, multe companii sunt lăsate cu lucrătorii 

mai în vârstă. Vârsta medie a lucrătorilor în anumite sectoare, de exemplu, fabrici de textile, este foarte mare. 

Companiile textile raportează probleme serioase în a găsi oameni tineri care doresc să facă treaba. Există 

dovezi puternice că pensionarea lucrătorilor în vârstă cu abilități tehnice, va reprezenta o provocare relevantă 

pentru întreprinderile care au nevoie de astfel de competențe. In timp ce managerii din Bihor s-au oferit 

voluntar să rezolve problema cu lipsa forței de muncă, prin importul de lucrători, sectorul de afaceri din 

Valcea nu a luat în considerare această opțiune (tabelul 2). 

Mai mult decât atât, muncitorilor care realizează locuri de muncă non-manuale de multe ori le lipsesc 

competențele de bază şi abilitățile soft. De exemplu, competențele TIC lipsesc în cadrul acestui grup de 

muncitori. Un anumit grup țintă de interes pot fi lucrători în vârstă de 40 de ani sau de 50 de ani, primii care 

au abilități mai sărace în domeniul TIC. Formarea TIC poate avea efecte pozitive relevante asupra 

productivității și a capacității de adaptare a acestora. 

În timp ce acesta este un fapt confirmat faptul că pentru lucrătorii în vârstă este mai dificil să se adapteze, 

există dovezi care indică faptul că acest lucru este legat de atitudinea lucrătorilor. Managerii raportează că 

lucrătorii în vârstă simt că au toate cunoștințele și experiența de care au nevoie și că "nu mai pot învăța nimic". 

Practic, ei nu recunosc că învățarea este un proces pe tot parcursul vieții. 

Rezultatele studiului au aratat ca lucrătorii în vârstă în ambele județele, Bihor și Vâlcea, sunt rămaşi în urmă 

faţă de colegii lor mai tineri în ceea ce privește dobândirea de competențe și de interes în procesul de învățare. 

În timp ce o parte semnificativă a respondenților mai în vârstă deţin unele competențe de bază, cum ar fi limbi 

străine și TIC, puţini și-au exprimat foarte puțin interes în educația și formarea continuă. În acest scop, oferirea 

de stimulente pentru învățare prin bonusuri mici sau alte beneficii ar putea avea ca rezultat motivarea oarecum 

crescută pentru această categorie de muncitori. 

 

6.4 Populaţia rurală  

Agricultura și creşterea animalelor sunt o parte semnificativă a economiilor din ambele județe, Bihor și 

Vâlcea, cu o pondere semnificativă a populației din mediul rural care lucrează în acest sector. Cu toate 

acestea, în ciuda potențialului său considerabil, eficiența agriculturii românești rămâne încă relativ modestă. 

Dacă funcționează într-un mod adecvat, creșterea productivității ar putea contribui la reducerea sărăciei 

rurale, precum și reducerea diferenței de venituri mari între zonele urbane și cele rurale. 
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Fragmentarea excesivă a terenului este considerată un obstacol major în calea creșterii productivității 

agriculturii. Din moment ce multe ferme sunt la scară mică și, în principal deţinute de o familie, ei nu au 

capacitatea financiară de a investi în utilaje moderne. O altă consecință a acestei condiții, care ar trebui să 

fie menționată este nivelul înalt de consum propriu - și anume, la fel de mare, 69,3% din fermele din județul 

Bihor produc doar pentru consumul propriu. Ponderea fermelor care produc în principal, pentru vânzare, 

este scăzută (3,1%). 

Agricultura din județul Bihor, în special în zona înconjurătoare Oradea, este încă într-o stare de declin din 

cauza fragmentării excesive menționată mai sus a proprietății, precum și utilizarea de mașini și instalații de 

echipamente sărace, infrastructura rurală slab dezvoltată, o reducere a suprafețelor irigate, degradarea 

solului, deficitul cronic de resurse financiare, lipsa unui sistem funcțional de credit agricol (Moșoiu, 2013). 

 

6.4.1 Formarea online în agricultură şi creşterea animalelor 

Agricultura și creşterea animalelor în regiunile vizate constă, în principal din ferme individuale (mici ferme 

familiale). Aceste ferme individuale, care reprezintă marea majoritate a exploatațiilor agricole sunt angajate 

în agricultura de subzistență, cu ajutorul tehnologiei subdezvoltate ducând la randamente mici. Agricultura 

este în general învățată în cadrul familiei, cu cunoștințe și abilități transferate de la o generație la alta. Aceasta 

are ca rezultat o stare în care mulți fermieri nu au cunoștințe de bază în agricultură, cum ar fi de exemplu, 

utilizarea pesticidelor, fertilizarea etc. Mulți fermieri se bazează pe sfatul altor colegi sau  caută informații 

din surse alternative, care sunt adesea nesigure. Această situație poate avea mai multe consecințe, pornind 

de la randamente scăzute, la fabricarea de produse nesigure. Date din domeniu indică faptul că nu există nici 

o dovadă de oferte stabile de formare în agricultură și creşterea animalelor. 

Luând în vedere rata satisfăcătoare a utilizării calculatoarelor și a TIC de către respondenții din mediul rural 

(în special în județul Vâlcea), există un potențial pentru furnizarea de formare on-line, care ar putea fi de 

folos agricultorilor, în special agricultorilor tineri. 

Este evident faptul că agricultorii mai tineri care folosesc Internetul se angajează în căutări extinse ale 

conținutului de care au nevoie. Ei ar putea beneficia foarte mult de o educație de calitate furnizată on-line, 

printr-o combinație de conținut scris, prelegeri (atât live și înregistrate și postate online) și sfaturi 

personalizate. 

 

 

6.4.2 Formarea în managementul de proiect 

Furnizorii de educaţia adulţilor şi agricultorii indică deopotrivă necesitatea educației privind fondurile UE 

pentru agricultură, precum și cu privire la programele de reglementare ale guvernului și subvenții aferente. 

Există indicii clare că agricultorii încă nu dispun de suficiente informații cu privire la modul de accesare a 

acestor fonduri, iar manipularea reglementărilor complicate și hârtiile greoaie fac dificilă această sarcină. 

De exemplu, România are una dintre cele mai mici rate de absorbție a fondurilor UE pentru agricultură din 

toate cele 27 de state membre (Rovinaru & Pop, 2013). Necesitatea unor programe de educaţia adulţilor în 

acest domeniu a fost indicat în mod clar. Informații cu privire la aceste programe au fost disponibile în 

ultimii ani. Există agenții guvernamentale care sunt responsabile de acordarea de consultanță și asistență 

tehnică. Organizațiile private, cum ar fi firme de consultanță, şi-au intensificat programele de asistență și 

educație. Cu toate acestea, în mod evident, sunt necesare mai multe astfel de programe. 
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6.4.3 Formare în dezvoltarea turismului rural 

Turismul rural a primit o atenție tot mai mare în ultimii ani. Potrivit informaţiilor, industria a crescut 

oarecum, și s-au dezvoltat noi facilități și servicii. Respondenții au indicat turismul rural, în special, 

dezvoltarea turismului rural și de management ca o necesitate educațională relevantă. În prezent există puține 

resurse de educație sistematică cu privire la turismul rural. Există programe de formare ad-hoc și seminarii 

pe această temă. Este nevoie de educație şi formare ușor accesibilă, care să poată fi oferită în mod sistematic 

și cât mai aproape de beneficiari posibil. 

Există un potențial de dezvoltare a turismului religios în special în Vâlcea, din cauza numărului mare de 

mănăstiri, cu semnificație religioasă, istorică și culturală. Există, de asemenea, infrastructura rutieră relativ 

bună pentru a sprijini dezvoltarea turismului. Vâlcea are de asemenea un potențial puternic pentru 

dezvoltarea turismului cultural. Cu toate acestea, contribuția sectorului turismului la PIB-ul regional este 

foarte scăzută, în valoare de 2-3%. Oferta nu este foarte diversificată, iar strategia de marketing este aproape 

inexistentă. Având în vedere nevoia puternică de turism și ospitalitate a lucrătorilor, indicată de către 

managerii din Vâlcea, precum și potențialele pentru dezvoltarea în continuare a capacităților turistice în 

regiune, se recomandă furnizarea de formare pentru lucrători în turism și ospitalitate, precum și de formare 

în marketing și management în turism. Rezultatele din studiu au indicat că există un interes în rândul 

solicitanților de locuri de muncă pentru a participa la formarea în aceste domenii. 

Datorită poziției sale geografice, județul Bihor primește un număr semnificativ de turiști din țările vecine, 

Ungaria. Acest lucru indică un potențial de dezvoltare a turismului. Avand in vedere cunoscutele proprietăți 

benefice ale apelor termale din regiune, judetul Bihor are potentiale semnificative pentru dezvoltarea 

turismului balnear. Având în vedere necesitatea stringentă a lucrătorilor în turism și ospitalitate exprimate 

de către manageri în Bihor, se recomandă furnizarea de formare pentru lucrători în aceste sectoare. 

Potențialul pentru ecoturism și turism rural există atât în Vâlcea cât și în județul Bihor. Rezultatele cercetării 

au indicat că este nevoie de formare îm managementul şi marketingul turismului.  

 

 

 

 

6.4.4. Formare în agricultura ecologică şi producţia de alimente ecologice 

În strânsă legătură cu turismul rural, precum și de un interes crescând pentru fermieri și producătorii de 

alimente, este agricultura ecologică și producția de alimente ecologice. Cele două regiuni vizate prezintă 

un mare potențial pentru dezvoltarea agriculturii ecologice și producția de alimente ecologice. În același 

timp, piața produselor ecologice din țară a fost în creștere, iar consumatorii sunt tot mai interesați de 

produsele alimentare ecologice. 

În Bihor, oportunitățile pentru cultivarea culturilor ecologice există cu cerere mare de piață în comparație 

cu oferta. De aceea, sprijinul prin formare în agricultura ecologică este esențial pentru dezvoltarea durabilă 

a acesteia. 

În plus, s-a indicat faptul că există nevoi relevante de competențe în domenii cum ar fi producția de miere 

(apicultură), cultivarea ciupercilor, căutarea de ciuperci sălbatice, căutarea de plante medicinale/pentru 
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ceai, precum și de fructe de pădure. Dezvoltarea abilităților se bazează pe entuziasm, individual, și pe 

schimbul de la egal la egal. În cuvintele unui respondent, deținătorii de albine depind de "ajutorul dat din 

partea colegilor". Asociațiile profesionale, atât formale, cât și informale, au permis, de asemenea, schimbul 

de cunoștințe. Între toate aceste mijloace, învățarea este complet nestructurată și lăsată la latitudinea 

individului. Potențialul și beneficiul de dezvoltare al acestora este totuși semnificativă. 

Apicultura este, de asemenea, de mare importanță în Valcea, care este altfel cunoscut sub numele de 

"capitala mierii din România." Familii de albine, mai multe de 20.000, sunt înregistrate în județ, iar numărul 

de apicultori este în creștere. În ciuda unor eforturi pentru furnizarea de formare în acest domeniu, este 

nevoie de o dispoziție mai durabilă a formării. 

 

6.5 5 Piaţa cursurilor de educaţia adulţilor 

Cea mai mare parte a pieței pentru educația adulților din Bihor și Vâlcea este reprezentată de oferta pe limbi 

străine și TIC. Există o ofertă semnificativă de meditații particulare, mai ales pentru elevii din ciclul primar 

și secundar. Cu toate acestea, furnizarea de educație pentru competențe tehnice, care au fost indicate ca fiind 

lipsă, este rară. Și anume, numărul școlilor de formare profesională (educație formală) este într-un declin 

constant. Perioada de tranziție și restructurarea economiei au dus la un declin temporar al ofertei în abilitățile 

tehnice, având ca rezultat lipsa interesului pentru continuarea învățământului profesional. Atât în Bihor și în 

județul Vâlcea este raportată lipsa școlilor profesionale; respondenții indică faptul că cele existente nu dispun 

de calitate, oferind doar studii teoretice, cu puțină considerație pentru activitatea practică (tabelul 3). 

Respondenții die județul Bihor au indicat că nu există nici un loc pentru a trimite lucrători să participe la 

cursuri de formare în competențe tehnice, cum ar fi electrician sau mecanic, firmel cere cerând autorităţilor 

locale să intervină în rezolvarea acestei probleme. Acesta este un rezultat direct al declinului învățământului 

profesional pe parcursul ultimelor decenii. Mai mult decât atât, în Bihor respondenții şi-au exprimat interesul 

de formare în limbi străine și TIC furnizate numai în cazul în care se plătește o alocație cursanților. În cazul 

în care nu există nici o alocație, nu există nici un interes. Interesul pentru formarea abilităților soft există 

numai în cazul în care cursurile sunt gratuite. Regulamentul cu privire la formarea profesională, care prevede 

standardele și certificatele necesare pentru ocuparea forței de muncă sau deschiderea unei afaceri, este un 

factor relevant al cererii de formare. Formarea profesională a adulților, în majoritatea cazurilor, oferă 

certificate pentru cursanți (specificul educației adulților din județele Vâlcea și Bihor sunt prezentate în 

tabelul 4). Acest lucru crește motivația în urmărirea acestui tip de educație, mai ales din motive de migrare. 

Furnizorii raportează că mulți potenţiali migranți se înscriu cu scopul de a obține certificatele de care ar avea 

nevoie pentru viza sau reședință. Aceasta include de multe ori certificatul care atestă cunoașterea limbii țării 

de destinație. În unele cazuri, migranții sunt interesați în cunoașterea limbii în sine. În timp ce majoritatea 

cursurilor de educaţia adulţilor nu oferă certificate recunoscute în mod oficial, în afară de unele cursuri de 

limbi străine (Institutul Goethe pentru limba germană), educaţia adulţilor în țară rămâne în mare măsură 

nereglementată. Lipsa unor programe cu competențe validate în mod oficial explică interesul încă relativ 

scăzut în educaţia adulţilor, chiar și în rândul adulților tineri, care intenționează să părăsească țara în căutarea 

unei mai bune perspective de lucru în străinătate (rezultatele cercetărilor cu privire la cererea de formare de 

competențe soft, în județele Vâlcea și Bihor sunt prezentate în tabelul 8). Conform informaţiilor furnizate de 

furnizorii de educaţia adulţilor, există foarte puțin interes în cursurile de competențe sociale sau soft, cum ar 

fi comunicarea, lucrul în echipă, management de proiect. Există o coerență între opiniile angajatorilor și 

opiniile cursanților de educaţia adulţilor cu privire la această problem, nu este recunoscută nevoia de 

dezvoltare a acestor categorii de competenţe. Piața pentru acest tip de educație este, prin urmare, la început. 

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că unele programe de acest gen există. Ele sunt de obicei livrate 
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gratuit în cadrul proiectelor implementate de ONG-uri. Acestea ar fi în mare parte proiecte în domeniul 

promovării ocupării forței de muncă, sau dezvoltarea afacerilor, iar acestea includ aspecte cum ar fi 

comunicarea de afaceri, leadership, orientarea în carieră, și așa mai departe. Furnizorii de educaţia adulţilor 

sunt de acord că există o ofertă suficientă de cursuri de limbi străine și TIC de pe piață și că ceea ce lipsește 

sunt cursuri suplimentare pentru dobândirea competenţelor soft sau competențe-cheie. Mai mult decât atât, 

competenţele soft pot fi promovate ca fiind componente mai puternice în cursuri profesionale. Este 

împărtășită opinia că piața forței de muncă nu dispune astfel de competențe; este indicată necesitatea 

abilităților de comunicare de afaceri pentru muncitorii tineri, precum și pentru lucrători mai experimentați, 

dar şi nevoia de abilități de management general de resurse umane ale managerilor de afaceri, pentru a fi în 

măsură să recunoască și să evalueze astfel de competenţe soft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Indicatori de bază pentru Vâlcea şi Bihor. 

 

 Judeţul Vâlcea (România) Judeţul Bihor (România) 

Populaţia în 2015 405,543 620,777 

Urban 195,009 (48.1%) 320,070 (51.6%) 

Rural 210,534 (51.9%) 300,707 (48.4%) 

Rata de ocupare, 2014 79% (2014) 76.6% (2014) 

Rata şomajului rate, 2014, % 5.6 3.7 

Bărbaţi 5.8 4 
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Femei 5.5 3.3 

Salariul mediu pe 

angajat, 2014 

1,337 RON 1,299 RON 

 300 EUR 291 EUR 

Rata de ocupare pe persoane 

în funcţie de sector, 2014 

  

Agricultură, silvicultură şi pescuit (2.3%) (1.8%) 

Proces de fabricaţie (22.2%) (33.8%) 

Construcţii (8.6%) (6.5%) 

Comerţ cu ridicata şi amănuntul (17.0%) (17.6%) 

Transporturi şi depozitare (4.1%) (6.7%) 

Activităţi de cazare şi 

restaurante 

(4.2%) (2.9%) 

Educaţie (9.1%) (7.8%) 
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Tabel 2. Disponibilitatea forţei de muncă în judeţele Vâlcea şi Bihor 

 

 Valcea Bihor 

Identificarea de forţă de muncă 

necalificată 

Dificil (grad ridicat) Dificil (grad ridicat) 

Identificarea de forţă de 

muncă (competenţe tehnice 

medii) 

Dificil (grad ridicat) Dificil (grad ridicat) 

Identificarea de forţă de 

muncă calificată 

(ingineri; general) 

Dificil (grad ridicat-mediu) Dificil (grad ridicat) 

Identificarea de forţă de 

muncă calificată (ştiinţe 

social) 

Uşor Uşor 

Identificarea de forţă de 

muncă pentru producţie faţă 

de admin/management 

Producţie – dificil; 

A/M - uşor 

Producţie – dificil;  

A/M - uşor 

Ideea de a importa muncitori Neexprimată Exprimată puternic de către 

mulţi angajatori 

 

Tabel 3. Factorii de educaţie în judeţele Vâlcea şi Bihor 

 

 Valcea Bihor 

Inflaţie de diplome 

universitare 

(supraoferta de diplome 

universitare combinată cu  

declinul standardelor de 

calitate) 

Raportată ca tendinţă în 

trecut; în present s-a restrâns 

Raportată ca tendinţă în 

trecut; în present s-a restrâns 

Disponibilitatea 

programelor de 

formare profesionale 

Raportată lipsa şcolilor şi a 

claselor pe baza nevoilor 

specific. Deindustrializarea în 

timpul perioadei de tranziţie 

este indicate drept cauză. 

Raportată lipsa şcolilor şi a 

claselor pe baza nevoilor 

specific. Deindustrializarea în 

timpul perioadei de tranziţie 

este indicate drept cauză. 

Calitatea formării 

profesionale formale 

Managerii se plâng că în şcoli se 

predă doar teorie; că muncitorii 

nu deţin competenţele necesare 

Managerii se plâng că în şcoli se 

predă doar teorie; că muncitorii 

nu deţin competenţele necesare 

Disponibilitatea 

programelor de educaţia 

adulţilor 

Dezvoltarea unui sistem 

reglementat, poate fi 

înfiinţat şi acreditat  

Dezvoltarea unui sistem 

reglementat, poate fi 

înfiinţat şi acreditat  

Introducerea obligatorie 

a practicii în timpul şcolii 

A funcţionat bine în trecut; 

în prezenta se face numai 

formal 

A funcţionat bine în trecut; 

în prezenta se face numai 

formal 

Cooperarea universităţi-

întreprinderi în domeniul 

stagiilor de practică 

Companiile mari sunt de 

accord să organizeze stagii de 

practică pentru universităţi 

Companiile mari sunt de 

accord să organizeze stagii de 

practică pentru universităţi 
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Tabel 4. Elemente specifice ale educaţiei adulţilor în judeţele Vâlcea şi Bihor 

 

 Vâlcea Bihor 

Certificat de formare prin 

educaţia adulţilor 

Diploma de formare 

profesională a adulţilor. Există 

o motivaţi puternică pentru a o 

obţine, este necesară pentru 

integrarea prin migraţie 

Diploma de formare 

profesională a adulţilor. Există 

o motivaţi puternică pentru a o 

obţine, este necesară pentru 

integrarea prin migraţie 

Certificat de formare prin 

educaţia adulţilor 

Necesar pentru a obţine un 

loc de muncă sau a 

deschide o afacere 

Necesar pentru a obţine un 

loc de muncă sau a 

deschide o afacere 

Reglementarea educaţiei 

adulţilor 

Reglementări cuprinzătoare 

pentru formarea adulţilor. 

Sistemul este funcţional. 

Standardele sunt respectate. 

Reglementări cuprinzătoare 

pentru formarea adulţilor. 

Sistemul este funcţional. 

Standardele sunt respectate. 

Cooperarea între 

furnizorii de educaţia 

adulţilor şi agenţiile de 

şomaj  

Există dovezi ale acestei 

cooperări. Unii furnizări se 

plâng că nu sunt plătiţi la timp. 

 

Există dovezi ale acestei 

cooperări. Unii furnizări se 

plâng că nu sunt plătiţi la timp. 

 

Cooperarea între 

furnizorii de educaţia 

adulţilor şi întreprinderi 

Foarte puţine dovezi Câteva dovezi 

 

Tabel 5. Elemente economice regionale specifice în judeţele Vâlcea şi Bihor. 

 

 Valcea Bihor 

Prezenţa ridicată a 

multinaţionalelor 

Foarte puţine companii străine. În ultimul deceniu un 

influx foarte mare, mai 

ales în zona de fabricaţie 

Mari industrii locale Câteva mari (CET, Oltchim) s-

au închis, se restrâng 

Prezent 

Construcţii Au mare nevoie de 

muncitori în construcţii 

Au nevoie de muncitori în 

construcţii 

Turism şi cazare Ridicată Ridicată 

Industria TIC Nu e ridicată, câteva companii 

cu servicii IT 

Ridicată şi în creştere 
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Tabel 6. Vârsta muncitorilor în ocupaţii specifice în judeţele Vâlcea şi Bihor. 

 

 Valcea Bihor 

Vârsta muncitorilor /tehnic 

faţă de locuri de muncă 

admin 

Lucrători  tineri în admin şi 

management jobs; lucrători în 

vârstă în poziţii tehnice 

Lucrători  tineri în admin şi 

management jobs; lucrători în 

vârstă în poziţii tehnice 

Vârsta muncitorilor /după sector 

Textile 

Lucrători  tineri /lucrători în 

vârstă nu sunt interesaţi 

Lucrători  tineri /lucrători în 

vârstă nu sunt interesaţi 

Vârsta lucrătorilor/ nivel mediu 

- tehnic (sudor, operator CNC, 

mecanic, electrician) 

Lucrători  tineri /lucrători în 

vârstă nu sunt interesaţi 

Lucrători  tineri /lucrători în 

vârstă nu sunt interesaţi 

 

Tabel 7. Antreprenoriat în judeţele Vâlcea şi Bihor. 

 

 Valcea Bihor 

Deschiderea de start-up Nu sunt menţionate. Doar 

un interes mediu. Managerii 

nu sunt de acord că există o 

cultură a antreprenoriatului. 

Managerii sunt de acord că 

există o cultură a start.up-ului, 

cele mai multe sunt în industria 

TIC şi creativă. 

Deschiderea de start-

up/reducerea obstacolelor 

birocratice 

Deschiderea unui strat-up 

presupune multe obstacole 

birocratice. 

Deschiderea unui strat-up 

presupune multe obstacole 

birocratice. 

Fomarea în deschiderea de 

start-up 

Este disponibilă Este disponibilă, finanţată 

prin initiative private 

 

Tabel 8. Cererea pentru formarea în competenţe soft în judeţele Vâlcea şi Bihor. 

 

 Valcea Bihor 

Interesul în formarea de 

competenţe soft 

Fără interes dacă trebuie platit 

cursul, doar dacă sunt gratuite. 

Confirmat atât de cursanţi cât şi 

de furnizori. 

 

Fără interes dacă trebuie platit 

cursul, doar dacă sunt gratuite. 

Oferta de formare de 

competenţe soft după 

furnizori 

Foarte limitată, finanţată doar 

prin proiecte 

Foarte limitată, finanţată doar 

prin proiecte. Furnizorii 

afirmă că participarea este 

condiţionată de alocaţie 

Interesul faţă de clasele de 

limbi străine 

Foarte puţin, deoarece se 

predă în şcoală, afirmă 

cursanţii 

Foarte puţin, deoarece se 

predă în şcoală, afirmă 

cursanţii 

Interesul faţă de clasele TIC Mediu-scăzut Mediu-scăzut 

Disponibilitatea cursurilor de 

educaţia adulţilor oferite 

Cantitate medie a ofertei bazată 

pe disponibilitate doar daca nu 

se platesc sau sunt finanţate prin 

proiecte 

Cantitate medie a ofertei bazată 

pe disponibilitate doar daca nu 

se platesc sau sunt finanţate 

prin proiecte. Unii furnizori 

consider acest lucru o 

problemă. 
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Orientarea în 

carieră 

(recunoaşterea) 

Stakeholderi importanţi 

(furnizori, manager) au  o 

percepţie clară asupra acestui 

concept. Ideea că el/ea ştie deja 

ce are de făcut, este larg 

răspândită. 

Stakeholderi importanţi 

(furnizori, manager) au  o 

percepţie clară asupra acestui 

concept. Ideea că el/ea ştie deja 

ce are de făcut, este larg 

răspândită. 
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3. Anexe statistice 
 

Tabel / Diagrama 1. Regiune /Judet 

 
 

  
Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent 

Cumulat 
Valid Bihor 356 54.1 54.1 54.1 

 Valcea 302 45.9 45.9 100.0 

 Total 658 100.0 100.0 
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Tabel / Diagrama 2. Oras / Sat 

   
Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent 

Cumulate 

Valid oras 372 56.5 56.5 56.5 

sat 286 43.5 43.5 100.0 

Total 658 100.0 100.0  
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Tabel / Diagrama 3.  Oras / Sat * Regiune / Judet Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Oras / sat  oras 53.4% 60.3% 56.5% 

 sat 46.6% 39.7% 43.5% 

Tota  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 



 72 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

 

 

Tabel / Diagrama 4.  Varsta respondentilor 

 
   

Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procen 

cumulat 
Valid 18-29 ani 208 31.6 31.6 31.6 

39-39 ani 190 28.9 28.9 60.5 

 40+ ani 260 39.5 39.5 100.0 

Total 658 100.0 100.0  
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Tabel / Diagrama 5. Varsta * Regiune / Judet Cross tabulare 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / judet   

Total Bihor Valcea 

Varsta 18-29 ani 36.8% 25.5% 31.6% 

 39-39 ani 22.8% 36.1% 28.9% 

 40+ ani 40.4% 38.4% 39.5% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 6. Educatie * Regiune / Judet  Cross tabulare 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / judet  

Total Bihor Valcea 

Educatie 4 ani de invatamant primar .3%  
5.3% 

.2% 

 8 ani de invatamant primar 7.3% 6.4% 

 3 ani de invatamant secundar 2.2% 5.6% 3.8% 

 4 ani de invatamant secundar 24.2% 38.1% 30.5% 

 invatamant secundar superior 17.7% 11.3% 14.7% 

 universitate 43.3% 33.8% 38.9% 

 in prezent inscrisi la 
universitate 

4.8% .3% 2.7% 

 
alta / ul .3% 5.6% 2.7% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 7. Stiti o meserie care poseda competențe tehnice specifice? 

 * Regiune / judet  Cross tabulare 

                                           

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Stiti o meserie care poseda  da 24.4% 38.5% 30.9% 
competente tehnice 
specific?   nu 75.6% 61.5% 69.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 8. Unde le-ati invatat? * Regiune / Judet Cross tabulare 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Unde le-ati invatat? la scoala 42.5% 49.1% 46.3% 

 in cadrul unei educatii non-
formale 

13.8% 7.8% 10.3% 

 la munca 26.4% 18.1% 21.7% 

 in ucenicie  1.7% 1.0% 

    autodidact (familie, prieteni) 16.1% 23.3% 20.2% 

 
altul 1.1% 

 
.5% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama  9. Lucrati in prezent? 

   
Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent 

cumulat 

Valid     da 509 77.4 77.4 77.4 

nu, nu lucrez 108 16.4 16.4 93.8 

nu, sunt student 33 5.0 5.0 98.8 

altul 8 1.2 1.2 100.0 

Total 658 100.0 100.0  
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Tabel / Diagrama 10. Lucrati in prezent? * Regiune / judet Cross tabulare 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet   

Total Bihor Valcea 

Lucrati in prezent? da 78.7% 75.8% 77.4% 

 nu, nu lucrez 13.8% 19.5% 16.4% 

 nu, sunt student 6.5% 3.3% 5.0% 

 altul 1.1% 1.3% 1.2% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 10. Cat de mult ati lucrat viata dvs. In total? * Regiune / judet 

Cross tabulare 

                                         

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Cat de mult ati lucrat in total in     0.5-5 ani 27.0% 16.2% 22.1% 

Intreaga ta viata?    6-15 ani 23.7% 37.7% 30.1% 

                                                   16+ ani  39.4% 34.1% 37.0% 

    nu raspund 9.9% 11.9% 10.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



 80 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

 

Tabel / Diagrama 11. Cautati un job in momentul de fata? 

 
 

  
Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent 

cumulat 

Valid    da 141 21.4 21.6 21.6 

    nu 513 78.0 78.4 100.0 

    Total 654 99.4 100.0 

Missing    System 4 .6 

Total  658 100.0 

 

 



 81 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

 

Tabel / Diagrama 12. Cautati un job in momentul de fata? * Regiune / judet   Cross 

tabulare 

                                     

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Cautati un job in momentul  da 16.9% 27.0% 21.6% 
de fata? nu 83.1% 73.0% 78.4% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

 



 82 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

 
Tabel / Diagrama 13. Cand a fost ultima data cand ati cautat un job? * Regiune / 

Judet Cross tabulare 

% in cadrul Regiunii / Judetului  

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Cand a fost ultima data  in ultimul an 24.4% 25.4% 24.9% 
cand ati cautat un job? acum 2 ani 8.6% 8.3% 8.5% 

 acum 3 ani 12.5% 16.3% 14.2% 

 acum 4 ani 6.6% 8.3% 7.4% 

 acum 5 sau mai 
multi ani 

32.0% 29.6% 30.9% 

 niciodata 15.8% 12.1% 14.2% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



 83 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

 

 

Tabel / Diagrama 14. Folositi un computer? 

 
   

Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent 

cumulat 
Valid da 526 79.9 79.9 79.9 

nu 132 20.1 20.1 100.0 

Total 658 100.0 100.0  

 

 



 84 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

 

Tabel / Diagrama 15. Folositi un computer? * Regiune / judet Cross tabulare 

                              
 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Folositi un computer? da 76.4% 84.1% 79.9% 

 nu 23.6% 15.9% 20.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



 85 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel / Diagrama 16. Folositi un computer? * Regiune / Judet * Varsta Cross 
tabulare 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Varsta 

  Regiune / judet   

Total  Bihor Valcea 

18-29 ani Folositi un computer? da 92.4% 93.5% 92.8% 

nu 7.6%  6.5% 7.2% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 ani Folositi un computer? da 74.1% 89.0% 82.6% 

nu 25.9% 11.0% 17.4% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

40+ ani Folositi un computer? da 63.2% 73.3% 67.7% 

nu 36.8% 26.7% 32.3% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Folositi un computer? da 76.4% 84.1% 79.9% 

nu 23.6% 15.9% 20.1% 

Total  100.0% 100.0% 100% 



 86 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel / Diagrama 17. Folositi un computer? * Regiune / Judet * Gen Cross tabulare 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Gen 

  Regiune / Judet  

Total  Bihor Valcea 

masculin Folositi un computer? da 68.5% 87.4% 78.2% 

nu 31.5% 12.6% 21.8% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Feminine Folositi un computer? da 81.7% 80.8% 81.3% 

nu 18.3% 19.2% 18.7% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Folositi un computer? da 76.4% 84.1% 79.9% 

nu 23.6% 15.9% 20.1% 

Total  100.0% 100.0% 100% 

 



 87 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel / Diagrama 18. Folositi un computer? * Regiune / Judet * Oras / Sat Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Oras / Sat 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

oras Folositi un computer?     da 82.1% 86.3% 84.1% 

  nu 17.9% 13.7% 15.9% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

sat Folositi un computer?     da 69.9% 80.8% 74.5% 

  nu 30.1% 19.2% 25.5% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Folositi un computer? da 76.4% 84.1% 79.9% 

 nu 23.6% 15.9% 20.1% 

Total 100.0% 100.0% 100% 

 
 



 88 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel / Diagrama 19. Cat de des folositi un computer?  

 
 

  
Frecventa 

 
Procent 

Procent 

valid 

Procent 

cumulat 

Valid in fiecare zi 411 62.5   78.1 78.1 

 de cateva ori pe saptamana 76 11.6   14.4 92.6 

 mai putin de o data pe 
saptamana 

32 4.9                  6.1 98.7 

 mai putin de o data pe luna 7 1.1 1.3 100
.0  Total 526 79.9 100.0 

Lipsa Sistem 132 20.1 

Total  658 100.0 

 



 89 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel / Diagrama 20. Cat de des folositi un computer? * Regiune / Judet  Cross tabulare 

 
 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Cat de des folositi un  in fiecare zi  77.6% 78.7% 78.1% 
computer? de mai multe ori pe 

saptamana 
15.8% 13.0% 14.4% 

 mai putin de o data pe 
saptamana 

5.9% 6.3% 6.1% 

 mai putin de o data pe luna .7% 2.0% 1.3% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 



 90 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

 

Tabel / Diagrama 21. Cat de des folositi un computer? * Regiune / judet * Varsta  Cross tabulare 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Varsta 

  Regiune / judet   

Total   Bihor Valcea 

18-29 ani Cat de des folositi un 
computer? 

in fiecare zi  82.6% 70.8% 78.2% 

de mai multe ori pe saptamana 12.4% 19.4% 15.0% 

mai putin de o data pe saptamana 5.0%  4.2% 4.7% 

mai putin de o data pe luna   5.6% 2.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 ani Cat de des folositi un 

computer? 

in fiecare zi 71.7% 84.5% 79.6% 

de mai multe ori pe saptamana 20.0%  7.2% 12.1% 

mai putin de o data pe saptamana 8.3%  7.2% 7.6% 

mai putin de o data pe luna   1.0% .6% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

40+ ani Cat de des folositi un 

computer? 

in fiecare zi 74.7% 78.8% 76.7% 

de mai multe ori pe saptamana 17.6% 14.1% 15.9% 

mai putin de o data pe saptamana 5.5%  7.1% 6.3% 

mai putin de o data pe luna 2.2%  1.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Cat de des folositi un 

computer? 

in fiecare zi 77.6% 78.7% 78.1% 

de mai multe ori pe saptamana 15.8% 13.0% 14.4% 

mai putin de o data pe saptamana 5.9%  6.3% 6.1% 

mai putin de o data pe luna 0.7%  2.0% 1.3% 

Total  100% 1005 100% 

 

 



 91 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

 

Tabel / Diagrama 22. Cat de des folositi un computer? * Regiune / judet * Gen Cross tabulare  

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Gen 

  Regiune / Judet   

Total   Bihor Valcea 

masculin Cat de des folositi un 
computer? 

   in fiecare zi 
 

79.6% 76.5% 77.8% 

 de mai multe ori pe saptamana 16.3% 15.9% 16.1% 

mai putin de o data pe saptamana 2.0%  5.3% 3.9% 

mai putin de o data pe luna 2.0%  2.3% 2.2% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

feminin Cat de des folositi un  

computer? 

in fiecare zi 76.4% 81.1% 78.4% 

de mai multe ori pe saptamana 15.5%  9.8% 13.2% 

mai putin de o data pe saptamana 

 

 

8.0%  7.4% 7.8% 

   1.6% .7% 

Total                                  mai putin de o data pe luna 100.0% 100.0% 100.0% 

Total Cat de des folositi 

un computer? 

In fiecare zi 77.6% 78.7% 78.1% 

de mai multe ori pe saptamana 15.8% 13.0% 14.4% 

mai putin de o data pe saptamana 5.9%  6.3% 6.1% 

mai putin de o data pe luna 0.7%  2.0% 1.3% 

Total  100% 100% 100% 

 

 



 92 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel / Diagrama 23. Detineti un computer? * Regiune / Judet Cross tabulare 
 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet   

Total Bihor Valcea 

Detineti un computer? da 98.9% 95.3% 97.1% 

 nu 1.1% 4.7% 2.9% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



 93 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel / Diagrama  24. Detineti un computer? * Regiune / Judet  *  Oras / 

Sat Cross tabulare 

% in cadrul Regiunii / Judetului  

 

Oras / Sat  

 Regiune / udet    

Total  Bihor Valcea 

Oras Detineti un computer? da 98.1% 95.5% 96.8% 

nu 1.9%  4.5% 3.2% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Sat Detineti un computer? da 100.0% 94.8% 97.7% 

nu   5.2% 2.3% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Detineti un computer? da 98.9% 95.3% 97.1% 

nu 1.1%  4.7% 2.9% 

Total  100.0% 100% 100% 

 



 94 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel / Diagrama 25. Pe o scala de la 1 la 10, cat de bine cunoasteti Word?  

 * Regiune / Judet  Cross tabulare 

                           

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Pe o scala de la 1 la 10, cat  1 4.0% 6.7% 5.3% 
de bine cunoasteti Word? 2 1.8% 3.9% 2.9% 

 3 2.6% 4.3% 3.4% 

 4 1.8% 2.4% 2.1% 

 5 4.4% 9.8% 7.0% 

 6 5.9% 8.7% 7.2% 

 7 17.3% 13.0% 15.2% 

 8 23.5% 20.1% 21.9% 

 9 20.6% 17.3% 19.0% 

 10 18.0% 13.8% 16.0% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



 95 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel / Diagrama 26.  Pe o scala de la 1-10, cat de bine cunoasteti Excel? * Regiune 

/ Judet Cross tabulare 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Pe o scala de la 1 la 10, cat  
how well do 

1 7.7% 10.6% 9.1% 
de bine cunoasteti Excel? 2 4.0% 7.1% 5.5% 

 3 6.6% 3.5% 5.1% 

 4 8.5% 6.7% 7.6% 

 5 16.2% 11.8% 14.1% 

 6 15.8% 9.1% 12.5% 

 7 11.8% 12.6% 12.2% 

 8 13.6% 17.3% 15.4% 

 9 5.1% 13.8% 9.3% 

 10 10.7% 7.5% 9.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

 



 96 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

 

Tabel / Diagrama 27. Folositi internetul? 

 
 

  
Frecventa 

 
Procent 

 
 Procent valid 

Procent 

cumulat 

Valid da 519 78.9 98.7 98.7 

 nu 7 1.1 1.3 100.0 

    Total 526 79.9 100.0 

Missing    System 132 20.1 

Total  658 100.0 

 



 97 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel / Diagrama 28. Folositi internetul? * Regiune / Judet  Cross tabulare 
 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Folositi internetul? da 98.5% 98.8% 98.7% 

 nu 1.5% 1.2% 1.3% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



 98 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel / Diagrama 29. Cat de des folositi internetul? * Regiune / Judet Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Cat de des folositi  in fiecare zi 90.8% 87.4% 89.2% 
Internetul? de mai multe ori pe saptamana 8.8% 9.1% 8.9% 

 mai putin de o data pe 
saptamana 

.4% 1.6% 1.0% 

 
mai putin de o data pe luna 

 
2.0% 1.0% 

Total 
 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



 99 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

 

 

Tabel / Diagrama 30. Stiti o limba straina? 

 
   

Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent 

cumulat 
Valid da 467 71.0 71.0 71.0 

nu 191 29.0 29.0 100.0 

Total 658 100.0 100.0  

 

 



 100 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

 
Tabel / Diagrama 31. Stiti o limba straina? * Regiune / Judet Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii /  Judetului 

 Regiune / Judet   

Total Bihor Valcea 

Stiti o limba straina?         da 74.4% 66.9% 71.0% 
  nu 25.6% 33.1% 29.0% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



 101 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel / Diagrama 32. Stiti o limba straina? * Regiune / Judet *  Varsta Cross 

tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Varsta 

Regiune / Judet   

Total Bihor Valcea 

18-29 ani     Stiti o limba straina?        da 92.4% 76.6% 86.5% 

  nu 7.6% 23.4% 13.5% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 ani Stiti o limba straina?        da 76.5% 76.1% 76.3% 

  nu 23.5% 23.9% 23.7% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

40+ Stiti o limba straina?        da 56.9% 51.7% 54.6% 

  nu 43.1% 48.3% 45.4% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total    Stiti o limba straina?        da 74.4% 66.9% 71.0% 

  nu 25.6% 33.1% 29.0% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



 102 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

 

Tabel / Diagrama 33. Stiti o limba straina? * Regiune / Judet * Gen Cross 

tabulare 

% in cadrul Regiunii /  Judetului 

 

Gen 

  Regiune / Judet   

Total  Bihor Valcea 

masculin Stiti o limba straina? da 76.2% 67.5% 71.8% 

  nu 23.8% 32.5% 28.2% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

feminin Stiti o limba 

straina? 

da 73.2% 66.2% 70.3% 

  nu 26.8% 33.8% 29.7% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Stiti o limba 

straina? 

da 74.4% 66.9% 71.0% 

  nu  25.6% 33.1% 29.0% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



 103 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel / Diagrama 34. Prima limba straina indicata? 

 
 

  
Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

 Procent 

cumulat 

Valid Engleza 312 47.4 67.0 67.0 

 Germana 4 .6 .9 67.8 

 Franceza 40 6.1 8.6 76.4 

 Italiana 20 3.0 4.3 80.7 

 Spaniola 11 1.7 2.4 83.0 

 Rusa 4 .6 .9 83.9 

 Alta 75 11.4 16.1 100.0 

 Total 466 70.8 100.0 

Missing  System 192 29.2 

Total  658 100.0 

 

 



 104 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

 
 

Tabel / Diagrama 35. Prima limba straina indicata? * Regiune / Judet Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet   

Total Oradea Valcea 

Prima limba straina  Engleza 62.6% 72.6% 67.0% 
indicata? Germana .8% 1.0% .9% 

 Franceza 4.9% 13.4% 8.6% 

 Italiana 2.3% 7.0% 4.3% 

 Spaniola 1.5% 3.5% 2.4% 

 Rusa .8% 1.0% .9% 

 Alta 27.2% 1.5% 16.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



 105 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel  36. Prima limba straina indicata? * Regiune / judet * Varsta Cross tabulare 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Varsta 

  Regiune / Judet   

Total   Bihor Valcea 

18-29 ani Prima limba straina 
indicata? 

Engleza 77.7% 72.9% 76.1% 

Germana .8%  .6% 

Franceza 1.7% 13.6% 5.6% 

Italiana 1.7%  3.4% 2.2% 

Spaniola .8%  6.8% 2.8% 

Alta 17.4%  3.4% 12.8% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 ani Prima limba 

straina indicata? 

Engleza 61.3% 77.1% 70.3% 

Germana   2.4% 1.4% 

Franceza 4.8% 10.8% 8.3% 

Italiana 1.6%  7.2% 4.8% 

Spaniola   2.4% 1.4% 

Rusa 1.6%  .7% 

alta 30.6%  13.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

40+ ani Prima limba 

straina indicata? 

Engleza 41.5% 66.1% 51.8% 

Germana 1.2%  .7% 

Franceza 9.8% 16.9% 12.8% 

Italiana 3.7% 10.2% 6.4% 

Spaniola 3.7%  1.7% 2.8% 

Rusa 1.2%  3.4% 2.1% 

alta 39.0%  1.7% 23.4% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Prima limba 

straina indicata? 

Engleza 62.6% 72.6% 67.0% 

Germana .8%  1.0% .9% 

Franceza 4.9% 13.4% 8.6% 

Italiana 2.3%  7.0% 4.3% 

Spaniola 1.5%  3.5% 2.4% 

Rusa .8%  1.0% .9% 

Alta 27.2%  1.5% 16.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 



 106 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Diagrama 36. Prima limba straina indicata? * Regiune / judet * Varsta 

 
 



 107 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel / Diagrama 37. Prima limba straina indicata? * Regiune / Judet * Gen Cross 

tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

 

Gen 

 Regiune / Judet   

Total Bihor Valcea 

masculin Prima limba straina Engleza 56.0% 72.3% 63.8% 

 indicata? Germana  2.0% 1.0% 

  Franceza 7.3% 8.9% 8.1% 

  Italiana 4.6% 10.9% 7.6% 

  Spaniola 3.7% 2.0% 2.9% 

  
.+3666 

Rusa  1.0% .5% 

  Alta 28.4% 3.0% 16.2% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

feminin Prima limba straina Engleza 67.3% 73.0% 69.5% 

 indicata? Germana 1.3%  .8% 

  Franceza 3.2% 18.0% 9.0% 

  Italiana .6% 3.0% 1.6% 

  Spaniola  5.0% 2.0% 

  Rusa 1.3% 1.0% 1.2% 

  Alta 26.3%  16.0% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Prima limba straina  Engleza 62.6% 72.6% 67.0% 

indicata? Germana .8% 1.0% .9% 

 Franceza 4.9% 13.4% 8.6% 

 Italiana 2.3% 7.0% 4.3% 

 Spaniola 1.5% 3.5% 2.4% 

 Rusa .8% 1.0% .9% 

 Alta 27.2% 1.5% 16.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



 108 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel / Diagrama 38. Prima limba straina indicata? * Regiune / Judet  * Oras / Sat Cross tabulare 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Oras / Sat 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

oras     Prima limba straina Engleza 69.0% 81.1% 74.5% 

 indicata? Germana 1.3% 1.5% 1.4% 

  Franceza 3.8% 6.8% 5.2% 

  Italiana 1.9% 6.8% 4.1% 

  Spaniola 1.9% 3.0% 2.4% 

  Rusa 1.3%  .7% 

  Alta 20.9% .8% 11.7% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

sat     Prima limba straina Engleza 53.3% 56.5% 54.5% 

 indicata? Franceza 6.5% 26.1% 14.2% 

  Italiana 2.8% 7.2% 4.5% 

  Spaniola .9% 4.3% 2.3% 

  Rusa  2.9% 1.1% 

  Alta 36.4% 2.9% 23.3% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Prima limba straina Engleza 62.6% 72.6% 67.0% 

indicata? Germana .8% 1.0% .9% 

 Franceza 4.9% 13.4% 8.6% 

 Italiana 2.3% 7.0% 4.3% 

 Spaniola 1.5% 3.5% 2.4% 

 Rusa .8% 1.0% .9% 

 Alta 27.2% 1.5% 16.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 



 109 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

Tabel 39. Prima limba straina indicata? * Regiune / Judet * Educatie  Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Educatie 

Regiune / Judet  

Total Oradea Valcea 

8 ani inv. primar        Prima limba straina Engleza 

    indicata? Franceza 

Italiana

Spaniol 

Alta 

Total 

3 ani inv. Prima limba straina Englez 

secundar indicata? Italiana 

Spaniol 

Alta 

Total 

4 ani inv. Prima limba straina Englez 

secundar indicata? German 

Francez

Italian 

Spaniol 

Rusa  

Alta 

Total 

inv. secundar superior  Prima limba straina Engleza 

         indicata? Franceza 

Italiana

Spaniol 

Alta 

Total 

universitate Prima limba straina  Engleza 

indicata? Franceza 

Italiana

Spaniol 

Rusa  

Alta 

Total 

In prezent inscris   Prima limba straina Engleza 

la universitate  indicata? German 

France 

Italian

aa 

other 

64.7% 

5.9% 
 
 

5.9% 

23.5% 

100.0% 

33.3% 
 
 

 
66.7% 

100.0% 

62.7% 

2.0% 

5.9% 

2.0% 

2.0% 

2.0% 

23.5% 

100.0% 

39.0% 
 
 

7.3% 

2.4% 

51.2% 

100.0% 

68.9% 

5.9% 

.7% 

.7% 

.7% 

23.0% 

100.0% 

76.5% 

5.9% 

5.9% 

5.9% 

5.9% 

40.0% 
 
 

20.0% 

20.0% 

20.0% 

100.0% 

50.0% 

16.7% 

16.7% 

16.7% 

100.0% 

60.9% 

2.9% 

18.8% 

10.1% 

2.9% 

2.9% 

1.4% 

100.0% 

61.1% 

16.7% 

16.7% 

5.6% 
 
 

100.0% 

83.9% 

11.5% 

2.3% 

2.3% 
 
 

 
100.0% 

100.0% 

59.1% 

4.5% 

4.5% 

9.1% 

22.7% 

100.0% 

44.4% 

11.1% 

11.1% 

33.3% 

100.0% 

61.7% 

2.5% 

13.3% 

6.7% 

2.5% 

2.5% 

10.8% 

100.0% 

45.8% 

5.1% 

10.2% 

3.4% 

35.6% 

100.0% 

74.8% 

8.1% 

1.4% 

1.4% 

.5% 

14.0% 

100.0% 

77.8% 

5.6% 

5.6% 

5.6% 

5.6% 



 110 Raport privind evaluarea nevoilor de competenţe pe piaţa muncii la nivel regional  

 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Alta Prima limba straina Engleza  93.3% 87.5% 

 indicata? Franceza  6.7% 6.3% 

  Alta 100.0%  6.3% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Prima limba straina Engleza 62.6% 72.6% 67.0% 

 indicata? Germana .8% 1.0% .9% 

  Franceza 4.9% 13.4% 8.6% 

  Italiana 2.3% 7.0% 4.3% 

  Spaniola 1.5% 3.5% 2.4% 

  Rusa .8% 1.0% .9% 

  Alta 27.2% 1.5% 16.1% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Diagrama 39. Prima limba straina indicata? * Regiune / Judet * Educatie 
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Tabel / Diagrama 40.  Categoria  "alta" limba este minoritara sau este o limba 

invecinata? * Regiune / Judet  Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului  

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Categoria ,,alte limbi’’ este da 97.2% 100.0% 97.3% 
minoritara sau este o limba    
invecinata? nu 2.8%  2.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 41. Nivelul de cunoastere al primei limbi straine indicate * Regiune / 

Judet Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului  

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Nivelul de cunoastere al  1  
2.6% 

.5% .3% 
primei limbi straine indicate 2 1.0% 1.8% 

 3 2.1% 4.5% 3.3% 

 4 5.6% 5.0% 5.3% 

 5 8.2% 11.6% 9.9% 

 6 8.2% 14.1% 11.2% 

 7 22.1% 21.6% 21.8% 

 8 22.1% 21.1% 21.6% 

 9 19.0% 12.1% 15.5% 

 10 10.3% 8.5% 9.4% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 42. Stiti o limba straina? (a doua indicata) 

 
   

Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent 

Cumulate 

Valid da 394 59.9 59.9 59.9 

nu 264 40.1 40.1 100.0 

Total 658 100.0 100.0  
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Tabel / Diagrama 43. Stiti o limba straina? (a doua indicata) * Regiune / Judet Cross 

tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Stiti o limba straina? da 54.8% 65.9% 59.9% 
(a doua indicata)   nu 45.2% 34.1% 40.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 44. Pe o scala de la 1-10 scale, cat de bine stiti a doua limba 

straina indicata? * Regiune / Judet Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Nivelul de cunostere al celei 2  
5.6% 

3.6% 1.6% 
de-a doua limbi straine 
indicate 

3 7.3% 6.3% 

 4 2.8% 3.6% 3.2% 

 5 16.9% 21.8% 19.0% 

 6 12.7% 16.4% 14.3% 

 7 25.4% 12.7% 19.8% 

 8 12.7% 16.4% 14.3% 

 

9 15.5% 7.3% 11.9% 

 10 8.5% 10.9% 9.5% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 45. Suneti mai bun la cuvinte sau la numere? 

   
Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent 

Cumulat 
Valid la cuvinte 431 65.5 65.5 65.5 

la numere 227 34.5 34.5 100.0 

Total 658 100.0 100.0  

 

 



Report on Assessment of Skills Needs in the Regional Labor Markets 134  

Tabel / Diagrama  46. Suneti mai bun cu cuvintele sau cu numerele? * Regiune / Judet 

Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului  

 Regiune / Judet   

Total Oradea Valcea 

Suneti mai bun la  cuvinte sau 
cu numerele? 

la cuvinte 68.8% 61.6% 65.5% 
sau la numere? la numere 31.2% 38.4% 34.5% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 47. Suneti mai bun la cuvinte sau la numere ?* Regiune / Judet * Varsta Cross 
tabulare 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

Varsta   Regiune / Judet  

Total  Bihor Valcea 

18-29 ani Suneti mai bun la cuvinte 
sau la numere? 

la cuvinte 70.2% 58.4% 65.9% 

la numere 29.8% 41.6% 34.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

39-39 ani  Suneti mai bun la cuvinte 

sau la numere? 

la cuvinte 70.4% 66.1% 67.9% 

la numere 29.6% 33.9% 32.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

40+ ani Suneti mai bun la cuvinte 

sau la numere? 

la cuvinte 66.7% 59.5% 63.5% 

la numere 33.3% 40.5% 36.5% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Suneti mai bun la cuvinte 

sau la numere? 

la cuvinte 68.8% 61.6% 65.5% 

la numere 31.2% 38.4% 34.5% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 48. Sunteti mai bun la cuvinte sau la numere?* Regiune / Judet * 

Gen Cross tabulare 

% in cadrul Regiunii / Judetului  

 

Gen 

  Regiune / Judet  

Total  Oradea Valcea 

masculin Sunteti mai bun la cuvinte 

sau la numere? 

  la cuvinte 56.6% 55.0% 55.8% 

  la numere 43.4% 45.0% 44.2% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

feminin Sunteti mai bun la cuvinte 

sau la numere? 

la cuvinte 77.0% 68.2% 73.4% 

la numere 23.0% 31.8% 26.6% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Sunteti mai bun la cuvinte  

sau la numere? 

la cuvinte 68.8% 61.6% 65.5% 

  la numere 31.2% 38.4% 34.5% 

Total  100.0% 100.0% 100% 
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Tabel / Diagrama 49. Sunteti mai bun la cuvinte sau la cifre? * Regiune / Judet * Oras / Sat Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Oras / Sat 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

oras Sunteti mai bun la cuvinte  la cuvinte 67.4% 64.3% 65.9% 

 sau la numere? la numere 32.6% 35.7% 34.1% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

sat Sunteti mai bun la cuvinte    la cuvinte 70.5% 57.5% 65.0% 

 sau la numere?   la numere 29.5% 42.5% 35.0% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Sunteti mai bun la cuvinte la cuvinte 68.8% 61.6% 65.5% 

 sau la numere? la numere 31.2% 38.4% 34.5% 

 Total  100.0% 100.0% 100% 
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Tab 50. Sunteti mai bun la cuvinte sau la cifre? * Regiune / Judet * Educatie 
Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului  

 

Educatie 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

8 ani invatamant primar 57.7% 56.3% 57.1% 

 42.3% 43.8% 42.9% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

4 ani invatamant secundar 65.1% 61.7% 63.2% 

 34.9% 38.3% 36.8% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

invatamant secundar superior 68.3% 58.8% 64.9% 

 31.7% 41.2% 35.1% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

universitate 72.1% 59.8% 67.2% 

 27.9% 40.2% 32.8% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

in present inscris la  70.6% 100.0% 72.2% 

Universitate 29.4%  27.8% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

altul  58.8% 55.6% 

 100.0% 41.2% 44.4% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

Total 68.8% 61.6% 65.5% 

31.2% 38.4% 34.5% 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Diagrama 50. Sunteti mai bun la cuvinte sau la cifre? * Regiune / judet * Educatie 
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Tabel / Diagrama 51. Cat de bine va descurcati cu, cuvintele pe o scala de la 1 la 10? 

* Regiune / Judet Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet   

Total Bihor Valcea 

Cat de bine va descurcati cu  1  
.3% 

.3% .2% 
cuvintele pe o scala de la  
1 la 10? 

3 1.0% .6% 

 4 1.7% 2.0% 1.8% 

 5 3.9% 6.3% 5.0% 

 6 7.9% 6.3% 7.1% 

 7 12.6% 17.5% 14.9% 

 8 24.7% 31.8% 28.0% 

 9 39.6% 23.2% 32.1% 

    10 9.3% 11.6% 10.3% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama  52. Cat de bine va descurcati cu numerele pe o scala de la 1 la 10? * 

Regiune / Judet  Cross tabulare 

 

% in cadrul regiunii / judetului  

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Cat de bine va descurcati cu  1 .6% 1.0% .8% 
numerele pe o scala de la 
1 la 10? 

2 .6% .7% .6% 

 3 .6% 2.3% 1.4% 

 4 4.8% 1.7% 3.3% 

 5 6.7% 8.6% 7.6% 

 6 8.4% 13.6% 10.8% 

 7 17.7% 18.9% 18.2% 

 8 21.9% 19.9% 21.0% 

 9 28.7% 18.5% 24.0% 

 10 10.1% 14.9% 12.3% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 53. Ce abilitati generale sunt importante pentru orice job? (prima indicata) 

 
 

  
Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valdi 

Procent 

cumulat 
Valid competente de invatare de baza 14 2.1 2.4 2.4 

 abilitati de actiune si analiza 107 16.3 18.2 20.6 

 valori 233 35.4 39.6 60.2 

 abilitatea de a lucre cu ceilalti 174 26.4 29.6 89.8 

 atitudini personale 60 9.1 10.2 100.0 

 Total 588 89.4 100.0 

Missing System 70 10.6 

Total  658 100.0 
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Tabel / Diagrama 54. Cele mai des mentionate competente (prima indicata) 

 
 

  
Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent  

Cumulat 
Valid etica muncii 38 5.8 6.5 6.5 

 lucrul in echipa 31 4.7 5.3 11.7 

 comunicarea 98 14.9 16.7 28.4 

 incredere 110 16.7 18.7 47.1 

 integritate 37 5.6 6.3 53.4 

 altele 274 41.6 46.6 100.0 

 Total 588 89.4 100.0 

Missing System 70 10.6 

Total  658 100.0 
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Tabel /  Diagrama 55. Ce abilitati generale sunt importante pentru orice job?  (prima indicata) * Regiune / 

Judet Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Ce abilitati generale sunt competente de invatare de baza 1.9% 3.0% 2.4% 
importante pentru orice abilitati de analiza si actiune 18.8% 17.4% 18.2% 
Job (prima indicate)? 

valori 43.2% 35.2% 39.6% 

 abilitatea de a lucra cu ceilalti 24.1% 36.4% 29.6% 

 atitudini personale 12.0% 8.0% 10.2% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 56. Cel mai des mentionate competente (prima indicata) * Regiune / Judet  Cross tabulare 

 
 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Cele mai des mentionate etica muncii 7.4% 5.3% 6.5% 
(prima indicata) lucrul in echipa 5.2% 5.3% 5.3% 

 comunicarea 10.8% 23.9% 16.7% 

    increderea 19.1% 18.2% 18.7% 

 integritatea 8.0% 4.2% 6.3% 

 altele 49.4% 43.2% 46.6% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 57. Ce competente generale sunt importante pentru orice job? (a doua indicata) * 

Regiune / Judet Cross tabulare 

 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Ce competente generale  competente de invatare de baz 2.0% 6.1% 3.5% 
sunt important pentru orice 
job? (a doua indicate) 

competente de analiza si 
actiune 

20.2% 12.2% 17.3% 

 
valori 37.5% 31.3% 35.3% 

 abilitatea de a lucre cu ceilalti 23.3% 30.6% 26.0% 

 atitudini personale 17.0% 19.7% 18.0% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 58. Stiti ce competente lipsesc in regiunea dvs. * Regiune / Judet 

Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Stiti ce competente lipsesc  da 52.2% 66.6% 58.8% 
din regiunea dvs.? 

nu 47.8% 33.4% 41.2% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



Report on Assessment of Skills Needs in the Regional Labor Markets 148  

Tabel / Diagrama 59. Ce competente lipsesc? 

 

 
 

  
Frecventa 

 
Procent 

Procent 

valid 

 Procent 

cumulat 

Valid inginerie IT 49 7.4 12.7 12.7 

 doctori 27 4.1 7.0 19.6 

 muncitori necalificati 27 4.1 7.0 26.6 

 muncitori in constructii 58 8.8 15.0 41.6 

 ingineri 12 1.8 3.1 44.7 

 lucratori in vanzari 32 4.9 8.3 53.0 

 turism, restaurant staff 42 6.4 10.9 63.8 

 tehnicieni (metal, 12 1.8 3.1 66.9 

 electric)     
 altele 128 19.5 33.1 100.0 

 Total 387 58.8 100.0 

Missing System 271 41.2 

Total  658 100.0 
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Tabel / Diagrama 60. Ce competente lipsesc?  * Regiune / Judet Cross tabulare 

 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Ce competente lipsesc? inginerie IT 21.5% 4.5% 12.7% 

 doctori 8.6% 5.5% 7.0% 

 muncitori necalificati 11.3% 3.0% 7.0% 

 muncitori in constructii 9.1% 20.4% 15.0% 

 ingineri 2.7% 3.5% 3.1% 

 lucratori in vanzari 1.6% 14.4% 8.3% 

 turism,restaurant, staff 3.2% 17.9% 10.9% 

 tehnicieni (metal, electric) 3.8% 2.5% 3.1% 

 
altele 38.2% 28.4% 33.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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% in Educatie 

Tabel 61. Ce competente lipsesc?  * Educatie Cross tabulare 

 

 Educatie  
 
 

 
Total 

 
 

8 ani 

inv.primar 

 
 

4 ani inv. 

secondar 

 
 

inv. ecundar 

superior 

 
 
 

universitate 

 
 

in prezent inscris 

la universiate 

 
 
 

Alta 

Ce  inginerie IT 28.0% 12.7% 4.0% 15.0% 22.2%  
7.1% 

12.7% 
competente? Doctori 8.0% 7.9% 2.0% 6.1% 33.3% 7.0% 

lipsesc? muncitori necalificati 8.0% 4.8% 6.0% 9.5% 11.1% 7.1% 7.0% 

 muncitori in constructii 24.0% 13.5% 12.0% 12.2%  14.3% 15.0% 

 Ingineri 4.0% 4.8% 4.0% 1.4%  7.1% 3.1% 

 lucratori in vanzari  9.5% 12.0% 9.5%   8.3% 

 turism,restaurant, staff 4.0% 14.3% 14.0% 6.8%  35.7% 10.9% 

 tehnicieni (metal, electric) 4.0% 3.2% 4.0% 3.4%   3.1% 

 
Altele 20.0% 29.4% 42.0% 36.1% 33.3% 28.6% 33.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Diagrama 61. Ce competente lipsesc? * Educatie 

 
 



 

 

Tabel  62. Ce competente lipsesc?  * Regune / judet * Varsta  Cross tabulare 

% in cadrul Regiunii / judetului 

 

Varsta 

  Regiune / judet   

Total   Bihor Valcea 

18-29 ani Ce competente lipsesc?   inginerie IT 31.3%  2.2% 19.1% 

doctori 12.5% 10.9% 11.8% 

muncitori necalificati 9.4%  2.2% 6.4% 

muncitori in constructi 4.7% 21.7% 11.8% 

ingineri   6.5% 2.7% 

    lucratori in Vanzari 1.6% 10.9% 5.5% 

turism,restaurante staff 1.6%  6.5% 3.6% 

tehnicieni (metal, electric) 1.6%  6.5% 3.6% 

altele 37.5% 32.6% 35.5% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

39-39 ani Ce competente lipsesc?   inginerie IT 7.3%  5.0% 5.8% 

doctori 12.2%  3.8% 6.6% 

muncitori necalificati 9.8%  5.0% 6.6% 

muncitori in constructi 14.6% 18.8% 17.4% 

ingineri 4.9%  3.8% 4.1% 

lucratori in vanzari 2.4% 15.0% 10.7% 

turism,restaurante staff 4.9% 20.0% 14.9% 

tehnicieni (metal, electric) 4.9%  2.5% 3.3% 

altele 39.0% 26.3% 30.6% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

40+ ani Ce competente lipsesc?   inginerie IT 21.0%  5.3% 13.5% 

doctori 3.7%  4.0% 3.8% 

muncitori necalificati 13.6%  1.3% 7.7% 

muncitori in constructi 9.9% 21.3% 15.4% 

     ingineri 3.7%  1.3% 2.6% 

lucratori in vanzari 1.2% 16.0% 8.3% 

turism,restaurante staff 3.7% 22.7% 12.8% 

    tehnicieni (metal, electric) 4.9%  2.6% 

altele 38.3% 28.0% 33.3% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Ce competente lipsesc?   inginerie IT 21.5%  4.5% 12.7% 

    doctori 8.6%  5.5% 7.0% 

muncitori necalificati 11.3%  3.0% 7.0% 

muncitori in constructi 9.1% 20.4% 15.0% 

ingineri 2.7%  3.5% 3.1% 

lucratori in Vanzari 1.6% 14.4% 8.3% 

turism,restaurante staff 3.2% 17.9% 10.9% 

    tehnicieni (metal, electric) 3.8%  2.5% 3.1% 

    altele 38.2% 28.4% 33.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Diagrama 62. Ce competente lipsesc? * Regiune / Judet * Varsta 
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Tabel 63. Ce competente lipsesc?  * Regiune / Judet * Cat de mult ati lucrat in viata dvs. in total? 

Cross tabulare 

 

% in cadrul  Regiunii / Judetului 

Cat de mult ati lucrat in viata dvs. In total? Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

0.5-5 ani Ce competente lipsesc?   inginerie IT 22.0% 3.1% 13.7% 

  doctori 7.3% 9.4% 8.2% 

  muncitori necalificati 7.3%  4.1% 

  muncitori in constructi 12.2% 18.8% 15.1% 

  ingineri  6.3% 2.7% 

  lucratori in Vanzari 2.4% 9.4% 5.5% 

  turism, staff restaurante  2.4% 9.4% 5.5% 

      tehnicieni (metal, electric) 2.4% 9.4% 5.5% 

  
altele 43.9% 34.4% 39.7% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

6-15 ani Ce competente lipsesc?   inginerie IT 18.8% 2.7% 9.1% 

  doctori 10.4% 5.5% 7.4% 

  muncitori necalificati 12.5% 8.2% 9.9% 

  muncitori in constructi 12.5% 13.7% 13.2% 

  ingineri 4.2% 1.4% 2.5% 

  lucratori in Vanzari 2.1% 15.1% 9.9% 

  turism, staff restaurante  2.1% 24.7% 15.7% 

      tehnicieni (metal, electric) 2.1% 1.4% 1.7% 

  
altele 35.4% 27.4% 30.6% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

16+ ani Ce competente lipsesc?   inginerie IT 17.6% 7.0% 12.4% 

  doctori 2.7% 2.8% 2.8% 

  muncitori necalificati 13.5%  6.9% 

  muncitori in constructi 8.1% 23.9% 15.9% 

  ingineri 4.1% 2.8% 3.4% 

  lucratori in vanzari 1.4% 18.3% 9.7% 

  turism, staff restaurante  4.1% 19.7% 11.7% 

      tehnicieni (metal, electric) 6.8%  3.4% 

  
    altele 41.9% 25.4% 33.8% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Nu raspund Ce competente lipsesc?       inginerie IT 39.1% 4.0% 20.8% 

doctori 26.1% 8.0% 16.7% 

muncitori necalificati 8.7%  4.2% 

muncitori in constructii 

 

In 

32.0% 16.7% 
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      ingineri 

lucratori in vanzari  

 

 8.0% 4.2% 

turism, staff restaurante  8.0% 4.2% 

tehnicieni (metal, electric) 4.3% 4.0% 4.2% 

  4.0% 2.1% 

altele 21.7% 32.0% 27.1% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Ce competente lipsesc?   inginerie IT 21.5% 4.5% 12.7% 

  doctori 8.6% 5.5% 7.0% 

  muncitori necalificati 11.3% 3.0% 7.0% 

  muncitori in constructi 9.1% 20.4% 15.0% 

  ingineri 2.7% 3.5% 3.1% 

  lucratori in vanzari 1.6% 14.4% 8.3% 

  turism, staff restaurante  3.2% 17.9% 10.9% 

      tehnicieni (metal, electric) 3.8% 2.5% 3.1% 

  
altele 38.2% 28.4% 33.1% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Diagrama 63. Ce competente lipsesc? * Regiune / udet * Cat de mult ati lucrat in viata dvs. in total? 
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Tabel / Diagrama 64. Stiti care sunt cele mai bine platite profesii in regiunea dvs (prima indicata) 

 
 

  
Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent 

Cumulat 
Valid avocat / judecator / notar 55 8.4 13.0 13.0 

 doctor / dentist 38 5.8 9.0 22.0 

 arhitect / inginer constructor 16 2.4 3.8 25.8 

 lucrator bancar 16 2.4 3.8 29.6 

 inginer IT 113 17.2 26.8 56.4 

 politist 10 1.5 2.4 58.8 

 functionar public 19 2.9 4.5 63.3 

 lucrator in turism (bucatar, 
etc.) 

12 1.8 2.8 66.1 

 
vanzator 10 1.5 2.4 68.5 

 lucrator in constructii 12 1.8 2.8 71.3 

     manager de afaceri 33 5.0 7.8 79.1 

 politician 24 3.6 5.7 84.8 

 altele 64 9.7 15.2 100.0 

 Total 422 64.1 100.0 

Missing System 236 35.9 

Total  658 100.0 
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Tabel / Diagrama 65. Stiti care sunt cele mai bine platite profesii in regiunea dvs.? (prima indicata, 

numeric) * Regiune / Judet Cross tabulare 

 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune /  judet  

Total Bihor Valcea 

Stiti care sunt cele mai bine  avocat / judecator / notar 13.8% 12.1% 13.0% 

platite profesii in regiunea      doctor / dentist 10.7% 7.1% 9.0% 
dvs.? (prima indicata, numeric) 

architect  / inginer constructor 4.9% 2.5% 3.8% 

lucrator bancar 3.1% 4.5% 3.8% 

inginer IT 33.5% 19.2% 26.8% 

politist 1.8% 3.0% 2.4% 

functionar public 3.6% 5.6% 4.5% 

lucrator in turism (bucatar, 
etc.) 

 6.1% 2.8% 

vanzator 
 

5.1% 2.4% 

lucrator in constructii 1.8% 4.0% 2.8% 

manager de afaceri 4.5% 11.6% 7.8% 

politician 6.7% 4.5% 5.7% 

                                        altele 15.6% 14.6% 15.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel 66. Stiti care sunt cele mai bine platite profesii in regiunea dvs.? (prima indicata, numeric) * 

Regiune / Judet Cross tabulare Varsta 

 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Varsta 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

18-29 ani Stiti care sunt  avocat / judecator/ notar 

cele mai bine      doctor/dentist 

platite profesii arhitect / inginer  

in regiunea dvs.?  l ucrator ban 
(prima indicata       inginer IT 

numeric)
    politist 

    
functionar 

                               public 

muncitor in turism (bucatar, 
etc.) 

vanzator  

munc i to r  in  

con t rusc t i i  

manager de  

a face r i  

politician 

                                        altele 

Total 

 

 

 

39-39 ani Stiri care sunt  avocat/judecator/notar 

Cele mai bine doctor/dentist  

Platite profesii arhitect/inginer constructor 

In regiunea dvs? lucrator 

bancar inginer IT 
 

politist 

f unc t i ona  

pub l i c  

muncitor in turism (bucatar, 
etc.) 

 

vanzator muncitor 

in constructii 

manager a facer i  

po l i t i c ian  

i politician 

other 

Total 

40+ ani Do you know lawyer/juadge/notary 

which are the doctor/dentist 
best paid 

14.9% 

12.6% 

4.6% 

2.3% 

35.6% 

2.3% 

3.4% 
 
 
 

 
1.1% 

3.4% 

5.7% 

13.8% 

100.0% 

12.2% 

10.2% 

2.0% 

2.0% 

30.6% 

4.1% 

2.0% 
 
 
 

 
6.1% 

6.1% 

10.2% 

14.3% 

100.0% 

13.6% 

9.1% 

6.8% 

4.5% 

33.0% 
 
 

4.5% 

15.1% 

11.3% 

3.8% 

5.7% 

5.7% 

7.5% 

5.7% 

7.5% 
 

1.9% 

3.8% 

11.3% 

1.9% 

18.9% 

100.0% 

12.1% 

6.1% 

4.5% 

3.0% 

28.8% 
 
 

3.0% 

1.5% 
 

4.5% 

6.1% 

13.6% 

4.5% 

12.1% 

100.0% 

10.1% 

5.1% 
 
 

5.1% 

20.3% 

2.5% 

7.6% 

15.0% 

12.1% 

4.3% 

3.6% 

24.3% 

4.3% 

4.3% 

2.9% 
 

.7% 

2.1% 

6.4% 

4.3% 

15.7% 

100.0% 

12.2% 

7.8% 

3.5% 

2.6% 

29.6% 

1.7% 

2.6% 

.9% 
 

2.6% 

6.1% 

10.4% 

7.0% 

13.0% 

100.0% 

12.0% 

7.2% 

3.6% 

4.8% 

26.9% 

1.2% 

6.0% 



Report on Assessment of Skills Needs in the Regional Labor Markets 160  

 

 muncitor in turism (bucatar, 
etc.) 

 8.9% 4.2% 

vanzator 
 

7.6% 3.6% 

muncitor in constructii  2.5% 1.2% 

manager de afaceri 4.5% 10.1% 7.2% 

politist 5.7% 6.3% 6.0% 

altele 18.2% 13.9% 16.2% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Stiti care este avocat/judecator/notar 13.8% 12.1% 13.0% 

 cea mai bine doctor/dentist 10.7% 7.1% 9.0% best paid 

profesie in  arhitect/inginer constructor 4.9% 2.5% 3.8% 

regiunea dvs.? lucrator bancar 3.1% 4.5% 3.8% 

(prima indicata, inginer IT 33.5% 19.2% 26.8% 
                            Numeric) 

politist 1.8% 3.0% 2.4% 

functionar public 3.6% 5.6% 4.5% 

muncitor in turism (bucatar, 
etc.) 

 6.1% 2.8% 

vanzator 
 

5.1% 2.4% 

muncitor in constructii 1.8% 4.0% 2.8% 

manager de afaceri 4.5% 11.6% 7.8% 

politician 6.7% 4.5% 5.7% 

                                         altele 15.6% 14.6% 15.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Diagrama 66. Stiti care sunt cele mai bine platite profesii din regiunea dvs.? (prima indicata) * Regiune / Judet* Varsta 
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Tabel 67. Stiti care sunt cele mai bine platite profesii din regiunea dvs.? (prima 

indicata) * Regiune / Judet * Gen Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Gen 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

masculin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

feminin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 

Stiti care sunt cele avocat/judecator/notar 

mai bine platite doctor/dentist 
profesii in regiunea 

Dvs.? (prima indicata)arhitect/inginer constructor 
lucrator 

bancar 

ing iner  IT  

politest 

functionar 

public 

muncitor in turism 

(bucatar, etc.)  

vanzator 

muncitor in constructii 

manager de 

afaceri 

                           politician 

altele 

Total 

Stiti care sunt cele avocat/judeca/notar 

mai bine platite doctor/dentist  

profesii in regiunea 

dvs? (prima indicata.) arhitect/inginer constructor 
lucrator 

bancar 

ing iner  IT  

politist 

functionar 

public 

muncitor in turism (bucatar, 
etc.) 

 

vanzator  

muncitor in 

constructii 

manager de afaceri 

politician 

altele 

Total 

Stiti care sunt cele

 avocat/judecator/no

tar mai bine platite doctor/dentist 
profesii in regiunea dvs? 

(prima indicate) arhitect/inginer constructor 
   lucrator banc , inginer IT politist 

servant 

tourism worker (cook, etc.) 

sales person 

10.2% 

6.1% 

3.1% 

3.1% 

37.8% 

3.1% 

4.1% 
 
 

 
4.1% 

3.1% 

9.2% 

16.3% 

100.0% 

16.7% 

14.3% 

6.3% 

3.2% 

30.2% 

0.8% 
3.2% 

 
 
 
 
 
 

5.6% 

4.8% 

15.1% 

100.0% 

13.8% 

10.7% 

4.9% 

3.1% 

33.5% 

1.8% 

3.6% 
 
 

 
1.8% 

4.5% 

6.7% 

15.6% 

11.9% 

6.9% 

1.0% 

4.0% 

22.8% 

5.0% 

7.9% 

5.9% 

3.0% 

2.0% 

11.9% 

2.0% 

15.8% 

100.0% 

12.4% 

7.2% 

4.1% 

5.2% 

15.5% 

1.0% 

3.1% 

6.2% 
 

7.2% 

6.2% 

11.3% 

7.2% 

13.4% 

100.0% 

12.1% 

7.1% 

2.5% 

4.5% 

19.2% 

3.0% 

5.6% 

6.1% 

5.1% 

4.0% 

11.6% 

4.5% 

14.6% 

11.1% 

6.5% 

2.0% 

3.5% 

30.2% 

4.0% 

6.0% 

3.0% 

1.5% 

3.0% 

7.5% 

5.5% 

16.1% 

100.0% 

14.8% 

11.2% 

5.4% 

4.0% 

23.8% 

0.9% 
3.1% 

2.7% 
 

3.1% 

2.7% 

8.1% 

5.8% 

14.3% 

100.0% 

13.0% 

9.0% 

3.8% 

3.8% 

26.8% 

2.4% 

4.5% 

2.8% 

2.4% 

2.8% 

7.8% 

5.7% 

15.2% 

100% 100% 1005 
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Diagrama 67. Stiti care sunt cele mai bine platite profesii din regiunea dvs.? (prima indicata) * Regiune / Judet * Gen 
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Tabel 68. Stiti care sunt cele mai bine platite profesii din regiunea dvs.? (prima indicata) * Regiune / 

Judet * Cat de mult ati lucrat in viata dvs. in total? Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

Cat de mult ati lucrat in viata dvs. In total? Regiune / Judet  

Total Oradea Valcea 

0.5-5 ani Stiti care sunt avocat/judecator/notar 

cele mai bine  

platite profesii din 

regiunea dvs.? doctor/dentist  

                                                          architect/inginer civil 

                (prima indicata, numeric) inginer IT 

politist 

func t iona

r  pub l i c  

lucrator in turism (bucatar etc.) 
 

muncitor in 

constructii  

manager de afaceri 

politician 

alta 

Total 

6-15 ani Stiti care sunt cele avocat/judecator/notar 

mai bine platite        doctor/denti 

profesii din regiunea 

dvs.? (prima indicata 

numeric 

                                                       arhitect/inginer civil 

                          lucrator bancar 
 inginer IT 

politist 

functionar 

public 

lucrator in turism (bucatar etc.) 
 

vanzator  

muncitor i n  

c o n s t r u c t i i  

manager de  

a face r i  

politist 

other 

Total 

16+ years Do you know lawyer/judge/notary 

which are the doctor/dentist 
best paid 

professions in architect/civil engineer 

your region? (1st  bank worker 

ind, numeric) ICT engineer 

policeman 

11.9% 

13.6% 

6.8% 

1.7% 

39.0% 

1.7% 

3.4% 
 
 
 

1.7% 

1.7% 

8.5% 

10.2% 

100.0% 

18.3% 

8.3% 

1.7% 

1.7% 

30.0% 

1.7% 

1.7% 
 
 
 

 
5.0% 

5.0% 

8.3% 

18.3% 

100.0% 

12.2% 

11.0% 

6.1% 

6.1% 

31.7% 
 
 

4.9% 

13.8% 

6.9% 

3.4% 

6.9% 

10.3% 

3.4% 

6.9% 

10.3% 
 

3.4% 

13.8% 

3.4% 

17.2% 

100.0% 

11.0% 

8.2% 

5.5% 

5.5% 

24.7% 
 
 

4.1% 

5.5% 
 

5.5% 

4.1% 

8.2% 

4.1% 

13.7% 

100.0% 

11.0% 

5.5% 
 
 

2.7% 

21.9% 

2.7% 

5.5% 

12.5% 

11.4% 

5.7% 

3.4% 

29.5% 

2.3% 

4.5% 

3.4% 
 

2.3% 

5.7% 

6.8% 

12.5% 

100.0% 

14.3% 

8.3% 

3.8% 

3.8% 

27.1% 

.8% 

3.0% 

3.0% 
 

3.0% 

4.5% 

6.8% 

6.0% 

15.8% 

100.0% 

11.6% 

8.4% 

3.2% 

4.5% 

27.1% 

1.3% 

5.2% 
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 lucrator in turism (bucatar etc.)  6.8% 3.2% 

vanzator 
 

6.8% 3.2% 

muncitor in constructii  4.1% 1.9% 

    manager de afaceri 6.1% 12.3% 9.0% 

politician 6.1% 6.8% 6.5% 

alta 15.9% 13.7% 14.8% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

nu raspund Stiti care sunt avocat/judecator/notar 13.0% 17.4% 15.2% 

cele mai bine doctor/dentist 8.7% 8.7% 8.7% 

 
      platite profesii 
din regiunea dvs.? arhitect/inginer civil 4.3%  2.2% 

 (prima indicata,           lucrator bancar  4.3% 2.2% 

 numeric) Inginer IT 34.8% 4.3% 19.6% 

  politist 8.7% 13.0% 10.9% 

  functionar public 4.3% 8.7% 6.5% 

  vanzator  4.3% 2.2% 

  muncitor in constructii  4.3% 2.2% 

  manager de afaceri 4.3% 17.4% 10.9% 

  alta 21.7% 17.4% 19.6% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Stiti care sunt 
cele mai bine 

     avocat/judecator/notar 13.8% 12.1% 13.0% 

   platite profesii din 
  regiunea dvs? 

doctor/dentist 10.7% 7.1% 9.0% 
best paid 

 arhitect/inginer civil 4.9% 2.5% 3.8% 

(prima indicata, numeric)           l u c r a t o r  b a n c a r  3.1% 4.5% 3.8% 

 inginer IT 33.5% 19.2% 26.8% 

politist 1.8% 3.0% 2.4% 

functionar public 3.6% 5.6% 4.5% 

lucrator bancar (bucatar etc.)  6.1% 2.8% 

vanzator 
 

5.1% 2.4% 

muncitor in constructii 1.8% 4.0% 2.8% 

manager de afaceri 4.5% 11.6% 7.8% 

politician 6.7% 4.5% 5.7% 

                                         alta 15.6% 14.6% 15.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Diagrama 68. Stiti care sunt cele mai bine platite profesii din regiunea dvs.? (prima indicata) * Regiune / Judet * Cat de mult ati lucrat in viata 
dvs.in total? 
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Tabel / Diagrama 69. Ati vrea sa invatati o competenta de lucru? 

 

    
Frecventa 

 
Procent 

 
   Procent valid 

 Procent   

cumulat 

Valid da 194 29.5 29.5 29.5 

nu 464 70.5 70.5 100.0 

Total 658 100.0 100.0  
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Tabel / Diagrama 70. Ati vrea sa invatati o competenta de lucru? *  Rgiune / Judet 

Cross tabulare 

 
 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / judet  

Total Bihor Valcea 

Ati vrea sa invatati o                da 12.9% 49.0% 29.5% 

competenta de lucru? Nu 87.1% 51.0% 70.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 71. Ati vrea sa invatati o competenta de lucru? * Regiune / Judet * 

Varsta Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / judetului 

 

Varsta 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

18-29 ani ati vrea sa invatati o 
competenta 

     da 15.3% 50.6% 28.4% 

 competenta de lucru?      nu 84.7% 49.4% 71.6% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 ani ati vrea sa invatati o       da 21.0% 56.9% 41.6% 

 competenta de lucru?      nu 79.0% 43.1% 58.4% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

40+ ani ati vrea sa invatati o       da 6.3% 40.5% 21.5% 

 competenta de lucru?      nu 93.8% 59.5% 78.5% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total ati vrea sa invatati o      da 12.9% 49.0% 29.5% 

 competenta de lucru?      Nu 87.1% 51.0% 70.5% 

 Total  100.0% 100.0% 100% 
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Tabel / Diagrama 72. Ati vrea sa invatati o competenta de lucru?  * Regiune / Judet Gen 

Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Gen 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

masculin   ati vrea sa invatati o competenta 
de lucru?   

da 12.6% 49.0% 31.3% 

   de lucru? nu 87.4% 51.0% 68.7% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Feminin
e 

 ati vrea sa invatati o competenta da 13.1% 49.0% 28.0% 

  de lucru? nu 86.9% 51.0% 72.0% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total       ati vrea sa invatati o competenta da 12.9% 49.0% 29.5% 

 de lucru? nu 87.1% 51.0% 70.5% 

 Total  100.0% 100.0% 100% 
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Tabel 73. Ati vrea sa invatati o competenta de lucru? * Regiune / Judet* Educatie Cross 

tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Educatie 

Regiune / Judet  

Total Oradea Valcea 

8 ani primary  
100.0% 

31.3% 11.9% 

 68.8% 88.1% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

4 ani secundari 11.6% 47.8% 32.3% 

 88.4% 52.2% 67.7% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

universitate 18.8% 49.0% 30.9% 

 81.2% 51.0% 69.1% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

in prezent inscris la facultate 5.9%  5.6% 

 94.1% 100.0% 94.4% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

alta  52.9% 50.0% 

 100.0% 47.1% 50.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

Total 12.9% 49.0% 29.5% 

87.1% 51.0% 70.5% 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Diagrama 73. V-ar placea sa invatati o competenta de lucru? * Regiune / Judet * Educatie 
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Tabel / Diagrama 74. Ce competente ati vrea sa invatati? (prima indicata) * Regiune / 

Judet Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Ce competente ati vrea sa invatati? hair / make up  
2.2% 

6.8% 5.2% 

(prima indicata./numeric)           bucatar / chelner 10.1% 8.2% 

                                   IT 6.5% 10.8% 9.8% 

lucrari de constructii 8.7% 1.4% 3.1% 

limbi straine 13.0% 4.7% 6.7% 

mecanica auto  .7% .5% 

ingrijire medicala  3.4% 2.6% 

sofer profesionist 2.2% 2.7% 2.6% 

croitorie  2.0% 1.5% 

alte competente soft 26.1% 8.8% 12.9% 

electrician / mecanic 10.9% 7.4% 8.2% 

contabilitate 2.2% 1.4% 1.5% 

                                altele 28.3% 39.9% 37.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



Report on Assessment of Skills Needs in the Regional Labor Markets 174  

Tabel /  Diagrama 75. Ati facut ceva in legatura cu asta? * Regiune / Judet Cross 

tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Jdetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Ati facut ceva in legatura cu da 54.3% 37.2% 41.2% 
asta? nu 45.7% 62.8% 58.8% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 76. V-ar placea sa participati la o serie de traininguri?   

 

    
Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent 

cumulat 

Valid da 270 41.0 41.0 41.0 

nu 388 59.0 59.0 100.0 

Total 658 100.0 100.0  
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Tabel / Diagrama 77. V-ar placea sa participati la o serie de traininguri?  * Regiune / 

Judet  Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

V-ar placea sa participati la o   da 27.8% 56.6% 41.0% 

serie de traininguri?     nu 72.2% 43.4% 59.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 78. V-ar placea sa participati la o serie de traininguri? * Regiune / Judet * Varsta Cross 

tabulare 

 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Varsta 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

18-29 ani v-ar placea sa participati la o     da 34.4% 54.5% 41.8% 

 serie de traininguri?    nu 65.6% 45.5% 58.2% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 ani v-ar placea sa participati la o    da 28.4% 62.4% 47.9% 

 serie de traininguri?    nu 71.6% 37.6% 52.1% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

40+ ani v-ar placea sa participati la o    da 21.5% 52.6% 35.4% 

 serie de traininguri?    nu 78.5% 47.4% 64.6% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total v-ar placea sa participati la o     da 27.8% 56.6% 41.0% 

 serie de trainiguri?     nu 72.2% 43.4% 59.0% 

 Total  100.0% 100.0% 100% 
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Tabel / Diagrama 79. V-ar placea sa participati la o serie de traininguri? * Regiune / Judet 

* Gen  Cross tabulare 

 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Gen 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

masculin v-ar placea sa participati la o     da 23.8% 53.6% 39.1% 

 serie de traininguri?   nu 76.2% 46.4% 60.9% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

feminin v-ar placea sa participati la o   da 30.5% 59.6% 42.6% 

 serie de traininguri?   nu 69.5% 40.4% 57.4% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total   v-ar placea sa participati la o    da 27.8% 56.6% 41.0% 

 serie de traininguri?  nu 72.2% 43.4% 59.0% 

 Total  100.0% 100.0% 100% 
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Tabel  80. V-ar placea sa participati la o serie de traininguri? * Regiune / Judet * Educatie  Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Educatie 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

4 ani inv. primar V-ar placea sa participati la o    da 100.0%  
 
 
 

43.8% 

100.0% 
                serie de training-uri?    nu   

Total 100.0% 100.0% 

8 ani inv. primar V-ar placea sa participati la o     da 30.8% 35.7% 

serie de training-uri?    nu 69.2% 56.3% 64.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

3 ani inv.  secundar V-ar placea sa participati la o     da 25.0% 76.5% 60.0% 

serie of training-uri?                      nu 75.0% 23.5% 40.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

4 ani inv. secundar V-ar placea sa participati la o     da 29.1% 58.3% 45.8% 

serie de training-uri?    nu 70.9% 41.7% 54.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

inv. secundar superior V-ar placea sa participati la o      da 23.8% 52.9% 34.0% 

serie de training-uri?     nu 76.2% 47.1% 66.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

universitate V-ar placea sa participati la o     da 26.6% 51.0% 36.3% 

serie de training-uri?     nu 73.4% 49.0% 63.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

in prezent inscris la univ.?        V-ar placea sa participati la o      da 47.1% 100.0% 50.0% 

serie de training-uri?    nu 52.9%  50.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

alta V-ar placea sa participati la o     da  76.5% 72.2% 

serie de training-uri?    nu 100.0% 23.5% 27.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Total V-ar placea sa participati la o    da  27.8% 56.6% 41.0% 

serie de training-uri?    nu 72.2% 43.4% 59.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Diagrama 80. V-ar placea sa participati la o serie de trainguri? * Regiune / Judet * Educatie 
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Tabel / Diagrama 81. La ce tip de training v-ar placea sa participati? (prima indicata) * 

Regiune / judet Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

La ce tip de training v-ar                 hair / make up 14.1% 9.9% 11.5% 

placea sa particiapti? (prima ind.) bucatar / chelner 7.1% 11.7% 10.0% 

                                          IT 11.1% 15.8% 14.1% 

muncitori in constructii 3.0% 1.2% 1.9% 

limbi straine 4.0% 7.6% 6.3% 

mecanică auto 1.0% 1.2% 1.1% 

asistenta medicala 4.0% 2.3% 3.0% 

sofer profesionsit 1.0% 2.9% 2.2% 

croitorie 3.0% 2.3% 2.6% 

alte competente soft 13.1% 9.4% 10.7% 

electrician / mecanic 1.0% 2.3% 1.9% 

contabilitate 2.0%  .7% 

                                altul 35.4% 33.3% 34.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel  82. La ce tip de training v-ar placea sa participati? (prima indicata) * Regiune / Judet * Varsta Cross 
tabulare 

 
 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Varsta 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

18-29 ani La ce tip de training v-ar hair/make up 

placea sa participati? (1 ind.) bucatar/chelner 

IT 

                                                                     muncitor in constructi 

                                                                           limbi straine  

                                                  mecan i ca  au to  

                                              as is ten ta  med i ca la  

                                              so fe r  p ro fes ion i s t  

                                              c ro i to r i e  

                                                                   alte abilitati soft 

                                                                    electrician/mecanic 

                                                                   contabil 

                                                                    altul 

Total 

39-39 ani La ce tip de training v-ar hair/make up 

placea sa participati? (1 ind.)bucatar/chelner 

IT 

                                                                     muncitor in constructii 

                                              l imb i  s t ra ine  

                                              mecan ica  au to  

                                                                    sofer profesionist 

                                                                    croitorie 

                                                                     alte abilitati soft 

                                                                     electrician/mecanic  

                                                                     altul 

Total 

40+ ani La ce tip de training v-ar hair/make up 

placea sa participati? (1 ind.)bucatar/chelner 

IT 

limbi straine 

asistenta medicala 

sofer profesionist 

c r o i t o r i e  

other soft skills 

electrician/mechanic 

accounting 

other 

26.7% 

6.7% 

8.9% 

6.7% 
 
 
 
 

2.2% 

2.2% 

11.1% 
 
 

2.2% 

33.3% 

100.0% 

8.7% 

4.3% 

13.0% 
 
 

17.4% 

4.3% 
 
 

 
21.7% 

 
 

30.4% 

100.0% 
 
 

9.7% 

12.9% 
 
 

12.9% 
 
 

6.5% 

9.7% 

3.2% 

3.2% 

41.9% 

9.5% 

23.8% 

14.3% 

2.4% 

7.1% 

2.4% 

2.4% 
 
 

 
9.5% 

2.4% 
 
 

26.2% 

100.0% 

8.8% 

10.3% 

17.6% 

1.5% 

7.4% 

1.5% 

4.4% 

4.4% 

7.4% 

4.4% 

32.4% 

100.0% 

11.5% 

4.9% 

14.8% 

8.2% 

4.9% 

3.3% 

1.6% 

11.5% 
 
 

 
39.3% 

18.4% 

14.9% 

11.5% 

4.6% 

3.4% 

1.1% 

1.1% 

1.1% 

1.1% 

10.3% 

1.1% 

1.1% 

29.9% 

100.0% 

8.8% 

8.8% 

16.5% 

1.1% 

9.9% 

2.2% 

3.3% 

3.3% 

11.0% 

3.3% 

31.9% 

100.0% 

7.6% 

6.5% 

14.1% 

5.4% 

7.6% 

2.2% 

3.3% 

10.9% 

1.1% 

1.1% 

40.2% 
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 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Total La ce tip de training v-ar hair/make up 14.1% 9.9% 11.5% 

placea sa participati? (1 ind.) bucatar/chelner 7.1% 11.7% 10.0% 

IT 11.1% 15.8% 14.1% 

muncitor in constructii 3.0% 1.2% 1.9% 

limbi straine 4.0% 7.6% 6.3% 

mecanica auto 1.0% 1.2% 1.1% 

asistenta medicala 4.0% 2.3% 3.0% 

sofer profesionist 1.0% 2.9% 2.2% 

croitorie 3.0% 2.3% 2.6% 

alte abilitati soft 13.1% 9.4% 10.7% 

electrician/mecanic 1.0% 2.3% 1.9% 

contabilitate 2.0%  .7% 

altul 35.4% 33.3% 34.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Diagrama 82. La ce tip de training v-ar placea sa participati? * Regiune / Judet* Varsta 
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Tab 83. La ce tip de training v-ar placea sa participati? (prima indicata) * Regiune/Judet * Gen Cross 

tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Gen 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Masculin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feminin 
 
         v-a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total 

La ce tip de training   hair/make up 

v-ar placea sa        bucatar/chelner 
participati? (1 ind)       IT                                                  

                                 muncitori in constructii 

                      l imb i  s t ra i ne   

                                 mecanica auto 

                                 asistenta medicala 

                                 sofer profesionist 

                      c r o i t o r i e  

                                  alte abilitati soft 

                       electrician/mecanic  

                                  altul 

Total 
La ce tip de training            hair/make up 
r placea sa particip.?         bucatar/chelner          

  IT 

  limbi straine 

asistenta medicala 
croitorie 

alte abilitati soft 

electrician/mecanic 

contabilitate 

altul 

Total 

La ce tip de training    hair/make up 

v-ar placea sa           bucatar/chelner 

 participati? (1 ind.) 
IT 

                              muncitori in constructii 

                              limbi straine 

                              mecanica auto 

                              asistenta medicala 

                              sofer profesionist 

                             croitorie 

                             electrician/mecanic 

                            contabilitate 

                             altul 

Total 

2.9% 

5.9% 

8.8% 

8.8% 

2.9% 

2.9% 

2.9% 

2.9% 
 
 

17.6% 

2.9% 

41.2% 

100.0% 

20.0% 

7.7% 

12.3% 

4.6% 

4.6% 

4.6% 

10.8% 
 
 

3.1% 

32.3% 

100.0% 

14.1% 

7.1% 

11.1% 

3.0% 

4.0% 

1.0% 

4.0% 

1.0% 

3.0% 

13.1% 

1.0% 

2.0% 

35.4% 

2.5% 

13.6% 

18.5% 

2.5% 

6.2% 

2.5% 
 
 

6.2% 

1.2% 

9.9% 

3.7% 

33.3% 

100.0% 

16.7% 

10.0% 

13.3% 

8.9% 

4.4% 

3.3% 

8.9% 

1.1% 
 
 

33.3% 

100.0% 

9.9% 

11.7% 

15.8% 

1.2% 

7.6% 

1.2% 

2.3% 

2.9% 

2.3% 

9.4% 

2.3% 
 
 

33.3% 

2.6% 

11.3% 

15.7% 

4.3% 

5.2% 

2.6% 

.9% 

5.2% 

.9% 

12.2% 

3.5% 

35.7% 

100.0% 

18.1% 

9.0% 

12.9% 

7.1% 

4.5% 

3.9% 

9.7% 

.6% 

1.3% 

32.9% 

100.0% 

11.5% 

10.0% 

14.1% 

1.9% 

6.3% 

1.1% 

3.0% 

2.2% 

2.6% 

10.7% 

1.9% 

.7% 

34.1% 

100% 100% 100% 
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Diagrama 83. La ce tip de training v-ar placea sa participati? (prima indicata) * Regiune / Judet * Gen 
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Tabel 84. La ce tip de training v-ar placea sa participati? (prima indicata) * Regiune / Judet * Oras / 

Sat Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Oras / Sat 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

oras La ce tip de training v-ar  hair/make up 

placea sa participati?  bucatar/chelner 

                  (prima indicata)                          IT 

                                                            muncitor in constructii  

                                         l imb i  s t ra i ne  

                                                             mecanica auto 

                                                             asistenta medicala 

                                                             sofer profesionist 

                                                             croitorie 

                                                             alte competente soft 

                                                             electrician/mechanic  

Total 

sat La ce tip de training v-ar hair/make up 

placea sa participati?  bucatar/chel 

                  (prima indicata)                          IT 

                                                             muncitor in constructii  

limbi straine  

mecanica auto 

asistenta medical 

croitorie 

alte abilitati soft 

electrician/mecanic  

con tab i l i t a te  

altul 

Total 

Total La ce tip de training v-ar hair/make up 

placea sa participati?               bucatar/chelner 

IT 

                                                          muncitor in constructii 

 l imb i  s t ra ine  

 mecanica auto 

 asistenta medicala 

sofe r  profes ion is t   

croitorie 

alte competente soft 

electrician/mechanic 

                                              con tab i l i t a te  

 altul 

Total 

16.3% 

7.0% 

14.0% 
 
 

2.3% 
 
 

2.3% 

2.3% 

4.7% 

18.6% 
 
 

32.6% 

100.0% 

12.5% 

7.1% 

8.9% 

5.4% 

5.4% 

1.8% 

5.4% 

1.8% 

8.9% 

1.8% 

3.6% 

37.5% 

100.0% 

14.1% 

7.1% 

11.1% 

3.0% 

4.0% 

1.0% 

4.0% 

1.0% 

3.0% 

13.1% 

1.0% 

2.0% 

35.4% 

100.0% 

10.5% 

10.5% 

12.4% 

1.0% 

3.8% 

1.9% 

3.8% 

4.8% 

2.9% 

9.5% 

2.9% 

36.2% 

100.0% 

9.1% 

13.6% 

21.2% 

1.5% 

13.6% 
 
 

 
1.5% 

9.1% 

1.5% 
 
 

28.8% 

100.0% 

9.9% 

11.7% 

15.8% 

1.2% 

7.6% 

1.2% 

2.3% 

2.9% 

2.3% 

9.4% 

2.3% 
 
 

33.3% 

100.0% 

12.2% 

9.5% 

12.8% 

.7% 

3.4% 

1.4% 

3.4% 

4.1% 

3.4% 

12.2% 

2.0% 

35.1% 

100.0% 

10.7% 

10.7% 

15.6% 

3.3% 

9.8% 

.8% 

2.5% 

1.6% 

9.0% 

1.6% 

1.6% 

32.8% 

100.0% 

11.5% 

10.0% 

14.1% 

1.9% 

6.3% 

1.1% 

3.0% 

2.2% 

2.6% 

10.7% 

1.9% 

.7% 

34.1% 

100.0% 
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Diagrama 84. La ce tip de training v-ar placea sa participati? (prima indicata) * Regiune / Judet* Oras / Sat 
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Tabel / Diagrama 85. Care sunt cele mai populare cursuri de educatia adultilor la dvs. in 

regiune, in  prezent? (prima indicata) * Regiune / Judet Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Care sunt cele mai populare hair / make up 13.8% 10.3% 12.2% 

cursuri de educatia adultilor limbii straine 2.2% 3.3% 2.7% 
la  dvs. in regine, in present? 

                               IT 16.3% 5.3% 11.2% 

                                                   bucatar / chelner 7.9% 11.9% 9.7% 

                                        asistenta medicala/ ingriire 

 

2.2% 4.3% 3.2% 

                                                 alte competente soft 3.1% 3.0% 3.0% 

                                                 Altele 16.6% 21.5% 18.8% 

                                                 nu stiu 37.9% 40.4% 39.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel 86. Care sunt cele mai populare cursuri de Educatia Adultilor in regiunea dvs. in prezent? (prima 

indicate) * Regiune / Judet * Varsta Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Varsta 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

18-29 ani Care sunt cele mai populare  hair/make up 

  cursuri de EA in regiunea dvs.        limbi straine 

  in prezent? (prima indicate)                 IT 
bucatar/chelne  

                     as is tenta medica la/ ingr i j i re  

                              alte competente soft 

  altele 

  nu stiu  

Total 

39-39 ani  Care sunt cele mai populare  

cursuri de EA in regiunea dvs. in              hair/make up 

prezent? (prima indicata)                           IT                                                                                                                                      

                                                                  bucatar/chelner   
                                       asistenta medicala/ingrijire 

                                      alte competente soft 

                                      altele 

                                      nu stiu 

 

Total 

40+ ani Care sunt cele mai populare cursuri       hair/make up 

de EA in regiunea dvs. in                bucatar/chelner  

prezent? (prima indicata)            l imbi straine          

                                                               IT 

                  asistenta medicala/ingrijire 

                                               alte capacitate soft 

                                               altele 

                                                nu stiu 

Total 

Total   Care sunt cele mai popuare cursuri   hair/make up  

  de EA in regiunea dvs. in prezent?         limbi straine 

   (prima indicata)                                       IT 

                                                             bucatar/chelner 
                                            asistenta medicala/ingrijire 

                                            alte capacitate soft 

                                                                   altele 

                                           nu stiu 

Total 

22.1% 

3.1% 

11.5% 

6.9% 

2.3% 

3.1% 

9.2% 

42.0% 

100.0% 

8.6% 

1.2% 

18.5% 

7.4% 
 
 

3.7% 

18.5% 

42.0% 

100.0% 

9.0% 

2.1% 

19.4% 

9.0% 

3.5% 

2.8% 

22.2% 

31.9% 

100.0% 

13.8% 

2.2% 

16.3% 

7.9% 

2.2% 

3.1% 

16.6% 

37.9% 

100.0% 

16.9% 

1.3% 

5.2% 

16.9% 

7.8% 

2.6% 

15.6% 

33.8% 

100.0% 

6.4% 

1.8% 

6.4% 

11.9% 

3.7% 

4.6% 

20.2% 

45.0% 

100.0% 

9.5% 

6.0% 

4.3% 

8.6% 

2.6% 

1.7% 

26.7% 

40.5% 

100.0% 

10.3% 

3.3% 

5.3% 

11.9% 

4.3% 

3.0% 

21.5% 

40.4% 

100.0% 

20.2% 

2.4% 

9.1% 

10.6% 

4.3% 

2.9% 

11.5% 

38.9% 

100.0% 

7.4% 

1.6% 

11.6% 

10.0% 

2.1% 

4.2% 

19.5% 

43.7% 

100.0% 

9.2% 

3.8% 

12.7% 

8.8% 

3.1% 

2.3% 

24.2% 

35.8% 

100.0% 

12.2% 

2.7% 

11.2% 

9.7% 

3.2% 

3.0% 

18.8% 

39.1% 

100.0% 
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Diagrama 86. Care sunt cele mai populare cursuri de Educatie a Adultilor in regiunea dvs. in prezent? (prima indicata) * Regiune / Judet * 
Varsta 
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Tabel 87. Care sunt celemai populare cursuri de Educatia Adultilor in regiunea dvs. in prezent? 

 (prima indicata) * Regiune / Judet * Oras / Sat Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Oras / Sat 

Regiune/  Judet  

Total Bihor Valcea 

oras  Care sunt cele mai populare   hair/make up 

cursruri de EA in regiunea dvs.       limbi straine 

 i n  p r e z e n t ?  ( 1  i n d . )       I T        

                                                  bucatar/chelner 

                                  asistenta medicala/ingrijire 

                                             alte comptente soft 

                                             altele 

                                             nu stiu 

Total 

sat  Care sunt cele mai populare   

cursuri de EA in regiunea dvs.        hair/make up 

in prezent? (prima indicata)           limbi straine 

 
    IT

 
                                                    bucatar/chelner 

                               asistenta medicala/ingrijire 

                               alte competente soft 

 altele 

  nu stiu 

Total 

 

Total  Care sunt cele mai populare        hair/make up 

 c ursuri de EA in regiunea dvs.        limbi straine 

  in prezent? (prima indicata)      
IT

 

                                                bucatar/chelner 

                                asistenta medicala/ingrijire 

                                alte competente soft 

                                                 altele 

                                                 nu stiu 

Total 

13.7% 

1.6% 

12.6% 

6.3% 

2.1% 

3.7% 

17.9% 

42.1% 

100.0% 

13.9% 

3.0% 

20.5% 

9.6% 

2.4% 

2.4% 

15.1% 

33.1% 

100.0% 

13.8% 

2.2% 

16.3% 

7.9% 

2.2% 

3.1% 

16.6% 

37.9% 

100.0% 

9.9% 

4.9% 

4.9% 

10.4% 

3.8% 

2.2% 

22.5% 

41.2% 

100.0% 

10.8% 

.8% 

5.8% 

14.2% 

5.0% 

4.2% 

20.0% 

39.2% 

100.0% 

10.3% 

3.3% 

5.3% 

11.9% 

4.3% 

3.0% 

21.5% 

40.4% 

100.0% 

11.8% 

3.2% 

8.9% 

8.3% 

3.0% 

3.0% 

20.2% 

41.7% 

100.0% 

12.6% 

2.1% 

14.3% 

11.5% 

3.5% 

3.1% 

17.1% 

35.7% 

100.0% 

12.2% 

2.7% 

11.2% 

9.7% 

3.2% 

3.0% 

18.8% 

39.1% 

100.0% 



Report on Assessment of Skills Needs in the Regional Labor Markets 193  

 
 

Diagrama 87. Care sunt cele mai populare cursuri de Educatie a Adultilor in regiunea dvs. in prezent? (prima indicata) * Regiune / Judet * 
Oras / Sat 

 
 



Report on Assessment of Skills Needs in the Regional Labor Markets 194  

 Tabel / Diagrama 88. Ce competente ar trebui sa aiba un bun manager de afaceri? (prima indicata) 

 

 

 

 

   
Frecventa 

 
Procent 

 
Procent 
valid 

 Procent            

cumulate 

Valid competente de invatare de baza 5 .8 .8 .8 

competente de analiza si actiune 165 25.1 25.1 25.8 

Valori 122 18.5 18.5 44.4 

abilitatea de a lucre cu altii 124 18.8 18.8 63.2 

atitudini personale 96 14.6 14.6 77.8 

nu stiu / nu raspund 146 22.2 22.2 100.0 

Total 658 100.0       100.0  
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Tabel / Diagrama 88. Ce competente ar trebui sa aiba un bun manager de afaceri?  (prima indicata) * 

Regiune / Judet  Cross tabulare 

 

% in cadrul regiunii / judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Ce competene ar trebui sa  competente de invatare de baza 
 

1.4%  
18.9% 

.8% 

aiba un bun manager de afaceri? competente de analiza si                                           

avtiune                                           actiune 

30.3% 25.1% 

(prima indicat) 
                                      valori 20.2% 16.6% 18.5% 

abilitatea de a lucra cu ceilalti 16.9% 21.2% 18.8% 

atitudini personale 15.2% 13.9% 14.6% 

nu stiu / nu raspund 16.0% 29.5% 22.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel 89. Ce competente ar trebui sa posede un bun manager? (prima indicata) * Regiune / Judet * 

Varsta Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Varsta 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

18-29 ani  Ce competente ar   competente de invatare de baza 

trebui sa posede un bun  manager? comp. de analiza si act. 

 (prima indicata) 
valori

 

                        abilitatea de a lucra cu ceilalti 

                                                   atitudini personale 

                                                   nu stiu/nu raspund 

Total 

39-39 ani   Ce competente ar trebui comp. de invatare de baza 

 sa posede unb bun manager?   comp. de analiza si actiune 
  (prima indicata) 

valori
 

                                              abilitatea de a lucra cu ceilalti 

                                              atitudini personale 

                                              nu stiu/nu raspund 

 

Total 

40+ ani  Ce competente ar trebui   comp. de invatare de baza 

   sa posede un bun manager?   comp. de analiza si actiune 
   (prima indicata)                              valori  

                          abilitatea de a lucra cu ceilalti 

 atitudini personale 

                                                     nu stiu/nu raspund 

Total 

Total    

Ce competente ar trebui                  competente  de inavatare de baza 

  sa posede un bun manager?     comp de analiza si actiune       
(prima indicata)                           valori  

                                               abilitatea de a lucra cu ceilalti 

                     atitudini personale 

                      nu stiu/nu raspund 

Total 

.8% 

24.4% 

16.0% 

19.1% 

21.4% 

18.3% 

100.0% 

1.2% 

28.4% 

19.8% 

19.8% 

17.3% 

13.6% 

100.0% 

2.1% 

36.8% 

24.3% 

13.2% 

8.3% 

15.3% 

100.0% 

1.4% 

30.3% 

20.2% 

16.9% 

15.2% 

16.0% 

100.0% 

 
15.6% 

11.7% 

27.3% 

15.6% 

29.9% 

100.0% 
 
 

19.3% 

16.5% 

16.5% 

15.6% 

32.1% 

100.0% 
 
 

20.7% 

19.8% 

21.6% 

11.2% 

26.7% 

100.0% 
 
 

18.9% 

16.6% 

21.2% 

13.9% 

29.5% 

100.0% 

.5% 

21.2% 

14.4% 

22.1% 

19.2% 

22.6% 

100.0% 

.5% 

23.2% 

17.9% 

17.9% 

16.3% 

24.2% 

100.0% 

1.2% 

29.6% 

22.3% 

16.9% 

9.6% 

20.4% 

100.0% 

.8% 

25.1% 

18.5% 

18.8% 

14.6% 

22.2% 

100.0% 
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Diagrama 89. Ce competente ar trebui sa posede un bun manager de afaceri? (prima indicate) * Regiune / Judet * Varsta 
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Tabel 90. Ce competente ar trebui sa posede un bun manager? (prima indicata) * Regiune / Judet * 

Educatie Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Educatie 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

4 ani inv. primar Ce comp. ar       competente de analiza si  act.           
  trebui sa posede un bun manager? 

 

 

Total 

 

8 ani inv. primar Ce comp. ar comp. de inv. de baza 

trebui sa posede comp. de analiza si act. 

un  bun  manager?   va lo r i  

(prima indicata)            abilitatea de a lucra cu         

ceilalti 

                                 atitudini personale 

                                 nu stiu/nu raspund 

Total 

3 ani inv. Ce comp. ar comp. de analiza si 

actiune                  trebui sa posede    valori 

secundar un bun manager? abilitatea de a lucra cu  
(prima indicata)       ceilalti 

 nu stiu/nu raspund 

                             Total 

4  ani inv. Ce comp. ar  comp. de invatare de baza 

secundar trebui sa posede comp. de analiza si act.  

un bun manager? 
valori

 

(prima indicata) abilitatea de a lucra cu altii 

atitudini personale 

nu stiu/nu raspund 

Total 

inv. sup. secundar  Ce comp. ar   comp. de analiza si act. 

                           trebui sa posede       valori 
                            un bun manager? 

                            (prima indicata) abilitatea de a lucra cu altii 

                               atitudini personale 

nu stiu/nu raspund 

Total 

universitate Ce comp. ar  comp. de invatare de baza 

trebui sa posede comp. de analiza si act. 
un bun manager? 

valori
 

(prima indicata)      abilitatea de a lucra cu altii 

                               atitudini personale 

nu stiu/nu raspund 

100.0% 
 
 
 
 
 
 

100.0% 

7.7% 

19.2% 

23.1% 

3.8% 

11.5% 

34.6% 

100.0% 

37.5% 

37.5% 

25.0% 
 
 

100.0% 

2.3% 

34.9% 

17.4% 

9.3% 

18.6% 

17.4% 

100.0% 

41.3% 

23.8% 

9.5% 

9.5% 

15.9% 

100.0% 

.6% 

27.3% 

17.5% 

24.7% 

16.2% 

13.6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.3% 

18.8% 

18.8% 

31.3% 

100.0% 

17.6% 

23.5% 

11.8% 

47.1% 

100.0% 
 
 

15.7% 

16.5% 

18.3% 

17.4% 

32.2% 

100.0% 

32.4% 

17.6% 

20.6% 

2.9% 

26.5% 

100.0% 
 
 

20.6% 

12.7% 

26.5% 

14.7% 

25.5% 

100.0% 
 
 
 
 
 
 

100.0% 

4.8% 

11.9% 

26.2% 

9.5% 

14.3% 

33.3% 

100.0% 

24.0% 

28.0% 

16.0% 

32.0% 

100.0% 

1.0% 

23.9% 

16.9% 

14.4% 

17.9% 

25.9% 

100.0% 

38.1% 

21.6% 

13.4% 

7.2% 

19.6% 

100.0% 

.4% 

24.6% 

15.6% 

25.4% 

15.6% 

18.4% 
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Total 100.0% 100.0% 100.0% 

in prezent inscris  Ce comp. ar  comp. de analiza si actiune 5.9%  5.6% 

la universitate trebui sa posede valori 35.3% 100.0% 38.9% 
Business 

                              un bun manager? abilitatea de a lucra cu altii 23.5%  22.2% 

                              (prima indicata)    a t i tud in i  personale  23.5%  22.2% 

nu stiu/nu raspund 11.8%  11.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

altul Ce comp. ar  comp. de analiza si actiune  23.5% 22.2% 

trebui sa posede valori  11.8% 11.1% 
Business 

un bun manager? abilitatea de a lucra cu ceilalti 100.0% 23.5% 27.8% 

(prima indicata)      atitudini personale  17.6% 16.7% 

nu stiu/nu raspund  23.5% 22.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Total Ce comp. ar  competente de inv. de baza 1.4%  .8% 
Trebui sa posede comp. de analiza si act. 30.3% 18.9% 25.1% 
 
un bun manager? 

valori
 20.2% 16.6% 18.5% 

(prima indicata)     abilitatea de a lucra cu ceilalti 16.9% 21.2% 18.8% 

                                                           aitudini personale 15.2% 13.9% 14.6% 

                                                           nu stiu/nu raspund 16.0% 29.5% 22.2% 

Total 100% 100% 100% 
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Diagrama 90. Ce competente ar trebui sa posede un bun manager de afaceri? (prima indicate)* Regiune / Judet  * Educatie 
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Tabel 91. Ce competente ar trebui sa posede un bun manager? (prima indicata) * Regiune / Judet * Cat 

de mult ati lucrat in viata dvs. in total? Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Cat de mult ati lucrat in viata dvs. in total? 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

0.5-5 ani Ce comp. ar  comp. de inv. de baza 

trebui sa posede      comp. de analiza si act. 

un bun manager?      valori 
 (prima  indicata)  

    abilitatea de a lucra cu alti
 

  atitudini personale 

  nu stiu/nu raspund 
 

Total 

6-15 ani Ce comp. ar  comp. de inv. de baza 

trebui sa posede comp. de analiza si actiu 

 un bun manager? 

                         (prima indicata)      
valori

 

abilit. de a lucra cu altii 

a t i t ud i n i  persona le  

nu stiu/nu raspund 

Total 

16+ ani Ce comp. ar  comp. de inv. de baza 

trebui sa posede     comp. de analiza si act. 

un bun manager?  valori  

(prima indicata)  
      abilit. de a lucra cu altii

 

atitudini personale  

nu stiu/nu raspund 

Total 

nu raspund Ce comp. ar  comp. de inv. be baza 

                         trebui sa posede valori 
un bun manager? 

                         abilitatea de a lucra cu ceilalti 

                                                  atitudini personale 

Total                  nu stiu/nu raspund 

 

Total Ce comp. ar treb. sa   comp. de inv. de baza 

sa posede un bun manager?       comp. de analiza si actiune 

                             valori 
                                                 abilitatea de a lucra cu ceilalti 

                                                 atitudini personale 

                                                 nu stiu/nu raspund 

Total 

1.0% 

29.2% 

18.8% 

14.6% 

20.8% 

15.6% 

100.0% 

1.2% 

28.6% 

19.0% 

20.2% 

13.1% 

17.9% 

100.0% 

2.1% 

35.0% 

25.0% 

15.0% 

8.6% 

14.3% 

100.0% 

20.0% 

8.6% 

22.9% 

31.4% 

17.1% 

100.0% 

1.4% 

30.4% 

20.3% 

16.9% 

15.2% 

15.8% 

100.0% 

 
20.4% 

16.3% 

16.3% 

12.2% 

34.7% 

100.0% 
 
 

16.7% 

14.0% 

26.3% 

12.3% 

30.7% 

100.0% 
 
 

24.3% 

18.4% 

16.5% 

14.6% 

26.2% 

100.0% 

8.3% 

19.4% 

25.0% 

19.4% 

27.8% 

100.0% 
 
 

18.9% 

16.6% 

21.2% 

13.9% 

29.5% 

.7% 

26.2% 

17.9% 

15.2% 

17.9% 

22.1% 

100.0% 

.5% 

21.7% 

16.2% 

23.7% 

12.6% 

25.3% 

100.0% 

1.2% 

30.5% 

22.2% 

15.6% 

11.1% 

19.3% 

100.0% 

14.1% 

14.1% 

23.9% 

25.4% 

22.5% 

100.0% 

.8% 

25.1% 

18.6% 

18.9% 

14.6% 

22.1% 

100% 100% 
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Diagrama 91. Ce competente ar trebui sa posede un bun maager de afaceri? (prima indicata) 

  * Regiune / Judet * Cat de mult ati lucrat in viata dvs. in total? 
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Tabel / Diagrama 92. Ce competente sunt necesare pentru a incepe o afacere? (prima indicata) 

   
Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent 

cumulat 
Valid competente de invatare de 

baza 
3 .5 .5 .5 

competente de analiza si 
actiune 

144 21.9 21.9 22.3 

valori 42 6.4 6.4 28.7 

abilitatea de a lucra cu ceilalti 39 5.9 5.9 34.7 

atitudini personale 216 32.8 32.8 67.5 

bani 79 12.0 12.0 79.5 

nu stiu / nu raspund 135 20.5 20.5 100.0 

Total 658 100.0 100.0  
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Tabel / Diagrama 93. Ce competente sunt necesare pentru a incepe o afacere? (prima 

indicata) * Regiune / Judet Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Ce competente sunt necesare competente de invatare de ba .6% .3% .5% 

pentru a incepe o afacere?    competente de analiza si actiun 22.8% 20.9% 21.9% 

 (prima indicata)                      valori 5.9% 7.0% 6.4% 

                                               abilitatea de a lucra cu ceilalti 6.5% 5.3% 5.9% 

                                               atitudini personale 34.6% 30.8% 32.8% 

                                  Bani 16.3% 7.0% 12.0% 

                                               nu stiu / nu raspund 13.5% 28.8% 20.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel 94. Ce competente sunt necesare pentru a incepe o afacere? (prima indicata) * Regiune / Judet* 

Varsta Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Varsta 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

18-29 ani Ce comp. sunt comp. de analiza si actiune 

  necesare pentru a incepe o                valori 

  afacere? (prima indicata) 

                                 abilitatea de a lucra cu ceilalti 
                                                           atitudini personale  

                                          ban i  

nu stiu/nu raspund 

Total 

39-39 ani Ce competente     comp. de analiza si actiune 

 Sunt necesare pentru a incepe o   valori 
  afacere? (prima indicata) 

                              abilitatea de a lucra cu ceilalti 

                                                         atitudini personale 

                                                          bani 

                                                          nu stiu/nu raspund 

Total 

40+ ani Ce competente     cometente de invatare de baza 

  sunt necesare pentru a incepe      comp. de analiza si actiune 

  o afacere? (prima indicata)             valori 
                         abilitatea de a lucra cu ceilalti 

                         atitudini personale 

                                bani 

                          nu stiu/nu raspund 

Total 

Total Ce competente   competente de invatare de baza 

  sunt necesare pentru a incepe    comp. de analiza si acctiune 

  o afacere? (prima indicate)      
    valori 

                                                 abilitatatea de a lucra cu ceilalti 

                                                 atitudini personale 

                                                       bani 

                       nu stiu/nu raspund 

Total 

20.6% 

4.6% 

4.6% 

38.9% 

14.5% 

16.8% 

100.0% 

25.9% 

6.2% 

11.1% 

29.6% 

17.3% 

9.9% 

100.0% 

1.4% 

22.9% 

6.9% 

5.6% 

33.3% 

17.4% 

12.5% 

100.0% 

.6% 

22.8% 

5.9% 

6.5% 

34.6% 

16.3% 

13.5% 

16.9% 

3.9% 

9.1% 

29.9% 

10.4% 

29.9% 

100.0% 

22.0% 

7.3% 

3.7% 

33.9% 

5.5% 

27.5% 

100.0% 

.9% 

22.4% 

8.6% 

4.3% 

28.4% 

6.0% 

29.3% 

100.0% 

.3% 

20.9% 

7.0% 

5.3% 

30.8% 

7.0% 

28.8% 

19.2% 

4.3% 

6.3% 

35.6% 

13.0% 

21.6% 

100.0% 

23.7% 

6.8% 

6.8% 

32.1% 

10.5% 

20.0% 

100.0% 

1.2% 

22.7% 

7.7% 

5.0% 

31.2% 

12.3% 

20.0% 

100.0% 

.5% 

21.9% 

6.4% 

5.9% 

32.8% 

12.0% 

20.5% 

100% 100% 100% 
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Diagram 94. Ce competente sunt necesare pentru a incepe o afacere? (prima indicate)* Regiune / judet * Varsta 
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Tabel 95. Ce competente sunt necesare pentru a incepe? (prima indicata) * Regiune/ Judet * Educatie Cross 

tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Educatie 

Regiune/Judet  

Total Bihor Valcea 

4 ani inv. primar Ce comp. sunt  nu stiu/nu raspund 100.0%  
 
 
 
 

 
6.3% 

100.0% 

 necesare pt. a     
 incepe o 

afacere? 
   

   (prima indicata)    
     
 Total  100.0% 100.0% 

8 ani inv.primar Ce comp. sunt comp. de analiza si actiune 19.2% 14.3% 

 necesare pt. a 

incepe o 

afacere? 

business? (1st 

valori 

abilitatea de a lucra cu altii 

 

19.2% 

6.3% 

12.5% 

2.4% 

16.7% 

 (prima indicata) atitudini personale 15.4% 25.0% 19.0% 

  bani 30.8% 6.3% 21.4% 

  nu stiu/nu raspund 15.4% 43.8% 26.2% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

3 ani inv. secundar Ce comp. sunt comp. de analiza si actiune 25.0% 23.5% 24.0% 

 necesare pt. a  

incepe o 

afacere?  

valori 

abilitatea de a lucra cu altii 

12.5% 

12.5% 

11.8% 12.0% 

4.0% 

 (prima indicata) atitudini personale 25.0% 11.8% 16.0% 

  bani 25.0% 17.6% 20.0% 

  nu stiu/nu raspund  35.3% 24.0% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

4 ani inv. secundar Ce comp. sunt  

necesare pt. a  

incepe o 

afacere?(prima 

comp. de inv. de baza 

comp. de analiza si act. 

   valori 

 

18.6% 

4.7% 

.9% 

19.1% 

7.8% 

0.00498 
18.9% 

6.5% 

 indicata) abilitatea de a lucra cu altii 7.0% 5.2% 6.0% 

  atitudini personale 27.9% 32.2% 30.3% 

  bani 25.6% 7.8% 15.4% 

  nu stiu/nu raspund 16.3% 27.0% 22.4% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

inv. secundar sup. Ce comp. sunt comp. de analiza si actiune 25.4% 35.3% 28.9% 

 necesare pt. a  

incepe o 

afacere? 

(prima 

valori 

abilitatea de lucra cu altii 

9.5% 

7.9% 

8.8% 

5.9% 

9.3% 

7.2% 

 indicata) atitudini personale 33.3% 23.5% 29.9% 

  bani 14.3%  9.3% 

  nu stiu/nu raspund 9.5% 26.5% 15.5% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

universitate Ce comp. sunt 

necesare pt. a  

incepe o 

afacere? (prima 

comp. de inv. de baza 

comp.  de  ana l i za  s i  

ac t iune  

skills values 

1.3% 

23.4% 

5.2% 

 

19.6% 

4.9% 

0.00781 
21.9% 

5.1% 

Indicate) abilitatea de a lucra cu ceilalti 3.9% 3.9% 3.9% 
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needed for 

 

values 

 atitudini personale 41.6% 34.3% 38.7% 

     bani 10.4% 7.8% 9.4% 

nu stiu/nu raspund 14.3% 29.4% 20.3% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

in prezent inscris Ce comp. sunt comp. de analiza si actiune 35.3%  33.3% 
la universitate  

 
 

   
 11.8% 100.0% 16.7% 

 
a incepe o 
afacere?     atitudini personale 41.2%  38.9% 

      bani 5.9%  5.6% 

  nu stiu/nu raspund 5.9%  5.6% 

 Total  100.0% 100.0% 100.0% 

Other Ce comp. sunt comp. de analiza si actiune  23.5% 22.2% 

 necesare pt. a abilitatea de a lucre cu ceilalti  11.8% 11.1% 

Incepe o afacere? 
100.0% 41.2% 44.4% 

 nu stiu/nu raspund  23.5% 22.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Total Ce comp. sunt comp. de inv. de baza 0.005618 .3
%   

0.0
04
56 

 
                                    necesare pt. a  comp. de analiza si actiune 
                                     incepe o afacere?  valori 

22.8% 20.9% 21.9% 

 
Valu 

 
5.9% 7.0% 6.4% 

 abilitatea de a lucra cu ceilalti 6.5% 5.3% 5.9% 

atitudini personale 34.6% 30.8% 32.8% 

bani 16.3% 7.0% 12.0% 

nu stiu/nu raspund 13.5% 28.8% 20.5% 

Total 100% 100% 100% 
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Diagrama 95. Ce competente sunt necesare pentru a incepe o afacere? (prima indicate)* Regiune / judet * Educatie 
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Tabel 96. Ce competente sunt necesare pentru a incepe o afacere? (prima indicata) * Regiune / Judet * 

Cat de mult ati lucrat in viata dvs. in total? Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Cat de mult ati lucrat in viata dvs. in total? 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

0.5-5 ani Ce comp. sunt comp. de analiza si actiune 

necesare pt. a        valori 

incepe o 

afacere?abilitatea de a 

lucra cu ceilalti  

 atitudini personale 

 bani 

                            nu stiu/nu raspund 

Total 

6-15 ani Ce comp. sunt comp. de inv. de baza 

necesare pt. a  comp. de analiza si act. 

i n c e p e  o  a f a c e r e ?  

(prima indicate) 
valori 

                        abilitatea de a lucra cu ceilalti
 

 atitudini personale 

                                                      bani 

nu stiu/nu raspund 

Total 

16+ ani Ce comp. sunt comp. de inv. de baza 

necesare pt. a  comp. de analiza si act. 

 incepe o afacere? 

(prima indicate) 
valori

 

                      abilitatea de a lucra cu ceilalti 

                       atitudini personale 

                       bani 

                       nu stiu/nu raspund 

Total 

nu raspund Ce comp. sunt     comp. de analiza si act. 

                        necesare pt. a  valori 
incepe o afacere? abilitatea de a lucra cu altii 

(prima indicata)    atitudini personale 

 bani 

nu stiu / nu raspund 

Total 

Total Ce comp. sunt comp. de inv. de baza 

necesare pt. a      comp. de analiza si act.  
incepe o afacere?  valori 

(prima indicate) 
 abilitatea de a lucra cu altii

 

 atitudini personale 

                              bani 

nu stiu/nu raspund 

Total 

24.0% 

5.2% 

3.1% 

39.6% 

13.5% 

14.6% 

100.0% 
 
 

21.4% 

4.8% 

9.5% 

35.7% 

19.0% 

9.5% 

100.0% 

1.4% 

25.0% 

7.9% 

5.0% 

31.4% 

15.7% 

13.6% 

100.0% 

14.3% 

2.9% 

14.3% 

31.4% 

20.0% 

17.1% 

100.0% 

0.005634 
22.8% 

5.9% 

6.5% 

34.6% 

16.3% 

13.2% 

20.4% 

8.2% 

8.2% 

24.5% 

10.2% 

28.6% 

100.0% 

.9% 

21.9% 

4.4% 

6.1% 

28.1% 

7.0% 

31.6% 

100.0% 
 
 

20.4% 

11.7% 

2.9% 

35.9% 

5.8% 

23.3% 

100.0% 

19.4% 
 
 

5.6% 

33.3% 

5.6% 

36.1% 

100.0% 

.3% 

20.9% 

7.0% 

5.3% 

30.8% 

7.0% 

28.8% 

22.8% 

6.2% 

4.8% 

34.5% 

12.4% 

19.3% 

100.0% 

.5% 

21.7% 

4.5% 

7.6% 

31.3% 

12.1% 

22.2% 

100.0% 

.8% 

23.0% 

9.5% 

4.1% 

33.3% 

11.5% 

17.7% 

100.0% 

16.9% 

1.4% 

9.9% 

32.4% 

12.7% 

26.8% 

100.0% 

.5% 

21.9% 

6.4% 

5.9% 

32.9% 

12.0% 

20.4% 

100% 100% 100% 
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Diagrama 96. Ce competente sunt necesare pentru a incepe o afacere? (prima indicata) 

  * Regiune / judet * Cat de mult ati lucrat in viata dvs. in total? 
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Tabel 97. Ce competente sunt necesare pentru a incepe o afacere? (prima indicata) * Regiune/Judet * 

Oras/Sat Cross tabulare 

 

% in cadrul Regiunii / Judetului 

 

Oras/Sat 

Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

oars Ce comp. sunt  comp. de invatare de baza 

necesare pt. a incepe comp. de analiza si  
 o afacere? (1 ind.)       actiune 
                                      valori 

                                                abilitatea de a lucra cu ceilalti   

                                 a t i t ud i n i  persona le   

                                                bani 

                               nu stiu/ nu raspund 

Total 

sat Ce comp. sunt comp. de inv. de baza 

necesare pt. a incepe comp. de analiza si actiu 

 o afacre? (1 ind.) 
valori 

                                                abilitatea de a lucra cu ceilalti 

                                                atitudini personale 

                                                bani 

                               nu stiu/nu raspund 

Total 

Total Ce comp. sunt  comp. de inv. de baza 

necesare pt. a incepe comp. de analiza si actiun 

 o afacere? (1 ind.) 
valori  

                                              abilitatea de a lucra cu ceilalti 

                                a t i t ud i n i  persona le  

                                              bani 
                                              nu stiu/nu raspund 

Total 

1.1% 

20.5% 

5.3% 

4.2% 

41.1% 

13.2% 

14.7% 

100.0% 
 
 

25.3% 

6.6% 

9.0% 

27.1% 

19.9% 

12.0% 

100.0% 

0.005618 
22.8% 

5.9% 

6.5% 

34.6% 

16.3% 

13.5% 

 
20.3% 

6.0% 

4.9% 

32.4% 

6.6% 

29.7% 

100.0% 

.8% 

21.7% 

8.3% 

5.8% 

28.3% 

7.5% 

27.5% 

100.0% 

.3% 

20.9% 

7.0% 

5.3% 

30.8% 

7.0% 

28.8% 

.5% 

20.4% 

5.6% 

4.6% 

36.8% 

9.9% 

22.0% 

100.0% 

.3% 

23.8% 

7.3% 

7.7% 

27.6% 

14.7% 

18.5% 

100.0% 

.5% 

21.9% 

6.4% 

5.9% 

32.8% 

12.0% 

20.5% 

100% 100% 100% 
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Diagrama 97. Ce competente sunt necesare pentru a incepe o afacere? (prima indicata) * Regiune / Judet * Oras / Sat 
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Tabel / Diagrama 98. Cat de importante sunt competentele de comunicare la locul de munca? 

 
   

Frecventa 

  
 Procent  

 
Procent valid 

Procent 

cumulat 

Valid deloc importante 
Nu importanta 
Nici neimportanta nici  
importanta 
Importanta 
Foarte importanta 

2 .3 .3 .3 

    Neimportante 3 .5 .5 .8 

nici neimportante nici  

importante 

33 5.0 5.0 5.8 

importante 105 16.0 16.0 21.7 

   foarte importante 515 78.3 78.3 100.0 

   Total 658 100.0 100.0  
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Tabel / Diagrama 99. Cat de importanta este abilitatea de a lua decizii la locul de munca? 

   
Frecventa 

 
Procent  

 
Procent valid 

Procent 

cumulat 
Valid neimportanta  5 .8 .8 .8 

nici neimportanta nici 

importanta 

66 10.0 10.0 10.8 

importanta 248 37.7 37.7 48.5 

    foarte importanta 339 51.5 51.5 100.0 

Total 658 100.0 100.0  

 

 



Report on Assessment of Skills Needs in the Regional Labor Markets 216  

 

 

Tabel / Diagrama 100. Cat de importanta este abilitatea dea gandi critic la locul de munca? 

   
Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent 

cumulat 
Valid  deloc importanta 

Nu importanta 
Nici neimportanta nici  
importanta 
Importanta 
Foarte importanta 

1 .2 .2 .2 

    neimportanta  

   

17 2.6 2.6 2.7 

    nici neimportanta nici  

    importanta 

101 15.3 15.3 18.1 

    importanta 227 34.5 34.5 52.6 

    foarte importanta 312 47.4 47.4 100.0 

Total 658 100.0 100.0  
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Tabel / Diagrama 101. Cat de importanta este capacitatea de a rezolva probleme la locul de munca? 

   
Frecventa 

 
Procent  

 
Procent valid 

  Procent 

 cumulat 
Valid deloc importanta 

 
Nu importanta 
Nici neimportanta nici  
importanta 
Importanta 
Foarte importanta 
 
 

7 1.1 1.1 1.1 

neimportanta  

nici neimportanta nici     

importanta  

64 9.7 9.7 10.8 

importanta 177 26.9 26.9 37.7 

foarte importanta 410 62.3 62.3 100.0 

Total 658 100.0 100.0  
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Tabel / Diagrama 102. Cat de importanta este abilitatea de a lucre in echipa la locul de munca? 

   
Frecventa 

 
Procent  

 
Procent valid 

Procent 

cumulat 
Valid Deloc importanta 2 .3 .3 .3 

Nu importanta 12 1.8 1.8 2.1 

Nici neimportanta nici  

importanta 

68 10.3 10.3 12.5 

Importanta 146 22.2 22.2 34.7 

Foarte importanta 430 65.3 65.3 100.0 

Total 658 100.0 100.0  
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Tabel /  Diagrama 103. Cat de importanta este abilitatea de a lua initiativa la locul de munca? 

 
   

Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent 

cumulat 
Valid deloc importanta 2 .3 .3 .3 

neimportanta 9 1.4 1.4 1.7 

nici neimportanta nici  

importanta 

74 11.2 11.2 12.9 

importanta 174 26.4 26.4 39.4 

foarte importanta 399 60.6 60.6 100.0 

   Total 658 100.0 100.0  
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Tabel / Diagrama 104. Cat de important este autocontrolul la locul de munca? 

   
Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent 

cumulat 
Valid deloc important 2 .3 .3 .3 

neimportant 19 2.9 2.9 3.2 

nici neimportant nici  

important 

75 11.4 11.4 14.6 

important 194 29.5 29.5 44.1 

   foarte important 368 55.9 55.9 100.0 

   Total 658 100.0 100.0  
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Tabel / Diagrama 105. Cat de importanta este loialitatea la locul de munca? 

   
Frecventa 

 
Procent 

 
Procent valid 

Procent 

cumulat 
Valid deloc importanta 14 2.1 2.1 2.1 

neimportanta 20 3.0 3.0 5.2 

nici neimportanta nici  

importanta 

57 8.7 8.7 13.8 

importanta 109 16.6 16.6 30.4 

   foarte importanta 458 69.6 69.6 100.0 

  Total 658 100.0 100.0  
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Tabel / Diagrama 106. Importanta abilitatilor soft selectate (medie) 

Cat de importante sunt competetele de comunicare la locul 
de munca? 

4.71 

 

Cat de importanta este competenta de a lua decizii 

la locul de munca? 

 

4.40 

Cat de importanta este competenta de a gandi critic 

la  locul de munca? 

4.26 

Cat de importanta este competenta de a rezolva 

probleme la locul de munca? 

4.50 

Cat de importanta este competenta de a lucre intr-o 

echipa la locul de munca? 

4.50 

Cat de important este autocontrolul la locul de munca? 4.38 

Cat de importanta este competenta de a lua 

initiative la locul de munca? 

4.46 

Cat de importanta este loialitatea la locul de munca? 4.48 
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Tabel / Diagrama 107. Cat de importante sunt competentele de comunicare la locul de munca? * Regiune / 

Judet Cross tabulare 

 

% in cadrul regiunii / judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Cat de importante sunt deloc importante  
.3% 

.7% .3% 
competentele de comunicare nemportante .7% .5% 
la locul de munca? 

nici neimportante nici 5.1% 5.0% 5.0% 

 importante    
 importante 14.3% 17.9% 16.0% 

 foarte importante 80.3% 75.8% 78.3% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama  108. Cat de importanta este capacitatea de a lua decizii la locul de munca? * Regiune 

/ Judet  Cross tabulare 

 

% in cadrul regiunii / judetului  

 Regiune / Judet   

Total Bihor Valcea 

Cat de importanta este abilitatea de   neimportanta .8% .7% .8% 
a lua decizii la locul de munca?            nici neimportanta nici  8.4% 11.9% 10.0% 

            importanta    

                       importanta 38.8% 36.4% 37.7% 

           foarte importanta 52.0% 51.0% 51.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 109. Cat de importanta este capacitatea de a gandi critic la locul de munca? * Regiune /  

Judet Cross tabulare 

 

% in cadrul regiunii / judetului  

 Regiune / Judet   

Total Bihor Valcea 

Cat de importanta este abilitatea   deloc importanta  
2.8% 

.3% .2% 

de gandire critica la locul      neimportanta 2.3% 2.6% 

de munca? 
   nici neimportanta nici  13.5% 17.5% 15.3% 

        importanta    
        importanta 32.6% 36.8% 34.5% 

   foarte importanta 51.1% 43.0% 47.4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 110. Cat de importanta este abilitatea de a rezolva probleme la locul de munca? * 

Regiune / Judet  Cross tabulare 

 

% in cadrul regiunii / judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Cat de importanta este abilitatea   neimportanta .8% 1.3% 1.1% 
de a rezolva problem la        nici neimportanta nici                                              9.6% 9.9% 9.7% 

locul de munca?                  importanta    

              importanta  22.5% 32.1% 26.9% 

      foarte importanta 67.1% 56.6% 62.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 111. Cat de importanta este abilitatea de a lucra in echipa la locul de munaca?  

* Regiune / Judet  Cross tabulare 

 

% in cadrul regiunii / judetului  

 Regiune / Judet   

Total Bihor Valcea 

Cat de importanta este abilitatea    deloc importanta  
.8% 

.7% .3% 

de a lucra in echipa la locul       neimportanta 3.0% 1.8% 

de munca? 
     nici neimportanta nici 8.1% 12.9% 10.3% 

            importanta    
            importanta 23.6% 20.5% 22.2% 

     foarte importanta 67.4% 62.9% 65.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 112. Cat de important este autocontrolul la locul de munca? * Regiune / Judet Cross 

tabulatre 

 

% in cadrul regiunii / judetului 

 Regiune / Judet   

Total Bihor Valcea 

Cat de important este          deloc important  .6%  
2.0% 

.3% 

autocontrolul la locul de munca?  neimportant  3.7% 2.9% 

         nici neimportant nici  11.0% 11.9% 11.4% 

                                                           important     
                 important  27.5% 31.8% 29.5% 

        foarte important  57.3% 54.3% 55.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabelul / Diagrama 113.  Cat de importanta este abilitatea de a lua initiativa la locul de munca? 

*Regiune / Judet Cross tabulare 

                                                                                              

% in cadrul regiunii / judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Cat de importanta este abilitatea  deloc importanta   
1.4% 

.7% .3% 

de a lua initiativa la locul               neimportanta  1.3% 1.4% 
 de munca? 
                                                      nici neimportanta nici                                         
 

11.0% 11.6% 11.2% 

                                                      importanta    
                                     importanta 24.4% 28.8% 26.4% 

                                                      foarte importanta 63.2% 57.6% 60.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel / Diagrama 114. Cat de importanta este loialitatea la locul de munca? * Regiune / Judet Cross tabulare 

                                                                         

% in cadrul regiunii / judetului 

 Regiune / Judet  

Total Bihor Valcea 

Cat de importanta este loialitatea  deloc importanta 2.8% 1.3% 2.1% 
la locul de munca?     neimportanta 3.1% 3.0% 3.0% 

                                                      nici neimportanta nici  

  

9.0% 8.3% 8.7% 

                                                      importanta    
         importanta 16.0% 17.2% 16.6% 

   foarte importanta 69.1% 70.2% 69.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Anexa 1. Lista interviurilor 

Lista interviurilor cu sectorul de afaceri in judetul Bihor 
 

Nr. 
crt. 

Numele 
respondentului/ functie 

Companie Sector Locul Nr.  
angajati 

Data 

1 Dorbo, Chishbora 
Dorina, manager 

Dorbo Paine și produse de 
patiserie 

Oradea 165 21 June 
2016 

2 Ramona Caiser BCR Oradea Finante Oradea 40 21 June 
2016 

3 Gondek Joan, 
Totoran Marius, 
Pintia Adrian 

Farmers / agricultori Agricultura Sat, Oradea na 22 June 
2016 

4 Hoza Adrian, 
Hoza Paraskeva, 
branch manager 

Frigovent Aer condiționat 
(instalare și 
reparare) 

Oradea 11 22 June 
2016 

5 Tiponut Diana, 
manager 
resurse umane 

Hotel Perla Ospitalitate Oradea 75 22 June 
2016 

6 Jonus Skrypnik, manager Lava Tricotaj Tricotaj Oradea 42 22 June 
2016 

7 Casa de batrani  Casa de batrani Soimi 11 22 June 
2016 

8 Buhash Elena Spitalul Militar Sanatate Oradea  22 June 
2016 

9 Sorin David, Kalin Pop D&S Reprezentanta auto Oradea 50 22 June 
2016 

10 Pipis Claudiu, Farkas Alin Dava Solutions IT Oradea 5 23 June 
2016 

11 Lucian Silaghi, manager Direcția Județeană 
pentru Cultură și 
Patrimoniu Cultural 

Cultura Oradea / 23 June 
2016 
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12 */ Agentia de ocupare a 
fortei de munca 

Institutie a statului Oradea / 23 iunie 
2016 

13 Calin Silaghi, Manager 
resurse umane 

H. Essers Transport si depozitare Oradea Oradea 
branch:600 
(720 in total) 

23 iunie 
2016 

14 Zoltan Sarkozi Hungarian Business 
Chamber 

Casa de tranzactionare Oradea / 23 iunie 
2016 

15 Luminita Popa* Active Job Consulting, 
and Corporactive 
Consulting, 
Fu n dat ia  
Co mu n itar a  
Ora dea  

Consultanta Oradea 32 24 iunie 
2016 

16 Balogh Judite, Employee Revista Bihari Naplo  Jurnalism Oradea 250 24 iunie 
2016 

17 Jacan Dan, Director Direcția pentru 
promovarea și 
conservarea culturii 
tradiționale 

Cultura Oradea 15 24 iunie 
2016 

18 Aurel Chiriac, director Muzeul Oradea Cultura Oradea 113 24 iunie 
2016 

19 / Novatex Comert si distributie Oradea 32 24 iunie 
2016 

20 Nicoleta Prekup Nutrientul, Palota Agricultura Oradea 400 24 iunie 
2016 

21 / Fortareata Oradea  Cultura Oradea 30 24 iunie 
2016 

* Au fost intervievati atat din pozitia de angajator, cat si ca furnizor de educatie. Au fost implicate in furnizarea de programe acreditate 

de educatie pentru adulti.
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Lista interviuri cu sectorul de afaceri din judetul Valcea 
 

Nr. crt. Numele respondentului/ 
Functia 

Compania Sector Locul Nr. 
angajati 

Data 

1 Vasile 
Gheorghe, 
administrator 

Amal Tour, Amal 
Tourism, LaColi 
Broker 

Transport, 
asigurari si 
agentii de 
turism 

Ramnicu Valcea 30 27 iunie 
2016 

2 Ion Florescu, owner 
and manager 

Bogdan Construct Constructii Ramnicu Valcea 40 27 iunie 
2016 

3 Sorescu Ionela, 
economist, 
resurse umane 

Padurea Cozia  Industria lemnului Ramnicu Valcea 62 + lucratori 
sezonieri in 
timpul verii 
(in jur de 30-
40) 
 

27 iunie 
2016 

4 Dobra Olivia, manager 
resurse umane 

Damila Comert Ramnicu Valcea 240 27 iunie 
2016 

5 Dumitry 
Florescu, 
manager 

Daravry Electric Instalatii electrice Ramnicu Valcea 5 27 iunie 
2016 

6 Daniel Dumitry Florescu Galex Cosimex 
PFA (persoana 
fizica autorizata) – 
apicultura 

Transport
/ 
apicultura 

Ramnicu Valcea 7 27 iunie 
2016 

7 Daniel Ionescu, angajat Minet Textile Ramnicu Valcea 80 27 iunie 
2016 

8 Alina Slabu, manager 
resurse umane 

Nurvil SRL Vanzari  Ramnicu Valcea 146 27 iunie 
2016 

9 Sandu Adrian Daniel* Psihologie practica / 
Asociatia Psihologilor 
din Valcea / Valcea 
actualitati  

practica privata / 
ONG / Jurnalism 

Ramnicu Valcea / 27 iunie 
2016 
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10 Constantinescu Augustina 
Sanda, manager de 
proiecte și programe* 

Biblioteca publica Biblioteca Ramnicu Valcea 68 27 iunie 
2016 

11 Tudosie Tiberius, 
Ungureanu Alexandra 

Ultra Digital IT Ramnicu Valcea 8 27 iunie 
2016 

12 Daniel Aldini,  
manager vanzari 

Xavitel Sectorul 
telecomunicatiilor 

Ramnicu Valcea 185 27 iunie 
2016 

13 Carmen Vaduva, manager 
resurse umane 

Boromir Producția de produse 
de patiserie, paine, 
cereale 

Ramnicu Valcea 800 28 iunie 
2016 

14 Idu Ioan CET Govora Putere utilitate Ramnicu Valcea 2.279 28 iunie 
2016 

15 Valentin Ioradche, staff in 
jur de 30  

Crama Ioradche Domenii diferite, 
productia de vopsea, 
de vita de vie, 
inchiriere cladiri, 
comerciala, 
un hotel și o crama 

Ramnicu Valcea 30 28 iunie 
2016 

16 Nanes Gheorghe Stelea, 
marketing si resurse 
umane human  

Dombafox Productia de flori, 
peisaj lucrai, 
horticultura, gradini 
publice, gradina 
privata 

Ramnicu Valcea 35-37 28 iunie 
2016 

17 Ciocan Cristi Eurofine Industria de 
incaltaminte 

Ramnicu Valcea 130 28 iunie 
2016 
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18 Cojusneanu Silvana Cabinet de avocatura Servicii Ramnicu Valcea 2 28 iunie 
2016 

19 Baiasu Raul, 
manager vanzari  

OK hotel, restaurante Industria ospitaliera Ramnicu Valcea 300 28 iunie 
2016 

20 Daniel Pirnea, 
manager resurse 
umane 

Oltchim Industria chimica Ramnicu Valcea 1.950 28 iunie 
2016 

* Au fost intervievati atat din pozitia de angajator, cat si ca furnizor de educatie. Au fost implicate in furnizarea de programe acreditate 
de educatie pentru adulti. 
 
 
 

Lista interviuri cu furnizorii de educatie a adultilor din judetul Bihor 
 

Nr. crt.  Numele respondentului /Functia Compania Tipul cursului /training Locul Data 

1 Andor Diana* Estetica Hairstilist , make-up, 
cosmetica 

Oradea 21 iunie 
2016 

2 Marius Koce, Monica 
Succu* 

Strategic HR Cursuri pentru 
ingrijirea copiilor, a 
persoanelor in varsta, 
si limbi straine 

Oradea 21 iunie 
2016 

3 Marian Boboia Scoala de Arta Cursuri de arta 
(muzica, desen, 
sculptura, 
pictura) 

Oradea 22 iunie 
2016 

4 Gabor Nogj Asociatia pentru 
promovarea 
afacerilor in 
Romania 

Cursuri de eco-
agricultura 

Oradea 23 iunie 
2016 

5 Misu Jan Manolescu Agora Cursuri de 
management si 
coaching 

Oradea 23 iunie 
2016 

6 Dahlia Pantea, manager Fundatia Culturala a 
Bibliotecii Judetene 
Gheorghe Sincai 

Cursuri pentru 
bibliotecari, artizanatul 

Oradea 24 iunie 
2016 
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7 Christian Cisiu, voluntar EDUBiz Cursuri de management 
financiar și de proiect 

Oradea 24 iunie 2016 

8 Paul Zot, PR office, trainer 
certificat (in general) 

Biblioteca Gheorghe 
Sincai  

Cursuri de limbi straine Oradea 24 iunie 2016 

9 Satianu Miorita  Organizatia Femeilor 
din Bihor  

Asistenta sociala pentru 
familie si copii 

Oradea  24 iunie 2016 

 
* Au fost intervievati atat din pozitia de angajator, cat si ca furnizor de educatie. Au fost implicate in furnizarea de programe acreditate 
de educatie pentru adulti. 
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Lista interviuri cu furnizorii de educatie a adultilor din judetul Valcea 

 

Nr. crt. Numele respondentului/ functia 
 
 

Compania Tipul cursului /training Location Data 

1 Albinaru Gabriel, 
consilier* 

Agentie de ocupare a 
fortei de munca 

Cursuri pentru chelneri Ramnicu Valcea 27 iunie 
2016 

2 Oltenceanu Aurelian Cercul Militar din 
Ramnicu  Valcea 

Cursuri de topografie Ramnicu Valcea 27 iunie 
2016 

3 Iuliana Ciochina, decan Universitate private Cursuri de achizitie publica 
(contabilitate), 
comunicare si turism 

Ramnicu Valcea 27 iunie 
2016 

4 Constantinescu Augustina 
Sanda 

Biblioteca publica 
din Ramnicu Valcea 

Cursuri specializate pentru 
bibliotecari 

Ramnicu Valcea 27 iunie 
2016 

5 Vlduva Gheorge Gicerova SRL Cursuri de manichiura, 
pedichiura, stilist de par, 
asistente medicale, HR 
manager, persoana de 
vanzari 

Ramnicu Valcea 28 iunie 
2016 

6 Doina Stroe, director Centrul Regional de 
Educatie a Adultilor 
din Valcea 

Cursuri pentru lucratorii din 
industria alimentara, cursuri 
salon de infrumusetare, de 
constructie, administrare si 
limbi straine 

Ramnicu Valcea 28 iunie 
2016 

7 / Scoala Populara de Arte 
si Meserii 

Cursuri de arta 
(muzica, coregrafie, 
ceramica) 

Ramnicu Valcea 28 iunie 
2016 

8 Iovan Constantin, 
manager 

Constantin Brancovenu , 
Casa Culturala din  
Horezu 

Cursuri pentru 
chelneri, 
management 
hotelier, apicultura 

Horezu 29 iunie 
2016 
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9 Ion Palosi, manager Ceramica Palosi  Cursuri de ceramica Horezu 29 iunie 2016 

10 Doina Migleczi, manager Centrul Cultural Ariel Cursuri de teatru  Ramnicu - 
Valcea 

29 iunie 2016 
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Lista interviuri cursanti adulti din judetul Bihor  
 

Nr. crt. Numele respondentului Tipul cursului / training Locul Data 

1 Larisa Cihs Hair stilist Oradea 21 iunie 2016 

2 Roxana Ilincau, 17 Hair stilist Oradea 21 iunie 2016 

3 Borzasi Angyalka, 17 Hair stilist Oradea 21 iunie 2016 

4 Coposz Denica, 23 Hair stilist Oradea 21 iunie 2016 

5 Maroshi Melinda, 28 Hair stilist Oradea 21 iunie 2016 

6 Soba Septimiu, 32 Training pentru formatori Oradea 19 iulie 2016 

7 Monica Daraban, 32 Curs pentru bibliotecar Oradea 19 iulie2016 

8 Adriana Bucurean, 32 Formare pentru profesori Oradea 19 iulie 2016 

9 Anamaria Dombi, 29 MS Office Oradea 19 iulie 2016 

10 Bogdan Avram, 36 Digitizarea bibliotecilor Oradea 19 iulie 2016 

11 Ligia Valentina Mirisan, 35 Notar Oradea 21 iulie 2016 

12 Alin Cretu Psihodrama Oradea 21 iulie 2016 

13 Crina Cretu Formare pentru consilier scolar Oradea 21 iulie 2016 

14 Adrian Suhanea, 36 Managementul voluntarilor Oradea 22 iulie 2016 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Lista cursanti adulti din judetul Valcea 
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Nr. crt. Numele respondentului Tipul cursului/training Locul Data 

1 Popescu Andrea Georgiana, 36 IT Ramnicu Valcea 26 June 2016 

2 Turmaku Hermina, 43 Germana Ramnicu Valcea 26 iunie 2016 

3 Colina Stanciu, 39 Trainer si germana Ramnicu Valcea 26 iunie 2016 

4 Miu Ana, 44 Contabilitate Ramnicu Valcea 27 iunie 2016 

5 Iolanda Cherescu, 48 Competente de comunicare Ramnicu Valcea 27 iunie 2016 

6 Daniel Florescu, 34 Protectie impotriva incediilor, 
siguranta cladirilor si siguranta la 
locul de munca 

Ramnicu Valcea 27 iunie 2016 

7 Madalina Marin, 42 Drama, lucru in echipa, 
dezvoltare personala si 
gestionarea timpului si  engleza 
pentru incepartori 

Ramnicu Valcea 29 iunie 2016 

8 Suciu Elena, 55, Resurse umane, engleza pentru 
incepatori, cursuri pe termen 
scurt ca trainer pentru 
precalificare profesionala in 
domeniul textil, ingineriei, 
competente IT, teatru... 

Ramnicu Valcea 29 iunie 2016 

9 Nitisor Christiana, 46 Competente de comunicare, 
engleza pentru incepatori, 
germana, managementul 
proiectelor, competente IT de 
baza 

Ramnicu Valcea 29 iunie 2016 

10 Ionela Poenaru, 29 Cursuri de germana Ramnicu Valcea 15 iulie 2016 

 


