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FOCUS GRUP
pentru identificarea nevoilor de calificări
precum şi a soluţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii
în educaţia din domeniul construcţiilor
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PARTICIPANŢI

Echipa de implementare:
Viorica RADULIAN – coordonator activităţi CMC
Simion ILIE - expert coordonare conferinţe şi seminarii CMC
Daniele GIOMBI - expert TILS

Invitaţi:
Inspectoratul de stat in Constructii

Marinescu Nicolae Sidor

Primaria Mun Craiova

Ion Daogaru

Ploscaru Eugenia Sindicatul FAMILIA Porti de Fier

Ploscaru Eugenia

SC TIPLEXIM SA

Drinceanu Cornelia

Colegiul Tehnic Ion Mincu

Elena Bitoleanu

Grupul scolar Matei Basarab

Chiriac Emil

Isihia Impex SRL

Eugen Mirea

AJOFM

Ploscaru Andra

SC Tiplexim SRL
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Dragomir Petre
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PARTEA I
IDENTIFICAREA NEVOILOR DE CALIFICĂRI ŞI A LIPSEI DE
COMPETENŢE

A. Nevoi de calificări
Instalator alimentare apă
Instalator tehnico-sanitare
Maistru constructor(2) 1
Zidar –tencuitor
Instalator sanitar apă – gaze
Faianţar
Operator ţevi sudate OL şi PE
Zugrav-vopsitor
Zugrav-ipsosar-tapetar
Motostivuitorist
Macaragiu
Electrician în construcţii(2)
Pavator
Lucrător structuri

Faianţar-mozaicar

1

Cifra ce figurează între paranteze reprezintă
numărul de menţionări
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Tâmplar universal
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B. Lipsa de competenţe
Competenţe specifice
 Competenţe raportate la noile tehnologii (reabilitare termică)

Competenţe generale
 Organizarea locului de muncă
 Asigurarea condiţiilor de sănătate şi securitate în muncă

Competenţe atitudinale
 Disciplina muncii
 Respectarea regulamentelor şi a procedurilor

Discuţii
Reabilitarea termică se face haotic deoarece lucrătorii nu sunt pregătiţi.
Nu există interes pentru domeniul de reabilitare termică. Nu sunt cursuri de formare pentru dezvoltarea
competenţelor necesare realizării acestor lucrări.

C. Posibile cauze care duc la lipsa personalului
calificat pe piaţa muncii în construcţii
Lipsa pregătirii teoretice solide datorate sistemului de învăţământ incoerent;
Lipsa culturii muncii de calitate
Desfiinţarea Şcolilor de Arte şi Meserii
Insuficiente ore de practică în formarea inţială
Slabă cointeresare materială
Lipsa motivaţiei pentru perfecţionare a angajaţilor
Deprofesionalizarea după perioade lungi de şomaj

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Pag. 4/4









Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

D. Calificări
specializare

importante

prin

gradul

Maistru

Proiectanţi

Coordonator formaţie de lucru

Tehnician lucrări edilitare

Cadre tehnice şi personal pentru recepţia
lucrărilor

Tehnician topo-cadastru

Tehnician restaurator
Tehnician proiectant CAD

înalt

de

Electrician de întreţinere în construcţii
Constructor structuri monolit
Tehnician instalator

Discuţii
Una dintre problemele semnalate de către participanţi a fost slaba organizare în cadrul punctelor de
lucru, cauza fiind lipsa unor maiştri bine pregătiţi.
Rolul Maiştrilor pe şantiere este f. important. Numărul lor este în continuă scădere din cauza
îmbătrânirii iar alţii nu s-au mai format. Rolul lor a fost preluat de subing. sau chiar ingineri.
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Colegiul Tehnic din Craiova s-a acreditat pentru cursul de maistru constructor. Prima promoţie va fi în
2010. De asemenea, se doreşte obţinerea acreditării şi pentru alte specializări.
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PARTEA A II-A
IDENTIFICAREA PROCESELOR NECESARE PENTRU
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI CANTITĂŢII FORŢEI DE
MUNCĂ DIN SECTOR

A. Formarea iniţială şi continuă
Conţinut „snow-cards”
 Lipsa orelor de practică suficiente
 Lipsa dotărilor din şcoli
 Lipseşte componenta de formare continuă
 Lipsa de motivare a angajaţilor pentru formare profesională.
 Pensionarea cadrelor didactice de specialitate în construcţii

Discuţii
Părerea participanţilor la focus grup, referitoare la desfiinţarea şcolilor de arte şi meserii este aceea că,
în viitor, se va pierde forţa de muncă calificată (nivel de calificare 1 şi 2 ). Într-un liceu tehnologic nu se
vor face la fel de multe ore de practică, comparativ cu orele din scolile de arte si meserii
Soluţie : În cadrul Ministerului Educaţiei cei ce se ocupă de realizarea programelor şcolare, pot mări
numărul orelor de practică şi numărul orelor de specialitate.

Asigurarea unui poligon de practică, unde elevii să poată experimenta şi învăţa din propriile greşeli. La
colegiul Tehnic, poligonul există, dar din cauza lipsei de fonduri nu se pot achizitiona materialele de
construcții pentru teste şi experimente. 15 % din bugetul şcolii este din autofinanţare. În Craiova există
câteva firme de construcţii ce ajută instituţia prin donaţii /sponsorizări.
Societăţile de construcţii nu cunosc sau nu sunt interesaţi să-şi califice personalul prin sistemul de
formare profesională continuă.
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Cadrele didactice pentru specialităţi (maiştri instructori) este îmbătrânit pentru că în ultimii 15 nu au mai
intrat cadre tinere în sistemul de învăţământ( situaţie la nivelul IJS –Dolj)
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Tinerii care lucrează în construcţii nu devin muncitori calificaţi întrucât sunt nevoiţi să îşi găsească un loc
de muncă de timpuriu. Dacă doresc reluarea studiilor după o anumită perioadă, pentru a se califica,
există riscul ca orele în care nu sunt pe şantier, pentru a fi prezenţi la cursuri, să le fie tăiate din salariu.
Aplicarea strategiilor în formare făcute după model european se face haotic, creând astfel o ruptură
între educaţie şi realităţile din piaţa muncii.

B. Marketing şi comunicare
Conţinut „snow-cards”
 Cadrele de conducere ale firmelor sunt fără studii de specialitate

Discuţii
Imaginea firmelor de construcţii este afectată, prin înfiinţarea unor firme de către persoane care nu au
cunostinţe în domeniul constructiilor, calitatea lucrărilor fiind compromisă.
O propunere a fost ca aprobarea infiinţării firmelor să se facă doar dacă în firma sunt angajaţi a căror
experienţă în domeniul construcţiilor poate fi dovedită (sistemul calităţii).

C. Anticiparea evoluţiilor pe piaţa muncii
Conţinut „snow-cards”
 Imposibilitatea unei prognoze a nevoilor de calificare
 Lucrările mari sunt atribuite unor firme mari din afara judeţului

Discuţii
Lucrările mari sunt câştigate de companii mari din afara judeţului ceea ce duce la imposibilitate de
previzionare a forţei de muncă.
Totuşi în anexă la planurile de investiţii există necesarul de forţă de muncă.
Descentralizarea duce la lipsa posibilităţilor de prognozare a necesarului de forţă de muncă şi implicit a
nevoii de formare.
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Incertitudinea din viaţa economică duce la imposibilitatea unei prognoze.
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Firmele care au în derulare lucrări în domeniul public nu primesc de la stat, finanţarea necesară, ceea ce
duce la oprirea lucrărilor şi nevoia de a contracta lucrări mai mici şi în consecinţă este imposibil de
previzionat un necesar de forţă de muncă.
Planul de şcolarizare este alcătuit prin consultarea marilor firme care însă nu au o prognoză privind
lucrările şi necesarul de calificare/formare.

D. Implicarea stakeholderilor
Deşi se confruntă cu probleme financiare totuşi sectorul construcţii mai oferă încă locuri de muncă.
Susţinerea financiară a şcolilor ar trebuii legiferată acordându-se eventual facilităţi societăţilor care
sponsorizează sau fac donaţii şcolilor cu profil tehnic de construcţii.
Reprezentanţii firmelor de construcţii fac parte din comisiile de evaluare a absolvenţilor de şcoli
profesionale şi în funcţie de rezultatele absolventilor, aceştia sunt angajaţi în cadrul unor firme locale.
Datorită preţurilor mici, pe care firmele le specifică în ofertele tehnice pentru licitaţii, nici lucrătorii nu
pot fi plătiţi foarte bine, de aici rezultând şi demotivarea celor ce se intorc în ţară, după ce au muncit în
străinătate şi care nu mai au acelaşi randament.
Cu toate acestea, angajatorii nu sunt interesaţi să lucreze cu forţă de muncă necalificată, deşi ar implica
mai putine costuri, întrucât calitatea lucrărilor ar fi compromisă.

E. Asigurarea calităţii
Calitatea execuţiei nu este totdeauna cea aşteptată.
Cauzele care duc la acest fenomen:
Diriginţii de şantier nu au atestat pe lucrarea respectivă
Proiectantul nu este autorizat
Calitatea betonului este necorespunzătoare ca urmare a lipsei de calificare a personalului
Sunt utilizate materiale sub standardele de calitate prevăzute
Lipsa certificatelor de conformitate
Lipsa utilajelor
Calitatea materialelor şi armăturilor nu este cea prevăzută în proiect
Lipsa certificatelor de conformitate

În domeniul public calitatea lucrărilor este mai bună pentru că prin lege există obligativitatea de a lucra
cu personal calificat însă blocajul financiar este mai mare.
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F. Resurse materiale
Conţinut „snow-cards”
 Lipsa de organizare şi dotare la standarde europene cu utilaje şi echipamente.
 Finanţare insuficientă pe termen lung

Cerinţe/ concluzii ale participanţilor:
 Se solicită susţinere din partea ARACO în faţa autorităţilor pentru Colegiul “Ion Mincu” din
Craiova, cu o tradiţie de 60 ani, în vederea păstrării locaţiei în care s-a investit de-a lungul anilor.
 Intervenţie prin ARACO la Ministerului Educaţiei pentru mărirea în planul de şcolarizare a
numărului orelor de practică şi orelor pentru disciplinele de specialitate. De asemenea, s-a emis
o propunere legată de diferenţierea examenelor, în funcţie de capacităţile de studiu ale
cursanţilor şi elevilor.
 Printr-un sistem de sponsorizare din partea firmelor asigurarea materialelor necesare practicii în
şcolile de arte şi meserii, măcar pentru primii 2 ani de studiu, când are loc formarea
competenţelor de bază în construcţii
 Fructificarea oportunităţii de accesare a fondurilor europene pentru dezvoltarea unui network
între principalii actori implicaţi în calitatea formării forţei de muncă în domeniul construcţii
( sindicate, patronate, furnizori de formare, agenţia de ocupare) în scopul realizării unei
comunicări eficiente şi anticipării nevolilor de formarea pentru a asigura forţa de muncă
calificată necesară.
 Organizarea unor întâlniri a participanţilor la FOCUS GROUP - uri din toate zonele, pentru
schimb de informaţii.
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 Pentru asigurarea mobilităţii unei forţe de muncă înalt calificată, se propune conlucrarea între
firmele de construcţii ( membre ARACO) pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă
în teren prin promovarea conceptului de calitate în formare.
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