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INTRODUCERE 
În cadrul proiectului CALE, activitatea III. – Realizarea de studii, cercetări şi 

analize pentru îmbunătăţirea formării profesionale continue (FPC) în cadrul sectorului de 

construcţii, subactivitatea III.3. a avut ca obiectiv: “ANALIZA ASUPRA COMPANIILOR 

DIN SECTORUL DE CONSTRUCŢII PENTRU A EVIDENŢIA DINAMICA ACESTORA ŞI 

A DETERMINA PARAMETRII RELEVANŢI PENTRU EVOLUŢIA FORŢEI DE MUNCĂ”. 

Acest obiectiv a generat prezentul raport care conţine în principal doua materiale şi 

o analiza SWOT (analiza puctelor tari şi a oportunităţilor pe de o parte şi analiza 

punctelor slabe şi a ameninţărilor pe de altă parte), ce reiese din studiul celor două 

materiale de analiză. 

Primul material, a avut în vedere sintetizarea şi analizarea indicatorilor statistici, 

economico-financiari ai sectorului de construcţii pentru perioada de referinţă 2003 – 2007,  

obţinuţi de la  Institutul National de Statistica (INS), anul 2007 fiind ultimul an pentru care 

INS a furnizat date statistice.  

Principalii indicatori analizaţi, în evoluţia lor în perioada 2003 – 2007, şi în 

concordanţă cu obiectivele urmărite în cadrul activităţii III.3. au fost: 

 numărul de societăţi, cifra de  afaceri,  numărul mediu de personă,  

 rezultatul brut al exerciţiului (profit), 

 cheltuielile cu personalul, 

 productivitatea muncii. 

Al doilea material de analiză a avut la bază  o cercetare cantitativă realizată printr-

un chestionar cu conţinut flexibil şi relativ scurt, prin care s-a dorit obţinerea de răspunsuri 

relevante asupra “vieţii” societăţilor de construcţii. 

Întrebările cuprinse în cele 171 de chestionare completate au fost grupate pe 5 

direcţii principale :  

 profilul eşantionului,  

 evoluţia numărului de angajaţi, 

 investiţii în formarea profesională, 

 strategii în recrutarea personalului, 
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 deficit de forţă de muncă şi nevoi de calificare. 

 

Din aceste grupe de întrebări, pe baza analizei statistice a răspunsurilor primite, au 

fost desprinse concluzii privind dinamica companiilor din sectorul de construcţiilor şi o 

serie de parametrii relevanţi pentru evoluţia forţei de muncă ( cantitativă şi calitativă). 

Ca un corolar al celor două materiale prezentate mai sus, analiza SWOT realizată 

încearcă să definească, principalele tendinţe de evoluţie şi direcţiile de dezvoltare pe care 

poate să meargă sau să le evite sectorul de construcţii (companiile din sector) în ceea ce 

priveşte forţa de muncă şi necesitatea formării profesionale continue a acesteia. 

Acest lucru este sintetizat în capitolul “ Consideraţii finale”. 

De asemenea, autorii raportului au considerat necesară şi prezentarea tuturor 

anexelor care au stat la baza realizării prezentului raport (chiar dacă o parte din conţinutul 

anexelor este prezentat şi în cadrul materialelor de analiză). 

Având în vedere continuitatea Proiectului CALE, până în anul 2011, metodologia 

folosită poate fi ajustată pe baza experienţei concrete de aplicare. Din acest punct de 

vedere, aşa cum a fost de altfel gândit proiectul, primul an poate fi considerat o pilotare a 

tehnicilor de cercetare care să permită obţinerea unor rezultate optime. Materialul va fi 

actualizat şi completat pe parcursul derulării proiectului cu ultimele date despre sectorul 

de construcţii, rezultând în final un material care poate fi util oricărui manager de 

societate de construcţii, precum şi partenerilor sociali (organizaţiilor patronale şi sindicale 

din sector). 
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CAPITOLUL 1   
ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-
FINANCIARI PRIVIND RESURSELE UMANE DIN 
SECTORUL DE CONSTRUCŢII PENTRU 
PERIOADA 2003 – 2007. 

1.1 EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE SOCIETĂŢI DIN SECTORUL DE 
CONSTRUCŢII, A CIFREI DE AFACERI ŞI A NUMĂRULUI DE 
SALARIAŢI ÎN PERIOADA 2003-2007 

Un indicator important al activităţii desfăşurate în sectorul de construcţii este 

numărul de societăţi de construcţii care şi-au desfăşurat activitatea în sector în perioada 

anilor 2003-2007. În tabelul de mai jos,  este prezentată evoluţia numărului de societăţi 

de construcţii şi defalcarea acestora după structura acţionariatului: 

 

Datele sunt înregistrate la data de 31 decembrie al fiecarui an , sursa : INS 

O prima analiză a acestei evoluţii ne arată dinamica de la an la an pe care o 

înregistrează sectorul, din punct de vedere al evoluţiei numărului de societăţi, atât pe total 

cât şi în ceea ce priveşte numărul societăţilor cu capital majoritar privat. 

Astfel, numărul de societăţi din sectorul de construcţii a crescut de la 20.629 

societăţi în anul 2003 la 46.925 societăţ în anul 2007 ( + 26.296 societăţi), înregistrandu-

se o creştere de cca. 2,27 ori.  
Dinamica creşterii procentuale a numărului de societăţi în perioada analizată, 

raportată la  anul 2003, este prezentată mai jos: 

NR. SOCIETĂŢI 2003 2004 2005 2006 2007 
TOTAL, din care : 20.629 25.389 30.372 36.115 46.925 

1. Cu capital majoritar privat 20.528 25.290 30.278 36.039 46.863 
2. Cu capital majoritar de stat 101 99 94 76 62 
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Creşterea numerică a societăţilor de construcţii a constituit un suport important 

atât pentru creşterea în general a sectorului, reflectată în creşterea cifrei de afaceri de 

3,08 ori în anul 2007 faţă de anul 2003 şi de creşterea numărului mediu de salariaţi de 

1,42 ori în aceeaşi perioadă, dar şi un suport important pentru creşterea producţiei 

industriale, atât în cea pe orizontală (materiale de construcţii, etc.) cât şi pe verticală 

datorită diversităţii categoriilor de obiecte (tipuri de lucrări) realizate, dintre care lucrările 

de infrastructură deţin un rol important, contribuind la creşterea PIB, respectiv a 

economiei naţionale. 

Sectorul de construcţii a înregistrat, după anul 1989, una din cele mai rapide 
privatizări din economia naţională, ajungandu-se în anul 2003 la o pondere de 
99,51% a numărului de societăţi cu capital majoritar privat, iar în anul 2007 la o 
pondere de 99,87%. 

Evoluţia în dinamică anuală a creşterii numărului de societăţi cu capital majoritar 

privat, este prezentată în continuare: 

 

 

 

Evoluţia societăţilor din sectorul de construcţii din punct de vedere al mărimii 

acestora (societăţi mici şi mijlocii, reprezentând IMM-urile şi societăţi mari, cu peste 250 

salariaţi) este prezentată mai jos: 

 

ANUL 2003 2004/2003 2005/2003 2006/2003 2007/2003 
% de creştere total 
societăţi 

            
-    123,07 147,23 175,07 227,47 

ANUL 2003 2004/2003 2005/2004 2006/2005  2007/2006 
% de creştere a soc. cu 
capital majoritat privat 

            
-        123,20 119,72 119,03 130,03 
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Creşterea numerică totală a societăţilor de construcţii în perioada analizată s-a 

făcut, în special, pe seama creşterii numerice a : 

 societăţilor (întreprinderilor) mici, creştere de 2,35 ori în anul 2007 

faţă de 2003 

 societăţilor mijlocii care au crescut numeric de 1,28 ori  

în condiţiile în care numărul de societăţi mari, cu peste 250 salariaţi a scăzut de la 187 în 

anul 2003 la 185 în anul 2007, fiind însa în creştere faţă de anul 2006 când erau 161 de 

societăţi. 

Scăderea numărului de societăţi mari în anul 2007, nesemnificativă faţă de anul 

2003, a marcat însă o creştere a numarului mediu de personal înregistrat în aceste 

societăţi faţă de anul 2003 cu 3.550 salariaţi, creşterea faţă de anul 2006 fiind de 14.320 

salariaţi. 

De asemenea, numărul IMM-urilor a crescut în anul 2007 faţă de anul 2003 de 

2,29 ori. 

În aceeaşi perioadă, cifra de afaceri a societăţilor din sectorul de construcţii a 

crescut de la 21.469.555 mii lei în anul 2003 la 66.185.254 mii lei în anul 2007, respectiv 

o creştere de 3,08 ori, superioară ratei de creştere a numarului de societăţi, ceea ce 

arată o creştere dinamică a cifrei medii de afaceri pe o societate (de la 1040,7 mii 

lei/societate în anul 2003 la 1.410,4 mii lei/societate în anul 2007, respectiv +35,5%). 

De asemenea, ponderea în cifra de afaceri a societăţilor de construcţii a 

activităţiilor “pur” de construcţii faţă de alte categorii de activităţi (industrie, comerţ, 

transporturi, alte servicii), a înregistrat o creştere de cca. 3 % în perioada 2003-2007, de 

NRUMĂR  SOCIETĂŢI 2003 2004 2005 2006 2007 

TOTAL, din care : 
       
20.629  

       
25.389  

       
30.372  

       
36.115         46.925  

1.Societăţi (întreprinderi) mici,  
   1-49 salariaţi 

         
19.267  

         
23.992  

         
29.010  

         
34.662           45.241  

2.Societăţi (întreprinderi) 
mijlocii 
    50-249 salariaţi 

           
1.175  

           
1.207  

           
1.194  

           
1.292             1.499  

3.Societăţi (întreprinderi) mari  
   peste 250 salariaţi 

              
187  

              
190  

              
168  

              
161                185  

Din total societăţi : IMM -uri 
         
20.442  

         
25.199  

         
30.204  

         
35.954           46.740  
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la 88,03% în anul 2003 la 91,01% în anul 2007, ceea ce denotă o preocupare tot mai 

însemnată pentru activitatea de bază, cauzată şi de cererea tot mai mare de lucrări de 

construcţii înregistrată în ultimii ani. 

 

 

          Evoluţia anuală a creşterii procentuale a cifrei de afaceri începând cu anul 2003 ne 

arată o creştere de peste 30% în anul 2004 faţă de anul 2003, o creştere “modestă” de 

13 % în anul 2005, şi o revenire la creşteri importante în anii 2006 si 2007 (creşteri de 

peste 40%), corelată cu invazia pe piaţa a marilor dezvoltatori, mai ales multinaţionali. 

 

ANUL 2003 2004/2003 2005/2004 2006/2005  2007/2006 
% creştere             -    130,73 113,47 141,47 146,90 

 

          Cifra de afaceri a societăţilor “mari” cu peste 250 salariaţi a crescut în acest interval 

de 2,78 ori, iar a IMM-urilor (societăţile mici cu 1 - 49 salariaţi şi societăţile mijlocii cu 50 – 

249 salariaţi) a crescut de peste 3,22 ori. Ponderea cifrei de afaceri a IMM-urilor în total 

cifră de afaceri a sectorului de construcţii în anul 2007 a fost de 72%, în creştere faţă de 

anul 2003 când ponderea în total a cifrei de afaceri a IMM-urilor era de 69%. 

          În corelaţie cu cele două categorii de indicatori analizaţi mai sus, numărul de 

societăţi şi cifra de afaceri, se gaseşte un alt indicator important care marchează evoluţia 

sectorului de construcţii şi anume numărul mediu de salariaţi. 
 

NUMAR MEDIU SALARIAŢI 2003 2004 2005 2006 2007 

TOTAL PERSOANE, din care: 
       
356.859  

       
376.938  

       
383.094  

       
421.579  

       
505.773  

1.In societăţi mici, 1 - 49 salariaţi 
        
111.869  

        
132.897  

        
151.804  

        
179.443  

        
228.119  

2.In societăţi mijlocii, 50 - 249 
salariaţi 

        
125.654  

        
126.316  

        
121.957  

        
133.570  

        
154.768  

3.In societăţi mari, peste 250 
salariaţi 

        
119.336  

        
117.725  

        
109.333  

        
108.566  

        
122.886  

CIFRA DE AFACERI 2003 2004 2005 2006 2007 
TOTAL  - mii  lei -  
din care:  

  
21.469.555  

  
28.066.631  

  
31.846.741  

  
45.053.990  

  
66.185.254  

1. din activităţi de construcţii  
% 88,03 88,39 88,26 90,22 91,01 
2. din alte activităţi % 11,97 11,61 11,74 9,78 8,99 
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          O primă constatare este cea referitoare la păstrarea unui trend crescător de la an 

la an, în perioada analizată, al numarului mediu de salariaţi înregistraţi statistic în cadrul 

sectorului de construcţii, aşa cum reiese şi din tabelul de mai jos, cu o menţiune pentru 

anul 2007 când creşterea a fost cea mai mare din perioada analizată, de aproape 20% 

faţă de anul 2006. 

ANUL 2003 2004/2003 2005/2004 2006/2005  2007/2006 

%  de creştere             -    105,63 101,63 110,05 119,97 
 

          De asemenea, s-a înregistrat o creştere totală a numărului mediu de salariaţi în 

intervalul 2003 – 2007, creştere de 1,42 ori mai mare în anul 2007 faţă de anul 2003. 

 

 

 

  Din punct de vedere al evoluţiei numărului mediu de salariaţi raportaţi la mărimea 

societăţilor de construcţii, clasificate în societăţi (întreprinderi) mici, mijlocii şi mari, 

analiza datelor cuprinse în intervalul 2003 – 2007 relevă următoarele aspecte: 

• IMM-urile (societăţile mici şi mijlocii) deţin în anul 2007 cca. 75,7% din totalul 

numărului mediu de personal al sectorului de construcţii 

• Creşterea numărului mediu de personal în IMM-uri în anul 2007 faţă de anul 2003 

este de 1,61 ori (161,2%) 

• Societăţile mici, pâna la 49 salariaţi deţineau din punct de vedere al numărului 

mediu de salariaţi ponderea cea mai mare în sectorul de construcţii în anul 2007, 

de 45,1% faţă de 30,6% cât deţineau societăţile mijlocii şi 24,3% societăţile mari. 

• Cele mai mari creşteri ale numărului mediu de salariaţi în intervalul analizat au fost 

în anul 2007 faţă de anul 2006 atât pe total sector căt şi pe fiecare categorie de 

societăţi (mici, mijlocii şi mari). 

 

          În paralel cu analiza dinamicii numărului mediu de personal al societăţilor de 

construcţii pentru perioada 2003 – 2007 este relevantă şi analiza situaţie personalului 

ANUL 2003 2004/2003 2005/2003 2006/2003 2007/2003 
% de creştere             -    105,63 107,35 118,14 141,73 

mailto:office@cmc.org,ro�


 

 

Fundatia 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 

 

 

 

12 

din construcţii existent la data de 31 decembrie (anii analizaţi). 

 

NUMĂR MEDIU ANUAL DE SALARIAŢI 2003 2004 2005 2006 2007 

TOTAL PERSOANE, din care: 
       
356.859  

       
376.938  

       
383.094  

       
421.579  

       
505.773  

1.În întreprinderi mici, 1 - 49 salariaţi 
        
111.869  

        
132.897  

        
151.804  

        
179.443  

        
228.119  

2.În întreprinderi mijlocii, 50 - 249 salariaţi 
        
125.654  

        
126.316  

        
121.957  

        
133.570  

        
154.768  

3.În întreprinderi mari, peste 250 salariaţi 
        
119.336  

        
117.725  

        
109.333  

        
108.566  

        
122.886  

Din total număr mediu anual : 
IMM-uri (nr. persoane)   237.523 259.213 273.761 313.013 382.887 

 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 
Total personal la 31 decembrie, 
 (nr.persoane), din care: 

     
379.317  

     
390.061  

     
399.937  

     
439.368  

     
512.837  

  1.      Întreprinderi mici 
        
135.294  

        
141.630  

        
157.869  

        
186.590  

        
224.313  

  2.      Întreprinderi mijlocii 
        
126.858  

        
128.602  

        
126.647  

        
141.348  

        
160.708  

  3.      Întreprinderi mari 
        
117.165  

        
119.829  

        
115.421  

        
111.430  

        
127.816  

Din total personal la 31 dec. 
IMM-uri (nr. persoane)   

       
262.152  

       
270.232  

       
284.516  

       
327.938  

       
385.021  

 

          Faţă de numărul mediu anual de salariaţi înregistraţi statistic de INS, numărul de 

salariaţi înregistraţi la sfârşitul anului (31 decembrie) este întotdeauna mai mare, cel puţin  

pentru perioada analizată, ca o consecinţă a fluctuaţiei însemnate a personalului,  
datorită muncii sezoniere ce caracterizează sectorul de construcţii (pentru o categorie 

însemnată de lucrări), faţă de alte sectoare de activitate ale economiei naţionale : 

 condiţiile de lucru pe timpul iernii restrictionează şi din punct de vedere tehnic 

(al normativelor tehnice de realizare a lucrărilor) activitatea în construcţii, de 

regulă în intervalul 1 noiembrie – 31 martie 

 perioadele de timp ce coincid cu activităţile din agricultură au şi ele influenţa lor  

în fluctuaţia personalului 

 perioada cea mai productivă pentru construcţii, intervalul 01 aprilie – 31 

octombrie, cunoaşte şi o migraţie importantă a personalului în funcţie şi de 

termenele de realizare a lucrărilor şi de continuitatea acestora. 
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                     O sinteză a indicatorilor analizaţi anterior este redată în graficul de mai jos care 

prezintă, comparativ,  „creşterile” indicatorilor analizaţi în evoluţie, faţă de anul 2003: 

 

 

          Creşterile totale pe cele trei categorii de indicatori analizaţi înregistrate în anul 2007 

faţă de anul 2003 sunt: 

• creşterea cifrei de afaceri             3,08 ori 

• creşterea numărului de societăţi       2,27 ori 

• creşterea numărului mediu de salariaţi  1,42 ori 
          Se poate constata că, creşterea cifrei de afaceri a devansat cu mult creşterea 

numărului de societăţi şi a numărului mediu de salariaţi, ceea ce, în concordanţă cu 

analiza realizată pe aceste categorii de indicatori, duce la câteva concluzii evidente: 

 

 numărul de societăţi a crescut  în special pe seama creşterii numărului 

de societăţi „mici”, cu cifră de afaceri mică şi cu un număr mediu mic de 

salariaţi  

 la un număr aproximativ acelaşi de societăţi mari (care au „problemele” 

lor datorită mărimii), a crescut numărul mediu de salariaţi ai acestor 

societăţi şi cifra de afaceri, dar „povara” creşterii cifrei de afaceri a 

revenit IMM-urilor atât prin creşterea numerică a acestora cât şi prin 

 

Evoluţie indicator faţă de anul 2003  

227,5 

147,2 
123,1 

175,1 

209,8 

308,3 

148,3 
130,7 

107,3 105,6 118,1 

141,7 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

2004 / 2003 2005 / 2003 2006 / 2003 2007 / 2003 
% Creştere total societăţi % Creştere cifră afaceri % Creştere nr. mediu salariaţi 

mailto:office@cmc.org,ro�


 

 

Fundatia 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 

 

 

 

14 

creşterea numărului mediu de personal 

 este de remarcat că saltul făcut de cifra de afaceri, de peste 2 ori mai 

mare decât numărul de personal arată o creştere a eficienţei activităţii 
în construcţii prin creşterea cifrei medii de afaceri pe un salariat, 
efect şi al creşterii productivităţii muncii. 

1.2 REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI  - PROFITUL BRUT AL 
FIRMELOR DE CONSTRUCŢII ÎNTRE 2003 – 2007. 

Dacă valoarea adăugata brută la costul facturilor realizată în sectorul de construcţii 

ne arată care este contribuţia sectorului de construcţii la PIB, rezultatul brut al exerciţiului 

- profitul brut – ne arată eficienţa economică a activităţii societăţilor din sectorul de 

construcţii, ca diferenţă dintre încasările totale brute şi totalul cheltuielilor societăţilor de 

construcţii (inclusiv obligaţiile fiscale din TVA). 

Tabloul care prezintă evoluţia profitului brut în sectorul de construcţii în perioada 

2003 – 2007 (indicator statistic urmărit şi preluat de la INS pentru analiza noastră) este 

redat mai jos: 

REZ. BRUT AL EXERCIŢIULUI  
(profitul brut) 2003 2004 2005 2006 2007 

TOTAL mii lei, din care: 
      
1.167.700  

         
605.300  

      
2.215.814  

      
3.974.353  

      
5.068.296  

1.Întreprinderi mici  
          
712.700  

          
653.900  

       
1.210.422  

       
2.250.325  

       
1.802.873  

2.Întreprinderi mijlocii 
          
263.600  

          
679.300  

          
587.567  

       
1.136.616  

       
1.868.203  

3.Întreprinderi mari 
          
191.400  

         
(727.900) 

          
417.825  

          
587.412  

       
1.397.220  

 

Profitul brut a crescut în intervalul analizat, de 4,34 ori în anul 2007 faţă de anul 

2003, cu o scădere semnificativă în anul 2004 faţă de anul 2003, datorită rezultatului 

negativ (pierdere) înregistrat în întreprinderile mari, rezultat care a influenţat profitul brut 

pe total sector în anul respectiv.   

Creşterea în întreprinderile mari a fost de 7,3 ori iar la IMM-uri de 3,76 ori faţă de 

media sectorului de 4,34 ori. 

Ca pondere în total profit brut, IMM-urile au ajuns în anul 2007 să deţină 72,4% 
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faţă de 27,6% cât deţineau întreprinderile mari, în scădere însă faţă de anul 2003 când 

ponderea deţinută de întreprinderile mici şi mijlocii era de 83,6%. 

Raportat la numărul de societăţi, întreprinderile mari, 185 în anul 2007, 
realizau un profit brut mediu anual pe societate de 7.552,5 mii lei, iar IMM-urile, 
46.740 în anul 2007, realizau un profit brut mediu anual pe societate de 78,5 mii lei, 
de 96,2 ori mai mic pe o societate dacât în întreprinderile mari. 

Evoluţia anuală a profitului mediu brut pe o societate şi pe un salariat, este redată 

mai jos:  

2003 2004 2005 2006 2007 

În medie pe o societate/an - lei 
            
56.600  

            
23.800  

            
72.956  

          
110.047  

          
108.008  

In medie pe un salariat/an - lei/pers. 
            
3.272  

            
1.606  

            
5.784  

            
9.427  

          
10.021  

 

Profitul mediu brut pe o societate de construcţii a crescut de la 56.600 lei în anul 

2003 la 108.008 lei în anul 2007 (+90,8%), fiind însă în scădere în anul 2007 faţă de anul 

2006 cu 1,85%. 

Media profitului brut pe un salariat a crescut de la 3.272 lei pe un salariat în anul 

2003 la 10.021 lei pe un salariat în anul 2007 (creştere de 3,06 ori), crescând în anul 

2007 faţă de anul 2006 cu + 6,3%. 

Extinzând analiza după mărimea societăţilor, mici, mijlocii şi mari, creşte 

discrepanţa între acestea în ceea ce priveşte profitul brut mediu anual realizat pe o 

societate, din fiecare categorie, în defavoarea întreprinderilor mici. 

Este de urmărit de asemenea, evoluţia ponderii profitului brut în cifra de 
afaceri a societăţilor de construcţii, care, după cum se vede în tabelul de mai jos în 

intervalul 2003 – 2007 a oscilat între 2,16% în anul 2004 şi 8,82% în anul 2006. 

2003 2004 2005 2006 2007 
Ponderea rezultatului brut  
(profitului brut) în cifra de afaceri          5,44 % 2,16 % 6,96 % 8,82 % 7,66 % 

 

În anul 2007, ponderea profitului brut în cifra de afaceri a societăţilor de construcţii  

a ajuns la 7,66%, în creştere cu 40,8% faţă de anul 2003. 

1.3 ANALIZA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL SOCIETĂŢILOR 
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DE CONSTRUCŢII  

Evoluţia cheltuielilor cu personalul în sectorul construcţiilor şi ponderea acestora în 

cifra de afaceri, este prezentată în continuare:  

 

În perioada 2003 – 2007, volumul total al cheltuielilor cu personalul din sectorul 

construcţiilor a înregistrat o creştere de 2,59 ori, respectiv de la 3,18 mld.lei în 2003 la 

8,26 mld.lei în 2007, dar nu cu aceeaşi intensitate pe care a avut-o cifra de afaceri în 

perioada de timp analizată, acest lucru observându-se în evoluţia ponderii cheltuielilor cu 

personalul în total cifră de afaceri – evoluţie care a avut o tendinţă de scădere, usor în 

zig-zag. Creşterea fiecărui indicator faţă de anul de bază al analizei (2003) este redată în 

tabelul de mai jos: 

 

 

Deşi, cifra de afaceri şi cheltuielile cu personalul au “mers” în aceeaşi direcţie de 

creştere, coeficientul de corelaţie dintre aceşti doi indicatori a înregistrat valori subunitare 

(corelaţie pozitivă,dar nu perfect pozitivă)  

Indicator 2003 2004 2005 2006 2007 
Cheltuieli cu personalul        
(mii lei) 

      
3.183.900  

      
3.688.600  

    
4.451.928  

     
5.590.493  

    
8.260.410  

Cifra de afaceri                     
(mii lei) 

    
21.469.600  

    
28.066.600  

  
31.846.741  

   
45.053.990  

  
66.185.254  

Pondere cheltuielilor cu 
personalul în cifra de afaceri 
(%) 

              
14,83  

              
13,14  

            
13,98  

             
12,41  

            
12,48  

Evoluţie indicator  
faţă de anul 2003 2004 / 2003 2005 / 2003 2006 / 2003 2007 / 2003 

 
% Creştere chelt.cu personalul          115,85           139,83             175,59           259,44  
% Creştere cifră de afaceri          130,73           148,33             209,85           308,27  
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          Creşterea volumului total al cheltuielilor cu personalul s-a datorat pe de o parte 

numărului tot mai mare al muncitorilor angajaţi în acest sector (un surplus de peste 

149.000 de muncitori în cei 5 ani de activitate), iar pe de altă parte datorită creşterii 

nivelului de trai în România care automat a condus şi la creşterea reală (exclusiv inflaţia) 

a compensaţiilor salariale ale muncitorilor.  

 

Indicator 2003 2004 2005 2006 2007 

Cheltuieli cu personalul                        
 (mii lei)       3.183.900  

      
3.688.600      4.451.928  

     
5.590.493  8.260.410  

Numar mediu salariaţi 
         356.859  

         
376.938          383.094  

         
421.579  

        
505.773  

Chelt.medie anuala pe un salariat 
(lei/pers.) 

              
8.922  

              
9.786            11.621  

           
13.261  

          
16.332  
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  Creşterea masivă a cheltuielilor cu personalul în sectorul construcţiilor în anul 

2007 faţă de 2006, şi anume de peste 47% (8.26 mld.lei faţă de 5.59 mld.lei) comparativ 

cu ceilalţi ani din perioada analizată când s-a cifrat la doar 15-25% ar putea fi explicată 

prin încorporarea în volumul total al cheltuielilor cu personalul şi a cheltuielilor cu 

formarea şi pregătirea profesională a acestuia, prin creşterea salariului minim şi a 

salariului mediu brut în 2007/2006, prin deficitul de forţă de muncă din sector care a dus 

la creşterea costurilor cu personalul. 

 

 “Modernizarea” şi “reproiectarea” forţei de muncă (muncitori, maistri, ingineri) 

reprezintă o activitate de schimbare absolut necesară în sectorul construcţiilor pentru a 

face faţă dezvoltării continue a acestuia. Practic, am putea spune ca nu există societăţi 

eficiente sau ineficiente, ci societăţi bine conduse, mai puţin bine conduse sau prost 

conduse. 

          Managerii societăţilor aflate pe piaţa construcţiilor încep să realizeze din ce în ce 

mai mult că pregatirea continuă a forţei de muncă reprezintă un demers strategic pentru 

atingerea performanţei scontate a societăţii pe care o conduc. De asemenea, devine tot 

mai importantă pregatirea eşaloanelor doi şi trei de conducere din societăţile de 

construcţii (directori de departamente, şefi de şantier, de lot, etc.) în contextul în care 

conducerea executivă societăţilor trebuie să acopere o « plajă decizională » tot mai mare. 

          Specialiştii pieţei construcţiilor estimează că “după un an ca 2008 cu blocaje, crize 

şi sezonalităţi atipice, probabil că perioada 2009-2010 va fi una de triaj a firmelor de 

construcţii – vor ramane în piaţa doar firmele puternice, cu o politică de dezvoltare 

inteligentă”. 

 Evoluţia salariului minim din construcţii în comparaţie cu evoluţia salariului mediu 

brut şi net şi cu rata inflaţiei este sugestivă pentru tendinţele de dezvoltare ale sectorului 

şi este redată în graficul de mai jos :  

Evoluţie indicator 
 faţă de an precedent 

2004/ 
2003 

2005 / 
2004 

2006 / 
2005  

2007 / 
2006 

% de creştere cheltuieli cu personalul 115,85 120,69 125,57 147,76 
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Dinamica salariului mediu si minim 
in sectorul constructiilor 1.185
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În ceea ce priveşte salariul mediu brut lunar, acesta a avut în perioada 2003-2007 

un trend ascendent, în corelaţie directă cu creşterea sectorului construcţiilor. Având o 

rată de creştere anuală între 15% şi 25%, acesta practic s-a dublat în perioada de cinci 

ani supusă analizei (de la 592 lei în 2003, la 1.185 lei îin 2007). 

În aceeaşi perioadă, nivelul fiscalităţii a ramas relativ constant în jurul a 25%-26%. 

Astfel, salariul mediu net lunar a înregistrat o evoluţie similară celui brut – ceea ce se 

poate observa în graficul de mai sus prin două curbe aproximativ paralele.  

De remarcat creşterea mult mai lentă a salariului minim lunar faţă de salariul 

mediu brut lunar, în special în anul 2005 (8,2% faţă de 18%) şi în anul 2006 (7,8% faţă 

de 18%). 

Acest fapt se poate explica  prin : 

• efectul rezultat din negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul 

ramurii de construcţii (CCMRC) de către partenerii sociali şi modul de  

salarizare diferit din societăţile de construcţii – în funcţie de forţa şi 

interesele de afaceri ale societăţilor 

• scăderea numărului de muncitori salarizaţi cu salariul minim pe ramură, 

respectiv creşterea numărului de muncitori calificaţi. 
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Comparată cu rata inflaţiei anuale, aflată într-o evoluţie descendentă (de la 14,1% 

în 2003, la 4,9% în 2006 şi, respectiv,  6,6% în 2007), creşterea salariului mediu brut/net 

indică practic o creştere reală, de substanţă, a puterii de cumparare a personalului 

angajat în construcţii. Implicit, sectorul de construcţii a devenit mai atractiv pentru forţa de 

muncă activă în economie. Totuşi, în perioada analizată, salariul mediu brut/net s-a situat 

sub media pe economie, ceea ce se poate observa din datele prezentate mai jos: 

Indicator 2003 2004 2005 2006 2007 

  Salariul mediu brut pe economie 674 825 967 1.148 1.410 
  Salariul mediu net pe economie 487 597 738     862 1.043 

Salariul mediu brut  în construcţii 592,4 676,9 799,4 
     

942,75 1.185 
Salariul mediu net în construcţii 438 504 597 697 863 

1.4 ANALIZA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN SECTORUL DE 
CONSTRUCŢII ÎN PERIOADA 2003 – 2007 

Productivitatea muncii in sectorul constructiilor este influentata in primul rand de 

capitalul uman, adica de gradul pregatirii generale si profesionale a lucratorilor (muncitori 

si ingineri). Formarea si dezvoltarea capitalului uman se realizeaza prin investitii in forta 

de munca. Neglijarea acestor investitii influenteaza negativ productivitatea muncii, 

limitand astfel posibilitatile de crestere economica pe o perioada indelungata de timp. 

Inovarea tehnologică - progresul tehnic al utilajelor şi echipamentelor necesare 

executării lucrărilor de construcţii - reprezintă un alt factor care influentează 

productivitatea muncii, dar acesta trebuie corelat cu formarea profesională continuă a 

salariaţilor din construcţii, pentru că utilajele “nu merg singure”. 

Evoluţia productivităţii medii a muncii în sectorul de construcţii a urmat o evoluţie 

pozitivă de la an la an în intervalul analizat, aşa cum reiese şi din tabelul de mai jos: 

 

INDICATORI 2003 2004 2005 2006 2007 
Cifra de afaceri (mil. lei)      21.469,6      28.066,6 31.846,7      45.054,0      66.185,2 
Numar mediu salariaţi 356.859 376.938 383.094 421.579 505.773 
Productivitatea medie a muncii 
(lei/pers) 60.163 74.459 83.130 106.870 130.860 

 

În intervalul de timp analizat 2003 - 2007, productivitatea medie a muncii în 
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domeniul construcţiilor (calculată ca raport între cifra de afaceri şi numarul mediu de 

salariaţi) s-a dublat de la 60,1 mil.lei/pers. în anul 2003 la 130,8 mil.lei/pers. în 2007, fapt 

reflectat în ritmul de creştere mult mai rapid al cifrei de afaceri (de 3,08 ori) în comparaţie 

cu cel al numarului mediu al salariaţilor (de 1,48 ori). 

Acest lucru reiese şi din statisticile Eurostat care au arătat că România a 

înregistrat în anul 2007 cel mai înalt ritm de creştere a lucrărilor de construcţii din 

întreaga Uniune Europeană (respectiv 33,6%), fiind urmată la distanţă de Lituania 

(21,6%), Slovenia (18,7%) şi Polonia (16%). 

 

 

Un alt indicator de o deosebită importanţă în analiza economică este 

productivitatea marginală a muncii care este prezentată mai jos: 

 

 

Din datele ilustrate, obsevam că la un anumit nivel de inovare tehnologică, pe 

masură ce forţa de muncă angajată în sectorul construcţiilor creşte, volumul cifrei de 

afaceri creşte şi el, dar cu un ritm din ce în ce mai mic, evidenţiind astfel o lege 

fundamentală în economie : legea productivităţii marginale descrescânde. 

Evoluţie indicator faţă de an precedent 

De remarcat că deşi în anul 2005, numărul muncitorilor a crescut cel mai 
puţin faţă de anul precedent şi anume cu 6.156 de muncitori, productivitatea 
marginală a muncii a înregistrat cea mai mare valoare, peste 614.000 lei/muncitor, 
iar în anul 2007 când în România piaţa construcţiilor luase un avânt important, 
numărul mediu al lucrătorilor în sectorul construcţiilor a crescut exponenţial, dar 
productivitatea marginală a muncii s-a cifrat la cea mai mică valoare : 250.000 

2004/ 2003 2005/ 2004 2006/ 2005  2007/ 2006 

Creşterea cifrei de afaceri (mii lei) 

      

6.597.000  3.780.141  

       

13.207.249  

      

21.131.264  

Creşterea numărului mediu de salariaţi 20.079 6.156 38.485 84.194 

Productivitatea marginală a muncii            
(lei/pers) 328.552 614.058 343.179 250.983 
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lei/muncitor.  

 

Acesta a marcat în intervalul de timp analizat valori supraunitare, ceea ce putem 

estima că în condiţiile în care coeficientul elasticităţii îşi menţine traiectoria descendentă 

“la jumătate” faţă de anul anterior (începând cu 2005), la o creştere a numărului mediu al 

salariaţilor din domeniul construcţiilor cu 10% (de exemplu) în 2008, cifra de afaceri ar 

putea creşte cu 11.5% - accentuând încă o dată că cifra de afaceri a firmelor de  

 

Coeficientul elasticităţii cifrei de afaceri în funcţie de forţa de muncă în 
construcţii (calculat ca raport între productivitatea marginală şi productivitatea 
medie a muncii) întareşte încă o dată legea productivităţii marginale descrescânde.  

 

construcţii ar putea fi crescută în magnitudine nu neapărat prin creşterea forţei de muncă 

în constructii, ci aşa cum am evidenţiat mai sus – printr-o politică de dezvoltare 

inteligentă, cum ar fi “modernizarea” şi “reproiectarea” forţei de muncă prin formare 

profesională continuă, fară a neglija însă progresul tehnologic. 

INDICATOR 2003 2004 2005 2006 2007 
Elasticitatea cifrei de afaceri în funcţie  
de forţa de muncă în construcţii  - 5,5 8,2 4,1 2,3 
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CAPITOLUL 2   
ANALIZA DINAMICII COMPANIILOR ŞI A 
EVOLUŢIEI FORŢEI DE MUNCĂ DIN 
CONSTRUCŢII REZULTÂND DIN 
INTERPRETAREA STATISTICĂ A DATELOR 
CUPRINSE ÎN CHESTIONAR. 

2.1 OBIECTIVUL CERCETĂRII ŞI INSTRUMENTELE FOLOSITE 

 Obiectivul studiul este analiza principalelor evoluţii din domeniul resurselor umane 

în sectorul construcţiilor, în România, din perspectiva firmelor de construcţii,  în vederea 

identificării tendinţelor actuale.  

 Pentru atingerea acestui obiectiv, metoda aleasă este cercetarea cantitativă la 

nivelul firmelor de construcţii, pe un eşantion de persoane din managementul de vârf al 

companiilor. 

2.1.1 Proiectarea instrumentelor 

După analiza preliminară a datelor existente şi a resurselor disponibile, au rezultat 

trei obstacole importante pe care cercetarea trebuie să le depăşească: 

- lipsa datelor statistice cu privire la numărul de firme active în domeniul 

construcţiilor. Acest impediment este generat pe de o parte de modul în care sunt 

colectate datele statistice oficiale, iar pe de altă parte de slaba implicare a firmelor din 

domeniu în structuri asociative. În aceste condiţii, este foarte dificil, dacă nu chiar 

imposibil, să fie construit un cadru de eşantionare care să definească exhaustiv domeniul 

şi care să facă posibilă construirea unui eşantion reprezentativ 

- resursele proiectului nu au permis utilizarea unei reţele de operatori 

profesionişti, prin intermediul căreia să fie culese în timp scurt un număr suficient de  

mailto:office@cmc.org,ro�


 

 

Fundatia 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 

 

 

 

24 

chestionare. De asemenea, în condiţii de lucru cu puţini operatori, calendarul proiectului 

nu a permis extinderea timpului de culegere a datelor. Au participat la cercetare şase 

operatori din şase zone diferite ale ţării, fără experienţă anterioară în culegere de date, 

dar având contacte în domeniul studiat 

- interesul managerilor din firmele de construcţii pentru participarea la astfel 

de cercetări este redus, ceea ce complică destul de mult activitatea de culegere a datelor. 

Cercetarea în sine este o noutate în domeniu, neexistând încercări similare. 

Caracterul exploratoriu al cercetării a permis o flexibilitate metodologică cu privire la 

proiectarea eşantionului, îmbinarea elementelor de cercetare cantitativă şi calitativă şi 

metodele de culegere a datelor. 

Proiectul CALE prevede reluarea anchetei în anii următori şi din acest punct de 

vedere ancheta primul an poate fi considerată o pilotare a instrumentelor. Pe baza 

experienţei dobândite acestea pot fi îmbunătăţite pentru a fi aplicate în anii următori. 

2.1.2 Eşantionul ţintă 

În aceste condiţii, cercetarea nu a ţintit neapărat reprezentativitatea, ci descrierea 

cantitativă a unei imagini de ansamblu a stării de fapt. Am făcut o serie de ipoteze 

simplificatoare cu privire la universul studiat, în primul rând cu privire la omogenitatea 

populaţiei ţintă. Identificarea firmelor participante la anchetă s-a făcut plecând de la baza 

de date de contacte disponibilă şi construind cu o metodă de tip „bulgăre de zăpadă”, 

fiecare firmă participantă putând să recomande până la cinci alte companii. De 

asemenea, s-au adăugat chestionare aplicate la evenimente reprezentative pentru 

domeniu (conferinţe, seminarii). Eşantionul ţintă a fost de 360 de chestionare completate, 

astfel: 

- fiecare dintre cei şase operatori vor aplica 60 de chestionare în judeţele 

din regiunea lor 

- la evenimente sunt completate alte 50 de chestionare 

Metodologia aleasă a fost determinată în primul rând de limitările privind resursele 

proiectului. 
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2.1.3 Chestionarul 

 Construcţia chestionarului a avut în vedere acoperirea unui număr cât mai mare de 

teme, rămânând în limite rezonabile de lungime. Chestionarul propus a fost astfel 

construit încât să permită aplicarea prin auto-completare.  

 Chestionarul a fost discutat cu toţi partenerii din proiect şi completat pe baza 

observaţiilor acestora. Chestionarul final este prezentat în Anexa 1. 

2.1.4 Culegerea datelor şi eşantionul realizat 

Fiecare operator a primit chestionarele şi un set de instrucţiuni pentru 

desfăşurarea cercetării de teren. Instrucţiunile sunt descrise în Anexa 2. Prin convorbiri 

telefonice s-a asigurat buna înţelegere de către operatori a instrucţiunilor primite. 

Culegerea datelor, folosind aceste instrucţiuni, a fost coordonată de beneficiar (CMC). 

 Eşantionul realizat este de 171 chestionare completate, jumătate din eşantionul 

ţintă. Nu este posibilă la acest moment o analiză a non-răspunsurilor pe baza 

centralizatoarelor trimise de fiecare operator. Totuşi, din analiza contextului şi informaţiile 

de feed-back, rezultă că aceleaşi limitări sesizate la început au contribuit la realizarea 

unui eşantion mai mic decât cel proiectat. 

 Eşantionul realizat permite analiza cantitativă exploratorie a domeniului.  

Eşantionul este reprezentativ pentru firmele din construcţii din România cu o marjă 

de eroare de +/- 4,5% la un nivel de încredere de 90%.  

Această marjă de eroare este una obişnuită pentru acest tip de cercetare 

exploratorie într-un domeniu relativ omogen (nu trebuie confundată cu cercetările din 

domeniul politic, care necesită o precizie mai mare şi în consecinţă eşantioane mai mari). 

2.2 RECOMANDĂRI METODOLOGICE PRIVIND RELUAREA 
ANCHETEI ÎN ANII URMĂTOR 

În principiu, proiectul prevede reluarea anchetei în anii următori. Trebuie reamintit 

că ancheta este doar un instrument de lucru şi nu un scop în sine. De aceea se pot lua în 

calcul două căi de acţiune: 
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A) Renunţarea la cercetarea cantitativă şi utilizarea intensivă a unor metode 
calitative (discuţii de grup, interviuri semi-structurate).  
Avantajul principal este adaptarea la resursele existente şi limitările externe 

identificate. Dezavantajele sunt legate de pierderea continuităţii şi de pierderea unui nivel 

de relevanţă pe care îl dă cercetarea de tip cantitativ. 

Cercetarea calitativă se poate lega de elementele de analiză economică pentru a 

explica anumite tendinţe sesizate.  

B) Reluarea anchetei cantitative folosind aceeaşi metodologie.  
Folosind experienţa acumulată, CMC va obţine probabil rezultate mai bune din 

aplicarea aceloraşi instrumente în anii următori. 

Pentru a atinge eşantioanele proiectate, este foarte important să se încerce 

alocare unor resurse suplimentare. În primul rând timpul pe care operatorii îl au la 

dispoziţie trebuie dublat. Acest lucru este posibil folosind timpul alocat în acest an 

proiectării chestionarului. 

Un al doilea element important este scăderea încărcării de sarcini pentru fiecare 

operator. Acest lucru se poate face prin mărirea (până la dublare) numărului de operatori 

şi a răspândirii lor în teritoriu. 

Astfel, fiecare operator va avea la dispoziţie mai mult timp pentru a completa mai 

puţine chestionare, ceea ce le va permite să îşi atingă ţinta stabilită. 

În ceea ce priveşte chestionarul, acesta poate fi curăţat de întrebările ce nu au 

produs rezultate. Spre exemplu, la întrebările deschise au răspuns foarte puţini dintre cei 

intervievaţi. Alte întrebări ce nu au condus la informaţii relevante sunt menţionate pe 

parcursul raportului. 

2.3 PROFILUL EŞANTIONULUI 

Ţinând cont de caracterul exploratoriu şi inovativ al anchetei, este foarte interesant 

de văzut care este profilul eşantionului după o serie de caracteristici ale firmelor: 

dimensiunea afacerii, vechimea, tipul de acţionariat (public/privat, respectiv român/străin), 

relevanţa (local/naţional), mediul rezidenţial în care îşi desfăşoară proiectele.  

 Descrierea după aceste categorii va prezenta o imagine a domeniului construcţiilor 

în România şi în acelaşi timp va explica limitele metodologiei utilizate. De asemenea,  
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aceste categorii vor fi utilizate pentru prezentarea rezultatelor în următoarele secţiuni ale 

raportului. 

 Urmărirea profilului eşantionului este o foarte bună verificare pentru modul în care 

s-au desfăşurat cele două cercetări în paralel, în cadrul proiectului. Aşa cum se poate 

vedea din cele două rapoarte de cercetare, diferenţele între distribuţiile după diverse 

criterii sunt în marja de eroare a sondajelor, un argument în plus pentru corectitudinea lor 

(ţinând cont că eşantioanele nu sunt identice, este foarte puţin probabil ca distribuţiile să 

fie identice, acest lucru se întâmplă extrem de rar, rezultatele se consideră echivalente 

statistic dacă se diferenţele se încadrează în marja de eroare). 

2.3.1 Dimensiunea afacerii 

În chestionar au fost incluse două întrebări cu privire la dimensiunea afacerii. 

Prima s-a referit la numărul de angajaţi, utilizând categoriile INS, dar evidenţiind separat 

firmele foarte mici: microîntreprindere (0-9 angajaţi), întreprindere mijlocie sau mică (IMM, 

10-249 angajaţi), firmă mare (250-999 angajaţi) şi firmă foarte mare (1000 angajaţi şi 

peste). A doua întrebare a fost despre cifra de afaceri în 2007 şi 2008.  

 Din nefericire mai mult de o treime dintre respondenţi (68 dintre firmele 

participante) nu au specificat cifra de afaceri din 2008. Lucrurile stau mai bine în ceea ce 

priveşte răspunsurile la întrebarea despre cifra de afaceri din 2007, unde au răspuns 150 

de firme. Trebuie să ţinem cont că 2008 a fost un an al creşterii accelerate în primele 

nouă luni, urmat de o cădere bruscă, pe fondul crizei mondiale, la finalul anului. În aceste 

condiţii este foarte posibil ca datele din 2007 să nu fie relevante pentru 2008. Dacă am 

folosi datele din 2008, am exclude un număr mare de firme, ceea ce ar scădea calitatea 

datelor. În aceste condiţii, vom folosi pentru dimensiunea afacerii indicatorul număr de 

angajaţi. Este rezonabil să considerăm, mai ales într-un domeniu precum al construcţiilor, 

că există o legătură de proporţionalitate directă între numărul de angajaţi şi cifra de 

afaceri. De altfel, această ipoteză se confirmă pentru firmele ce au răspuns la ambele 

întrebări. 

Cele mai multe – 56% - dintre firmele intervievate sunt IMM-uri, întreprinderi 

mijlocii şi mici, cu până în 250 de angajaţi (Figura 1). 14% sunt microîntreprinderi (0-9 

angajaţi), în timp ce 26% sunt firme mari (250-999 angajaţi) şi 5% sunt firme foarte mari,  
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cu peste 1000 de angajaţi. 

 Trebuie precizat că la această dimensiune a eşantionului cele 5% firme mari 

înseamnă în cifre absolute 10 firme. Acest lucru corespunde realităţii din sector, în care 

IMM-urile şi firmele mari sunt mult mai multe, dar în acelaşi timp arată o limitare externă 

ce afectează metodologia aleasă. De cele mai multe ori reprezentanţii firmelor foarte mari 

nu au timpul şi interesul necesare pentru a participa la anchete de acest tip. Există 

posibilitatea ca ele să fie sub-reprezentate, dar în acelaşi timp, ţinând cont de numărul 

lor, este poate mai bine ca acest tip de companii să fie abordate prin metode calitative 

(interviuri). 

Figura 1. Profilul eşantionului după numărul de angajaţi 

Câţi angajaţi are compania dumneavoastră?

4%

26%

56%

14%

Peste 1000 (foarte mare)
250-999 (Mare)
10-249 (IMM)
0-9 (Microintreprindere)

 

2.3.2 Experienţa 

Experienţa firmei am măsurat-o prin vechime, numărul de ani de când firma a fost 

înfiinţată. Numărul de ani de activitate este un indicator mai bun decât numărul de 

proiecte, pentru că nu depinde de tipul de proiecte implementate. În funcţie de anul  

înfiinţării, am grupat firmele în patru categorii: cu vechime de maxim 5 ani, cu vechime 

între 6 şi 10 ani, cu vechime între 11 şi 15 ani, cu peste 15 ani vechime. Aşa cum arată  

Figura 2, cele mai multe dintre firmele de construcţii, 51%, se regăsesc în ultima 

categorie, având activitate de mai mult de 15 ani. Cea de-a doua grupă ca dimensiune 

este cea a firmelor cu vechime între 11 şi 15 ani, aflându-se aici 24% dintre participanţii la 

anchetă. 15% dintre respondenţi reprezintă firme cu o vechime între 6 şi 10 ani, în timp 

ce doar 10% sunt companii cu mai puţin de 5 ani vechime. 
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10%

15%

24%

51%

Maxim 5 ani
6-10 ani
11-15 ani
peste 15 ani

 
Figura 2. Profilul eşantionului după vechimea companiilor 

2.3.3 Profitabilitatea 

Profitabilitatea nu este un indicator care să disocieze eşantionul, în condiţiile în 

care 94-95% dintre firmele respondente menţionează că au avut profit atât în 2007, cât şi 

în 2008 (Figura 3). Este totuşi interesant de remarcat o creştere a ponderii firmelor 

profitabile din 2006 în 2007. 

În ultimii trei ani, compania dumneavoastră a avut profit?

89

94

95

11

6

5

2006

2007

2008

Da Nu
 

Figura 3. Structura eşantionului după profitabilitate (procente) 

Chiar dacă nu vom folosi acest indicator în secţiunile următoare, este important să 

menţionăm situaţia surprinsă de datele anchetei. Sunt confirmate astfel ipotezele 

provenite din analiza de tip economic a sectorului, anume că ultimii doi ani au fost foarte 
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buni pentru domeniul construcţiilor, cu aproape toate firmele raportând profit (ţinând cont 

de dimensiunea eşantionului, cele 5-6% de răspunsuri negative, foarte aproape de marja 

de eroare, pot fi considerate excepţii). 

2.3.4 Structura acţionariatului 

 În ceea ce priveşte structura acţionariatului ne-au interesat doi indicatori legaţi de 

provenienţa capitalului: dacă este vorba de o companie publică sau privată şi dacă 

acţionarii sunt străini sau români. 

 Pentru ambii indicatori avem câte o valoare dominantă. Astfel, 91% dintre 

companiile ce au participat la anchetă sunt în întregime private, 4% sunt majoritar private 

şi doar 5% sunt majoritar sau în întregime publice (Figura 4). Similar (Figura 5), 95% 

dintre companiile intervievate au un acţionariat în întregime român şi 5% mixt, dintre care 

2% majoritar român şi 3% majoritar străin. 

Compania este publică sau privată?

91%

1%

4%

4%

100% privată Mixt,majoritar privat Mixt,majoritar public 100% public
 

Figura 4. Profilul eşantionului în funcţie de provenienţa public/privat a acţionariatului 

 

Aceste date indică faptul că sectorul construcţiilor este dominat numeric de firme 

româneşti cu capital integral privat. Acest lucru nu înseamnă în mod automat că situaţia 

este identică din punctul de vedere al cotei de piaţă. Între limitările asumate ale modelului 

metodologic este inclus şi accesul redus la firme cu capital străin şi mai ales firme mari cu 

mailto:office@cmc.org,ro�


 

 

Fundatia 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 

 

 

 

31 

capital străin. Spre exemplu, dintre cele zece firme foarte mari ce au fost incluse în 

eşantion, nouă au capital integral autohton; putem vorbi de o subreprezentare a 

companiilor multinaţionale despre care ştim că sunt active pe piaţa românească. Pe de 

altă parte, aceste companii au nevoi specifice ce pot fi mai uşor surprinse prin metode 

calitative. 

 

Structura acţionariatului este… 

3%
2%

95%

Mixt,majoritar străin
Mixt,majoritar român
100% român

 
Figura 5. Profilul eşantionului în funcţie de provenienţa român/străin a acţionariatului 

2.3.5 Relevanţa geografică 

Pentru a măsura indicatorul numit relevanţă geografică am solicitat 

reprezentanţilor firmelor să ne spună care este aria în care îşi desfăşoară activitatea. 

Aproximativ jumătate dintre firmele chestionate au o relevanţă locală (Figura 6), cu lucrări 

la nivelul judeţului în care se află (47%) sau chiar al localităţii (5%). Atunci când 

companiile se îndreaptă către alte judeţe, se remarcă o preferinţă pentru lucrul la nivel 

naţional: doar 17% rămân în judeţele limitrofe, în timp ce 31% aleg să lucreze în întreaga 

ţară. Se poate spune că pragul de decizie este alegerea între „acasă” (localitatea sau 

judeţul de reşedinţă) şi „în toată ţara”. Aşa cum ne aşteptăm, se poate vedea o corelaţie 

între mărimea firmei şi relevanţa geografică: cu cât firma este mai mare, cu atât aria de 

acoperire creşte. 

 Legat de relevanţa geografică, am cules date privind judeţul şi localitatea în care 

companiile îşi au sediul. Modul de lucru – puţini operatori care nu au acoperit toate 
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regiunile în mod egal – a condus la o distribuţie neuniformă a răspunsurilor între regiuni. 

În consecinţă, acest indicator nu poate fi folosit cu încredere în cazul de faţă. 

 

2.3.6 Mediul rezidenţial: rural/urban 

Domeniul construcţiilor pare a fi unul preponderent urban. Niciuna dintre firmele 

cuprinse în eşantion nu a declarat că în ultimii doi ani a avut proiecte exclusiv în mediul 

rural (Figura 7). În schimb, 11% spun că au avut proiecte doar în mediul urban şi 52% 

majoritar în mediul urban. 

 Aceste cifre trebuie privite cu unele precauţii legate de metodologia utilizată. 

Punctele de pornire – datele de contact şi operatorii selectaţi – s-au aflat în mediul urban. 

De altfel, niciuna dintre firmele intervievate nu are sediul într-o comună, ci doar în oraşe. 

Este posibil ca eşantionul să nu surprindă un anume tip de firmă, respectiv cele mici 

localizate în mediul rural. 
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Figura 6. Profilul eşantionului după relevanţa geografică 

Vă desfăşuraţi activitatea…? 
5%

47%

17%

31%

Doar în localitatea unde avem
sediul
În judeţul unde avem sediul

În judeţele limitrofe 

La nivel naţional

 
 

În ultimii doi ani, lucrările executate de companie au fost 
localizate în mediul urban sau în cel rural?

11%

52%

37%

Doar în mediul urban
Majoritar în mediul urban
Majoritar în mediul rural

 
Figura 7. Profilul eşantionului după mediul rezidenţial în care se desfăşoară activitatea 

 

2.4 EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE ANGAJAŢI 

Chestionarul a inclus o secţiune dedicată evoluţiei numărului de angajaţi din 
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companiile de construcţii, un indicator esenţial pentru o analiză în acest domeniu. 

Întrebările s-au referit la numărul actual de angajaţi (cu aproximaţie), la schimbările 

petrecute faţă de anul anterior, la prognoza pentru 2009, precum şi la o evaluare 

subiectivă a capacităţii pieţei forţei de muncă de a răspunde cerinţelor angajaţilor. 

 Toţi aceşti indicatori au fost urmăriţi pentru câteva categorii importante de angajaţi: 

personal de conducere; personal TESA, inclusiv maiştri; maiştri; muncitori direct 

productivi calificaţi; muncitori direct productivi necalificaţi; muncitori indirect productivi 

calificaţi; muncitori indirect productivi necalificaţi. 

2.4.1 Numărul mediu de angajaţi la momentul 
cercetării 

Respondenţii au fost rugaţi să indice numărul de angajaţi aflaţi în cadrul companiei 

la momentul desfăşurării anchetei (luna iunie 2009). Aceste cifre trebuie privite cu două 

precauţii. Prima, cel mai probabil, răspunsurile oferite s-au referit la cifre aproximative şi 

nu cifre exacte; a doua, agregarea acestor date este la rândul ei afectată de marja de 

eroare a sondajului. Dacă a doua aproximare poate fi calculată, în legătură cu prima nu 

putem să emitem ipoteze. De aceea, datele obţinute nu pot fi folosite direct pentru a 

estima numărul total de angajaţi în industrie. De altfel, astfel de informaţii se regăsesc în 

statisticile publice. 

 Valoarea datelor culese stă în primul rând în tendinţele pe care le dezvăluie. De 

aceea, vom prezenta în cele de urmează medii ale cifrelor indicate de respondenţi, pe 

tipuri de companii (după numărul de angajaţi) şi categorii de muncitori. La categoriile 

menţionate anterior, am adăugat câteva rezultate din calcule: numărul total de angajaţi, 

număr muncitori direct productivi, număr muncitori indirect productivi, număr muncitori 

calificaţi, număr muncitori necalificaţi. Desigur, înmulţind valorile medii cu numărul total 

de firme active, rezultatul va fi foarte aproape (în marja de eroare) de numărul total de 

angajaţi în domeniu. 

Toate aceste valori medii sunt prezentate în Tabelul 1. Un exemplu de citire a 

acestui tabel este (pentru prima linie): firmele foarte mari au în medie 59 de angajaţi ca 

personal de conducere, cele mari 16, cele mijlocii şi mici 6,3, iar microîntreprinderile au în 

medie 0,8 angajaţi cu funcţii de conducere. Sunt importante două precizări: 
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- pentru firmele de dimensiuni medii şi mici am prezentat mediile inclusiv cu 

prima zecimală, cu scopul de a sublinia unele diferenţe. Spre exemplu, în cazul 

microîntreprinderilor, doar patru din cinci au un angajat cu funcţie de conducere.  

- pentru firmele mari, cifrele trebuie privite cu circumspecţie, din cauza numărului 

mic de cazuri din baza de date. Atunci când mediile sunt construite pe baza unui 

număr redus de cazuri, valorile sunt instabile. 

 

Tabelul 1. Numărul mediu de angajaţi pe tipuri de companii (după dimensiunea afacerii) 

şi categorii de personal (procente) 

 Dimensiunea afacerii 

Foarte mare  

(peste 1000 

angajati) 

Mare  

(250-

999) 

IMM  

(10-

249) 

Microintrepri

ndere (0-9 

angajati) 

Total 
esantio
n 

Personal conducere 59 16 6,3 0,8 9 

Personal TESA, inclusiv 

maistri 
853 58 17,1 1,1 49 

Maistri 116 19 3,3 0,4 10 

Muncitori direct productivi 

calificati 
2917 232 47,9 2,6 170 

Muncitori direct productivi 

necalificati 
561 52 9,6 0,1 30 

Muncitori indirect productivi 

calificati 
277 36 5,1 0,3 18 

Muncitori indirect productivi 

necalificati 
21 13 1,9 0,1 5 

Total angajati 5542 396 88,6 4,9 271 

Muncitori direct productivi 4104 284 57,5 2,7 193 

Muncitori indirect productivi 298 49 7,0 0,4 22 

Muncitori calificati 3820 268 53,0 2,8 181 

Muncitori necalificati 582 65 11,5 0,2 35 

Total muncitori 4402 333 65,0 3,1 217 
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2.4.2 Evoluţia numărului de angajaţi 

Măsurarea evoluţiei numărului de angajaţi a urmărit trei repere anuale de-a lungul 

perioadei 2007-2008. Reprezentanţii firmelor participante la anchetă li s-a cerut pe de o 

parte să menţioneze dacă din 2007 în 2008 au avut loc modificări (creşteri sau scăderi) 

ale numărului de angajaţi, pe categorii, iar pe de altă parte să încerce să prognozeze ce 

se va întâmpla în 2009, faţă de 2008, tot pe categorii, cu informaţiile pe care le aveau la 

dispoziţie la momentul culegerii datelor. În prima situaţie este vorba de o realitate 

obiectivă, iar în cea de-a doua de o prognoză. 

 Date indică o creştere generală a numărului de angajaţi pe toate categoriile în 

2008 faţă de 2007 (Figura 8). Fluctuaţia relativă a personalului este mai mare în cazul 

muncitorilor decât în cazul tuturor celorlalte categorii de angajaţi.   
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Figura 8. Evoluţia numărului de angajaţi 2007-2008, pe categorii (procente) 

 Situaţia este diferită în ceea ce priveşte prognoza pentru 2009. Marea majoritate a 

firmelor din construcţii prevăd cel mult păstrarea personalului actual, dacă nu chiar 

reducerea lui (Figura 9). Menţinerea angajaţilor este prevăzută în mai mare măsură 

atunci când este vorba de personal de conducere sau calificat. În cazul muncitorilor şi 

mai ales a celor indirect productivi, incertitudinea este ridicată.  

Figura 9. Prognoza evoluţiei numărului de angajaţi 2008-2009, pe categorii (procente) 

Pe fiecare dintre aceste segmente, faţă de 2007, cum a evoluat 
în 2008 numărul de angajaţi?
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Pe fiecare dintre aceste segmente, în 2009, cum credeţi că va 
evolua numărul de angajaţi?

2

2

2
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4

2

1
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2.4.3 Evaluarea ofertei de pe piaţa muncii 

 Răspunsurile cu privire la oferta existentă pe piaţa muncii în 2008-2009 relevă 

înainte de orice o îngrijorătoare lipsă de cunoaştere a acestor aspecte de către 

respondenţi. Conform metodologiei de lucru, la întrebările din chestionar au răspuns fie 

persoane din managementul de vârf al firmei, fie responsabilii cu resursele umane. Este 
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deci o surpriză neplăcută că cel puţin 40% dintre ei nu pot să aprecieze oferta pieţei 

relativ la nevoile companiei în 2008 (Figura 10). Dintre cei care au avut o opinie la acest 

subiect, majoritatea consideră oferta adecvată sau scăzută şi foarte puţini cred că în 

2008 au avut soluţii numeroase pe piaţa muncii. 

Figura 10. Evaluarea ofertei pieţei de muncă în 2008, relativ la nevoile firmei (procente) 

 

Pe fiecare dintre aceste segmente, în 2008, oferta pieţei de 
muncă a fost mare, adecvată sau redusă, relativ la nevoile 
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Pe de altă parte, privind prospectiv în 2009, majoritatea companiilor din construcţii 

se aşteaptă să nu întâmpine probleme privind găsirea pe piaţă a angajaţilor de care au 

nevoie, pe toate categoriile de personal, aşa cum arată Figura 11.  
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Pe fiecare dintre aceste segmente, în 2009, credeţi că veţi 
întâmpina dificultăţi pentru a găsi personalul necesar 

companiei dumneavoastră?
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Figura 11. Evaluarea ofertei pieţei de muncă în 2009, relativ la nevoile firmei (procente) 

 

Se pot formula două ipoteze plecând de la aceste date. Prima este că cele mai 

multe dintre firme, aşa cum arată şi datele de cercetare privind tendinţele de dezvoltare a 

sectorului, nu se aşteaptă la creşteri de personal, ci cel mult la stagnare, dacă nu chiar la 

reduceri. În aceste condiţii, oferta pieţei devine adecvată pentru că nevoile firmei sunt 

reduse. A doua ipoteză este că în contextul crizei economice angajatorii se aşteaptă să 

găsească mai uşor persoane dispuse să accepte un loc de muncă. 
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2.5 INVESTIŢIA ÎN FORMARE PROFESIONALĂ 

Ceva mai mult de jumătate dintre companiile din construcţii au un departament 

specializat de resurse umane (Figura 12). Aşa cum ne aşteptam, cu cât firma are mai 

mulţi angajaţi, cu atât creşte ponderea celor ce au un astfel de departament. Este totuşi 

neaşteptat că aproximativ o cincime din firmele mari (Tabelul 2) nu simt nevoia unui 

departament de resurse umane (ar putea să fie totuşi un răspuns care nu include cazurile 

în care resursele umane nu sunt un departament propriu-zis, ci o componentă a 

departamentului financiar care se ocupă în principal cu relaţiile de muncă, cărţi de 

muncă, contracte etc.). Este puţin probabil ca o firmă ce nu are un manager sau un 

responsabil cu resursele umane să dezvolte o politică coerentă de investiţii în formare 

profesională. 

 

Figura 12. Prezenţa unui departament specializat de resurse umane la nivelul companiei 

Compania dumneavoastră are un departament specializat de 
resurse umane? 

53%

47% Da
Nu

 
Tabelul 2. Prezenţa unui departament specializat de resurse umane la nivelul companiei, 

în funcţie de dimensiunea afacerii (procente) 

 Foarte mare  

(peste 1000 angajati) 

Mare  

(250-999) 

IMM 

(10-249) 

Microintreprindere  

(0-9 angajati) 

Total 

Da 100 81 52 5 53 
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Nu  19 48 95 47 

 

 Doar 41% dintre companiile din construcţii au alocat în 2008 un procent din 

bugetul de resurse umane pentru formare profesională (Figura 13). Dintre acestea, 31% 

folosesc mai puţin de 5% din bugetul de personal pentru formare şi doar 10% depăşesc 

această cotă. Din nou, ponderea bugetului de formare creşte cu dimensiunea companiei 

(Tabelul 3). O aparentă „anomalie” este situaţia microîntreprinderilor care folosesc o parte 

însemnată a bugetului de resurse umane pentru pregătirea angajaţilor. Explicaţia cea mai 

probabilă este că au un număr mic de angajaţi, deci un buget redus pentru forţa de 

muncă, ceea ce înseamnă că investiţia în cursuri mai scumpe pentru una sau două 

persoane are o pondere importantă. 

Figura 11. Ponderea companiilor care au alocat un buget de formare profesională în 

2008 

În anul anterior (2008), ce procent din cheltuielile de personal 
aţi alocat pregătirii profesionale?

59%

31%

10%

0%
Sub 5%
Peste 5%

 
Tabelul 3. Ponderea companiilor care au alocat un buget de formare profesională în 

2008, după dimensiunea afacerii (procente) 

 Foarte mare 

(peste 1000 

angajati) 

Mare 

(250-

999) 

IMM 

(10-

249) 

Microintreprindere 

(0-9 angajati) 

Total 

eşantion 

0%  39 66 78 59 

Sub 5% 100 45 28 6 31 
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Peste 

5% 
 16 6 16 10 

 

 Situaţia nu este diferită în ceea ce priveşte proiecţia pentru 2009, cu un număr 

foarte mic de firme preconizând creşterea ponderi cheltuielilor cu formarea profesională 

în totalul cheltuielilor cu angajaţii. Marea majoritate (78%) prevăd rămânerea la aceiaşi 

parametrii, 10% prognozează o scădere, iar 12% o creştere (Figura 12). Distribuţia pe 

intervale este prezentată în Figura 13; privită comparativ cu Figura 11, se subliniază 

ideea de stagnare. Distribuţia pe categorii de firme nu cunoaşte schimbări semnificative. 

Perspectiva companiilor asupra modificarii ponderii bugetului 
de formare profesionala

10%

78%

12%

Scadere
Stagnare
Crestere

 
Figura 12. Perspectiva companiilor asupra modificării ponderii bugetului de formare 

profesională 
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Dar în 2009, ce procent din cheltuielile de personal estimaţi că 
veţi aloca pregătirii profesionale?

58%
32%

10%

0%
Sub 5%
Peste 5%

 
Figura 13. Ponderea companiilor care vor alocat un buget de formare profesională în 

2009 

 

2.5.1 Programe interne de pregătire profesională a 
angajaţilor 

O secţiune a chestionarului s-a referit la programe interne de formare şi pregătire 

profesională pentru angajaţi. În interiorul chestionarul s-a explicat respondenţilor ca prin 

program intern de pregătire să aibă în vedere orice formă de program de pregătire 

organizat de companie care se desfăşoară cu resurse interne şi în interiorul companiei 

(ucenicie, calificare la locul de muncă, cursuri intensive, coaching, training etc.). 

 Cea mai importantă concluzie care se desprinde din analiza datelor este că un 

număr relativ mic de firme mizează pe acest tip de formare profesională continuă. Numai 

o cincime dintre companiile ce au participat la anchetă au declarat că au un astfel de 

program (Figura 14). Încă o dată, companiile mai mari investesc mai mult prin astfel de 

programe (Tabelul 4). 
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Aveţi un program intern de pregătire profesională pentru 
angajaţi? 

19%

81%

Da
Nu

 
 

Figura 14. Ponderea firmelor ce au un program intern de pregătire profesională a 

angajaţilor. 

 

Tabelul 4. Ponderea firmelor ce au un program intern de pregătire profesională a 

angajaţilor, după dimensiunea afacerii (procente) 

 Foarte mare  

(peste 1000 angajati) 

Mare  

(250-999) 

IMM  

(10-249) 

Microintreprindere 

 (0-9 angajati) 

Total eşantion 

Da 90 40 17 11 19 

Nu 10 60 83 89 81 

 

Din nefericire, numărul mic de firme ce au astfel de programe interne de pregătire 

profesională nu permite analize statistice detaliate (în cifre absolute, este vorba de 33 de 

cazuri). Acest lucru face aproape inutilizabil pachetul dedicat de întrebări. Vom folosi 

totuşi răspunsurile primite pentru a indica unele tendinţe: 

- Marea majoritate a firmelor pregătesc intern în principal muncitori calificaţi; 

în unele cazuri se adaugă personal TESA sau chiar personal de conducere 

- Numărul de angajaţi pregătiţi anual variază de la câţiva în cazul firmelor 

mici şi mijlocii, câteva zeci pentru firmele mari şi maxim câteva sute când vorbim de 

firmele foarte mari. 

- Aproape toate firmele estimează păstrarea aceluiaşi număr de angajaţi 
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pregătiţi intern pentru anul acesta 

- Două treimi dintre firmele ce folosesc această metodă menţionează o 

formă de condiţionare prin clauze de loialitate la contractul angajaţilor pregătiţi.  

 

La întrebarea (deschisă) despre ce meserii sunt incluse în mod obişnuit în 

programul intern de formare, doar o parte dintre cei intervievaţi au dat un răspuns. 

Prezentăm în continuare lista răspunsurilor. Primele de pe listă sunt cele care au fost 

menţionate mai des de respondenţi: 

 Instalator 

 Fierar-betonist 

 Zidar 

 Dulgher 

 Electrician 

 Sudori 

 Lacatus 

 Masinist cale si 

terasamente 

 Asfaltator 

 Zugrav 

 Lucrator prevenire si 

protectie 

 Mecanici operatori 

instalatii specifice 

 Miner subteran 

 Operatori examinari 

nedestructive 

 stivuitorist 

 Tinichigii 

 Utilizatori calculatoare 

 Montator prefabricate 

 Operator instalatii 

turnare beton 

 Ipsosar 

 Turnator 

 Pavator 

 Pietrar 

 Vopsitor 

 Economist 

 

 

Incertitudinea domină perspectiva investiţiei în programe interne de pregătire 

profesională pentru următorii doi ani. Două treimi dintre firme (toate firmele, indiferent 

dacă au sau nu programe la acest moment) nu pot să spună dacă investiţia va creşte sau 

nu în perioada menţionată (Figura 15). Lucrurile sunt totuşi ceva mai clare dacă ne 

referim strict la firmele ce au un program intern de pregătire a angajaţilor în acest 

mailto:office@cmc.org,ro�


 

 

Fundatia 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 

 

 

 

47 

moment. Dintre acestea, o treime intenţionează să menţină nivelul actual, o treime să îl 

crească, un sfert nu au luat o decizie şi doar 8% se gândesc la o reducere a investiţiei 

(Tabelul 5). Concluzia este că un astfel de program este o investiţie considerată reuşită, 

de vreme ce marea majoritate a companiilor ce îl aplică doresc să continue.  

Figura 15. Perspectiva pe doi ani asupra investiţiei în programe interne de formare 
profesională 

În următorii doi ani, preconizaţi o creştere sau o scădere a 
investiţiei companiei dumneavoastră în programe interne de 

formare profesională?
11%

17%

5%

67%

Va creşte
Va fi la fel
Va scădea
Nu pot aprecia

 
 

Tabelul 5. Perspectiva pe doi ani asupra investiţiei în programe interne de formare 
profesională, în funcţie de existenţa sau nu a unui astfel de program la momentul actual 
(procente) 

 Au un program intern de FP Nu au un program intern de FP 
Va creşte 32 6 
Va fi la fel 32 13 
Va scădea 8 4 
Nu pot aprecia 24 78 

2.5.2 Programe externă de pregătire profesională a 
angajaţilor 

 După acelaşi model, chestionarul a cuprins un modul dedicat programelor externe 

de pregătire profesională a angajaţilor. În interiorul chestionarul s-a explicat 

respondenţilor ca prin program intern de pregătire să aibă în vedere orice formă de curs 

sau program de calificare pentru care sunt contractate resurse externe (profesori, traineri, 

firme de specialitate, colaborare cu universităţi, şcoli etc.) 

 Încă o dată, cea mai importantă concluzie care se desprinde din analiza datelor 
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este că un număr relativ mic de firme mizează pe acest tip de formare profesională 

continuă, dar ceva mai multe decât cele care au programe interne de formare continuă. 

Doar 8% dintre companiile ce au participat la anchetă au declarat că au un au un 

program continuu în acest sens, iar 28% spun că asigură ocazional participarea 

angajaţilor la programe externe de pregătire profesională (Figura 16). De asemenea, 

companiile mai mari investesc mai mult prin astfel de programe (Tabelul 6). 

Figura 16. Ponderea firmelor ce au un program extern de pregătire profesională a 

angajaţilor. 

Asiguraţi angajaţilor participarea la programe externe de 
pregătire profesională?

8%

28%

64%

Da, avem un program continuu
în acest sens
Da, dar doar ocazional

Nu

 
 

 

Tabelul 6. Ponderea firmelor ce au un program extern de pregătire profesională a 

angajaţilor, după dimensiunea afacerii (procente) 

 Foarte mare  
(peste 1000 
angajaţi) 

Mare  
(250-
999) 

IMM  
(10-
249) 

Microintreprindere 
 (0-9 angajaţi) 

Foarte mare 
 (peste 1000 
angajaţi) 

Da, avem un program 
continuu în acest 
sens 

33 13 5 5 8 

Da, dar doar 
ocazional 67 44 26 16 28 

Nu  44 69 79 64 
 

 În cele ce urmează ne vom referi la o singură categorie de firme, cele ce asigură 
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participarea angajaţilor la programe externe de pregătire, indiferent dacă este într-un 

program permanent sau doar ocazional. Numărul mic de cazuri nu permite analize mai 

detaliate, pe diverse categorii de firme. 

 Muncitorii direct productivi calificaţi şi personalul TESA, alţii decât maiştri, sunt 

categoriile de personal pentru care firmele asigură cel mai des înscrierea în programe de 

formare (Figura 17). Firmele specializate sunt principala categorie de furnizori de servicii 

de formare profesională la care apelează companiile din construcţii, menţionate de 83% 

dintre respondenţi. 46% menţionează „alţi furnizori de programe de formare”, câte 23% 

şcolile profesionale şi universităţile, iar 14% asociaţiile profesionale (Figura 18). 

Negocierile directe de la caz la caz sunt metoda preferată de 72% dintre firme pentru 

selectarea furnizorului de servicii (Figura 19), 47% folosesc recomandări şi reţele 

informale şi doar 21% au parteneriate pe termen lung, fiind vorba în principal de firmele 

care au programe permanente (notă: la întrebările referite în acest paragraf răspunsurile 

au fost multiple, fiecare respondent a selectat toate răspunsurile ce se potriveau situaţiei 

sale, de aceea suma procentelor depăşeşte 100%). 

 

 

 

Categorii de angajaţi pregătiţi extern

41

70

23

79

11

15

6

Personal conducere

Personal TESA, inclusiv maistri

Maistri

Muncitori direct productivi calificati

Muncitori direct productivi necalificati

Muncitori indirect productivi calificati

Muncitori indirect productivi necalificati

 
Figura 17. Categorii de angajaţi înscrişi în program externe de pregătire profesională 
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(procentul firmelor ce au menţionat categoria respectivă, din totalul celor ce au astfel de 

programe; răspuns multiplu) 

Ce furnizori de formare profesională folosiţi?

23

23

15

83

46

Şcoli profesionale (de
ucenici, SAM etc.)

Universităţi

Asociaţii profesionale

Firme specializate

Alţi furnizori de programe
de formare 

 
Figura 18. Furnizori de servicii de formare profesională preferaţi de companiile din 
construcţii (procentul firmelor ce au menţionat furnizorul respectiv, din totalul celor ce au 
astfel de programe; răspuns multiplu) 

Cum selectaţi furnizorii de formare profesională?

21

72

10

47

19

Avem parteneriate pe
termen lung

Negocieri directe de la
caz la caz

Licitaţie sau selecţie de
oferte

Recomandări, reţele
informale

Alte metode

 
Figura 19. Metode de selecţie a furnizorilor de servicii de formare profesională preferate 
de companiile din construcţii (procentul firmelor ce au menţionat metoda respectivă, din 
totalul celor ce au astfel de programe; răspuns multiplu) 

Numărul de angajaţi pregătiţi anual variază de la câţiva în cazul firmelor mici şi 

mijlocii, câteva zeci pentru firmele mari şi maxim câteva sute când vorbim de firmele 
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foarte mari. Aproape toate firmele estimează păstrarea aceluiaşi număr de angajaţi 

pregătiţi intern pentru anul acesta. Mai mult de două treimi (70%) dintre firmele ce 

folosesc această metodă menţionează o formă de condiţionare prin clauze de loialitate la 

contractul angajaţilor pregătiţi (Figura 20). 

Participarea angajarea la programe de pregătire externă este 
condiţionată de acceptarea unor clauze contractuale de 

loialitate? 

35%

35%

30%

Da, în cele mai multe dintre
cazuri
Da, dar doar în cazurile în care
investiţia este semnificativă 
Nu 

 
Figura 20. Procentul firmelor ce condiţionează participarea la programe externe de 
pregătire de semnarea unor clauze contractuale de loialitate 
 Prezentăm mai jos lista meseriilor sau specializărilor menţionate de respondenţi ca 

obiect al programelor externe de pregătire. Cele aflat la începutul listei au fost menţionate 

mai des: 

 

 Management calitate 

 Manager proiect 

 Management 

 Dulgher 

 Economist 

 Electrician 

 Fierar betonist 

 Auditor intern calitate 

 Constructor structuri 

 Inginer 

 Instalator 

 Resurse umane 

 Laborant 

 Lacatus 

 Legislatie 

 Maistru constructor 

 Masinist la masini terasamente 

 Operatori END 

 Responsabil SSM 

 Sudor 

 Zidar 
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 Mecanici operatori instalatii 

specifice 

 Stivuitorist 

 Vanzari 

 Legislatie 

 Macaragiu 

 Tehnician 

 Turnator 

 Specialist standarde ISO 

 Mozaicar 

 Sef echipa 

 Faiantar 

 Topometrist 
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Figura 21. Perspectiva pe doi ani asupra investiţiei în programe externe de formare 

profesională 

În următorii doi ani, preconizaţi o creştere sau o scădere a 
investiţiei companiei dumneavoastră în programe interne de 

formare profesională?
8%

17%

6%

69%

Va creşte
Va fi la fel
Va scădea
Nu pot aprecia

 
Incertitudinea domină perspectiva investiţiei în programe interne de pregătire 

profesională pentru următorii doi ani. Două treimi dintre firme (toate firmele, indiferent 

dacă au sau nu programe la acest moment) nu pot să spună dacă investiţia va creşte sau 

nu în perioada menţionată (Figura 21). Lucrurile sunt totuşi ceva mai clare dacă ne 

referim strict la firmele ce au un program intern de pregătire a angajaţilor în acest 

moment. Dintre acestea, 43%  intenţionează să menţină nivelul actual, 17%  să îl 

crească, un sfert nu au luat o decizie şi doar 9% se gândesc la o reducere a investiţiei 

(Tabelul 6) 

 

Tabelul 6. Perspectiva pe doi ani asupra investiţiei în programe externe de formare 
profesională, în funcţie de existenţa sau nu a unui astfel de program la momentul actual 
(procente) 

 Au un program extern de FP Nu au un program extern de FP 
Va creşte 17 4 
Va fi la fel 43 4 
Va scădea 9 5 
Nu pot aprecia 32 88 

2.6 STRATEGII ÎN RECRUTAREA PERSONALULUI 

 Chestionarul a inclus câteva întrebări despre strategiile vizate de companiile din 
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construcţii pentru recrutarea personalului. Ne-au interesat în principal metodele folosite 

pentru recrutare, zona geografică şi eventualele motive pentru care se pierde personal. 

De asemenea, am întrebat dacă în acest moment firmele au un deficit de personal şi, 

dacă da, care sunt posturile şi meseriile deficitare şi din ce motiv nu au acoperit încă 

deficitul. 

 La seria de întrebări privind deficitul de personal, analiza statistică este anulată de 

numărul mic de răspunsuri pozitive. Doar 13% dintre firme spun că au posturi vacante în 

schema de personal (Figura 22), prea puţine cazuri (în cifre absolute) pentru a continua 

analiza.  

 Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt partenere în găsirea de 

noi angajaţi pentru 79% dintre firmele din construcţii (Figura 23) 66% folosesc reţele 

informale şi recomandări, 40% recrutează prin anunţuri în ziare şi pe Internet, 31% au 

colaborări cu şcoli profesionale, 17% cu universităţi şi foarte puţine apelează la firme 

specializate (4%) şi la head-hunting (3%).  

 

Figura 22. Ponderea companiilor ce înregistrează un deficit de personal la momentul 

cercetării. 

 

În acest moment, aveţi poziţii vacante în compania 
dumneavoastră? 

13%

87%

Da
Nu
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Figura 23. Metode de recrutare preferate de companiile din construcţii (procentul firmelor 

ce au menţionat metoda respectivă; răspuns multiplu) 

 

 Niciuna dintre companiile din construcţii participante la anchetă nu a recrutează 

personal la nivel internaţional. Cele mai multe au în vedere în principal zona limitrofă 

sediului. 21% se limitează la localităţile în care sunt înregistrate şi cele limitrofe, 54% 

caută angajaţi în judeţul în care au sediul, 5% inclusiv în judeţele limitrofe şi 20% la nivel 

naţional (Figura 24). 

 

 

 

 

 

Figura 24. Aria de recrutare pentru firmele din construcţii 

Dintre următoarele, ce metode folosiţi pentru a recruta noi 
angajaţi?

79

4

31

17

40

3

67

Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă

Firme specializate private

Colaborări cu şcoli profesionale

Colaborări cu universităţi

Anunţuri în ziare şi site-uri de profil

Head-hunting

Recomandări şi reţele informale 
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Care este aria geografică din care recrutaţi în mod obişnuit 
personal?

21%

5%

20%

54%

Localitatea în care e înregistrată
compania şi cele învecinate
Judeţul în care este înregistrată
compania
Judeţele limitrofe

La nivel naţional

 
 Plecarea în străinătate este un motiv pentru care 74% dintre companiile din 

construcţii au pierdut angajaţi în ultimul an. 44% reclamă pierderea personalului ca 

urmare a atragerii de către alte firme din domeniu, 25% spun că nu au mai reuşit să fie 

competitive pe piaţa muncii, dar doar 9% afirmă că au avut probleme cu plecarea 

oamenilor către alte domenii de activitate. 

Figura 25. Motive pentru pierderea angajaţilor de către companiile din construcţii 

(procentul firmelor ce au menţionat motivul respectiv;răspuns multiplu) 

În ultimul an, vi s-a întâmplat să pierdeţi angajaţi din 
următoarele motive?

74

44

9

25

Plecare în străinătate

Recrutare de către alte firme (competitori)

Schimbarea (de către angajat) a domeniului de
activitate

Salariile cerute au depăşit posibilităţile companiei
sau nu erau justificate de productivitate 

 

2.7 DEFICIT DE FORŢĂ DE MUNCĂ ŞI NEVOI DE CALIFICARE 

 Secţiunea finală a chestionarului a urmărit să măsoare percepţiile reprezentanţilor 
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firmelor de construcţii cu privire la deficitul de forţă de muncă şi la nevoile de formare. Din 

păcate această secţiune este afectată de numărul mare de non-răspunsuri. Cel mai 

probabil chestionarul nu a fost corect calibrat, ţinând cont de interesul redus al 

respondenţilor de a participa la astfel de cercetări. Plasarea acestei secţiuni la finalul 

chestionarului şi formularea întrebărilor, multe dintre ele deschise, au condus la o rată de 

răspuns scăzută. Aceste deficienţe pot fi corectate în anii următori. 

 Pe de altă parte, chiar dacă nu permit analize detaliate, datele obţinute sunt utile 

pentru a descrie starea de fapt pe piaţa forţei de muncă şi a formării în construcţii. În cele 

ce urmează vom trece în revistă principalele tendinţe indicate de răspunsurile primite. 

2.7.1 Ocupaţii cu deficit de forţă de muncă 

 Respondenţii au avut la dispoziţie lista exhaustivă a ocupaţiilor recunoscute în 

construcţii şi au fost rugaţi să indice meseriile pentru care consideră că există un deficit 

pe piaţa forţei de muncă, respectiv pentru care au un deficit în propria companie. Tabelul 

7 prezintă ponderea celor ce au răspuns că există un astfel de deficit din total eşantion. 

Aşa cum se poate observa, pentru toate ocupaţiile incluse au existat cel puţin câteva 

companii ce consideră că se manifestă un deficit. Dată fiind dimensiunea eşantionului şi 

non-răspunsurile, trebuie luate unele precauţii. Percepţia privind deficitul pe piaţa forţei de 

muncă este mai importantă, pentru că nu putem să analizăm statistic după dimensiunea 

companiei, pentru a înţelege ce înseamnă deficit în propria companie (este o diferenţă 

sensibilă între un post vacant într-o firmă mică şi un număr mare de posturi neocupate 

într-o firmă mare). Principala concluzie care rezultă din aceste date este că în continuare 

putem vorbi de deficit de muncitori calificaţi la nivelul întregului sector. Sunt câteva 

meserii a căror lipsă este mai intens resimţită de firme şi nu întâmplător aceleaşi ocupaţii 

se găsesc pe primele locuri şi în lista celor pregătite intern sau extern de către firmele 

care au programe de formare profesională pentru angajaţi. 

 Pentru a avea o imagine a meseriilor pentru care nevoia este acută, respondenţii 

au fost rugaţi să indice până la cinci ocupaţii pentru care se înregistrează cel mai ridicat 

deficit. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 8 şi, aşa cum se poate observa, lipsa cea 

mai mare se înregistrează pentru meserii precum  Deservent utilaje in construcţii 

(menţionată de 14% dintre participanţii la anchetă), Dulgher, tâmplar, parchetar (12%), 
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Zidar, pietrar, tencuitor (10%), Macaragiu (9%) şi Fierar betonist (8%). 

 

Tabelul 7. Meserii cu deficit de forţă de muncă (procente din total eşantion) 

 
Deficit perceput pe piata 
fortei de munca 

Deficit in propria 
companie 

Betonist  19 13 
Asfaltator 16 5 
Dulgher, tâmplar, parchetar  16 13 
Deservent utilaje in construcţii  14 13 
Zidar, pietrar, tencuitor  13 16 
Fierar betonist  13 12 
Macaragiu  13 10 
Tehnician topo-cadastru  11 7 
Zugrav, vopsitor 11 7 
Constructor structuri din beton armat  10 9 
Maistru tehnician restaurator de clădiri  10 7 
Electrician in construcţii  10 10 
Constructor structuri monolit  9 7 
Maşinist la maşini pentru terasamente  9 7 
Operator sudare ţevi şi fitinguri PEHD  8 6 
Instalator ventilare si condiţionare aer  8 5 
Izolator lucrări speciale  8 5 
Coordonator formaţie de lucru  8 4 
Tehnician peisagist  8 4 
Faianţar, mozaicar  7 10 
Izolator  7 7 
Instalator apă, canal  7 6 
Montator schele si eşafodaje  7 6 
Instalator alimentări cu apă  7 5 
Laborant în construcţii  7 3 
Instalator încălzire centrală şi gaze  7 7 
Electrician de întreţinere in construcţii  7 5 
Tehnician lucrări edilitare  7 5 
Lăcătuş în construcţii  6 8 
Maşinist instalaţii alimentari cu apa  6 6 
Tehnician urbanism şi amenajarea 
teritoriului  6 4 

Instalator tehnico-sanitar 5 7 
Operator circuite reţea alimentari cu 
apă  5 4 
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Inginer proiectant de structuri 5 4 
Pavator  4 7 
Lucrător foraje orizontale  4 5 
Miner în subteran pentru construcţii  4 4 
Confecţioner geam termoizolant  4 3 
Coordonator/specialist în sănătate şi 
securitate în muncă  4 3 

Montator pereţi şi plafoane din ghips 
carton  3 4 

 

Tabelul 8. Care sunt meseriile pentru care se înregistrează cel mai ridicat deficit

 

 pe piaţa 
forţei de muncă? (procente din total eşantion, pe fiecare coloană, suma procentelor pe 
ultima coloană) 

Prima 
mentiune 

A doua 
mentiune 

A treia 
mentiune 

A patra 
mentiune 

A cincea 
mentiune Total 

 Deservent utilaje in 
constructii 1 5 6 1 1 14 

 Dulgher, tâmplar, 
parchetar 5 3 2 1 1 12 

 Zidar, pietrar, tencuitor 3 1 1 2 2 10 
 Macaragiu 1 4 3 1  9 
 Fierar betonist  5 1 1  8 
 Instalator ventilare si 
conditionare aer 1  5  1 7 

 Asfaltator 6     6 
 Zugrav, vopsitor 1 1 1 1 2 5 
 Electrician in 
constructii 1 2 1   4 

 Operator sudare tevi si 
fitinguri PEHD 4 1    4 

 Tehnician topo-
cadastru 1   1 3 4 

 Constructor structuri 
din beton armat 4     4 

 Masinist la masini 
pentru terasamente 1  1 2  4 

 Inginer proiectant de 
structuri 3  1   4 

 Instalator încalzire 
centrala si gaze 1 1 1 1  4 

 Betonist 1 1 1   3 

mailto:office@cmc.org,ro�


 

 

Fundatia 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 

 

 

 

60 

 Instalator tehnico-
sanitar 1 1   1 3 

 Operator circuite retea 
alimentari cu apa    3  3 

 Tehnician urbanism si 
amenajarea teritoriului     3 3 

 Electrician de 
întretinere in constructii  1 1   2 

 Instalator alimentari cu 
apa 1   1  2 

 Izolator lucrari speciale   1 1  2 
 Maistru tehnician 
restaurator de cladiri  1 1 1  2 

 Montator schele si 
esafodaje  1 1 1  2 

 Tehnician lucrari 
edilitare   1 1 1 2 

 Coordonator formatie 
de lucru 1     1 

 Coordonator/specialist 
în sanatate si securitate 
în munca 

 1   1 1 

 Constructor structuri 
monolit 1 1    1 

 Izolator  1 1   1 
 Laborant în constructii 1 1    1 
 Montator pereti si 
plafoane din ghips 
carton 

1 1    1 

 Faiantar, mozaicar   1   1 
 Instalator apa, canal     1 1 
 Lacatus în constructii 1     1 
 Lucrator foraje 
orizontale  1    1 

 Miner în subteran 
pentru constructii     1 1 

 Pavator    1  1 
 Tehnician peisagist     1 1 
Niciun raspuns 61 67 71 80 83 362 
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2.7.2 Meserii fără standarde ocupaţionale sau 
neincluse în COR 

În majoritatea domeniilor realitatea o ia înaintea codificării ei în documente oficiale. 

Apar ocupaţii şi calificări noi, cerute de desfăşurarea concretă a activităţii şi adesea 

durează destul de mult timp până ce sunt cuprinse în legislaţia în vigoare. Pentru a 

verifica dacă astfel de situaţii se întâmplă şi în domeniul construcţiilor, chestionarul a 

lăsat spaţiul necesar respondenţilor pentru a menţiona pe de o parte meseriile din 

sectorul construcţii pentru care nu sunt definite standarde ocupaţionale, iar pe de altă 

parte meserii noi ce ar trebui introduse în COR. Chiar dacă răspunsurile au fost puţine şi 

nu putem vorbi de reprezentativitate statistică (dar se poate obţine reprezentativitatea la o 

ediţie ulterioară a cercetării, cu includerea unei liste închise în chestionar), listarea 

răspunsurilor este utilă şi am făcut acest lucru în Tabelele 9 şi 10.  

Tabelul 9. În acest moment, în România, există meserii din sectorul construcţii pentru 

care nu sunt definite standarde ocupaţionale? Dacă da, care sunt acelea? 

 

Meseria Nr. de nominalizări 
Constructor finisor 1 
Constructor structuri 1 
Drumar 1 
Maistru instalator in constructii 1 
Director tehnic 1 
Maistru constructii civile 1 
Director productie 1 
Normator in constructii 1 
Lacatus universal 1 
Tehnician drumuri si poduri 1 
Tehnician constructii 1 
Rigipsor 1 

 

 

 

Tabelul 10. Din experienţa companiei dumneavoastră, simţiţi nevoia să fie introduse în 

COR noi meserii din sectorul construcţiilor? Dacă da, care sunt acelea?  
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Meseria Nr. de nominalizări 
Mecanic utilaj terasier 3 
Operator statie betoane, sortare 2 
Economist in constructii 2 
Sef birou tehnic 2 
Deservent utilaj 2 
Responsabil asigurarea calitatii 2 
Constructor finisor 1 
Constructor structuri 1 
Drumar 1 
Manager de proiect 1 
Tehnician drumuri si poduri 1 
Director tehnic 1 
Inspector platforma 1 
Director productie 1 
Lacatus universal 1 
Responsabil tehnic cu executia lucrarilorx 1 
Inspector protectia mediului 1 
Drenor-canalist 1 

2.8 DESCHIDERE LA PROGRAME DE FORMARE 

 În contextul discuţiei despre deficitul de pe piaţa forţei de muncă, participanţii la 

cercetare au fost întrebaţi care sunt meseriile pentru care ar fi interesaţi să îţi includă 

angajaţii în programe de formare. Aşa cum arată Tabelul 11, în general este vorba de 

aceleaşi ocupaţii pentru care există  

un deficit pe piaţa forţei de muncă. 

 Într-o întrebare separată, respondenţii au fost rugaţi să indice care sunt abilităţile 

pentru manageri pentru care estimează că vor avea nevoie de formare în cursul 

următorului an. Cei mai mulţi – 26% – au menţionat management de proiect, legislaţie şi 

juridic este opţiunea a 19%, apoi urmează managementul resurselor umane, comunicare, 

limbi străine etc. (Figura 26, răspuns multiplu).  

  

Figura 26. Vă prezentăm mai jos o listă de abilităţi pentru manageri. Pentru fiecare dintre 

acestea, vă rugăm să ne spuneţi dacă în următorul an preconizaţi că veţi avea nevoie de 

formare profesională în următorul an, bifând răspunsul corespunzător (procente din total 
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eşantion, răspuns multiplu)  

26

19

16

16

15

14

14

11

7

Management de proiect

Legislaţie şi juridic

Managementul
resurselor umane

Comunicare

Limbi străine

Management financiar

Utilizarea calculatoarelor

Leadership

Contabilitate primară
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Tabelul 11. Care sunt meseriile pentru care se înregistrează cel mai ridicat deficit

 

 pe piaţa 

forţei de muncă? (procente din total eşantion, pe fiecare coloană, suma procentelor pe 

ultima coloană) 

Prima 

mentiune 

A doua 

mentiune 

A treia 

mentiune 

A patra 

mentiune 

A cincea 

mentiune Total 

 Dulgher, tâmplar, 
parchetar 2 2 1 3 1 10 
 Macaragiu 4 2 1 1 1 10 
 Deservent utilaje in 
constructii 2 1 3 1   7 
 Fierar betonist 1 4 1   1 7 
 Zidar, pietrar, tencuitor 2 1 1 1 1 7 
 Tehnician topo-
cadastru 1 1   1 1 5 
 Electrician in 
constructii 3 1   1   4 
 Operator sudare tevi si 
fitinguri PEHD 3   1 1   4 
 Instalator încalzire 
centrala si gaze 1 1       3 
 Instalator tehnico-
sanitar 1 1 1     3 
 Instalator ventilare si 
conditionare aer 1   1 1   3 
 Masinist la masini 
pentru terasamente 1   2     3 
 Asfaltator 1 1       2 
 Betonist 1 1 1     2 
 Inginer proiectant de 
structuri 1   1     2 
 Instalator alimentari cu 
apa   1 1 1   2 
 Montator pereti si 
plafoane din ghips 
carton   1 1     2 
 Zugrav, vopsitor 1   1   1 2 
 Constructor structuri 
din beton armat 1       1 1 
 Instalator apa, canal 1       1 1 
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 Lucrator foraje 
orizontale       1   1 
 Maistru tehnician 
restaurator de cladiri   1 1     1 
 Miner în subteran 
pentru constructii     1   1 1 
 Pavator 1     1   1 
 Tehnician lucrari 
edilitare       1 1 1 
 Tehnician urbanism si 
amenajarea teritoriului     1   1 1 
 Coordonator formatie 
de lucru 1         1 
 Coordonator/specialist 
în sanatate si securitate 
în munca         1 1 
 Confectioner geam 
termoizolant     1     1 
 Constructor structuri 
monolit   1       1 
 Electrician de 
întretinere in constructii   1       1 
 Faiantar, mozaicar 1         1 
 Izolator   1       1 
 Izolator lucrari speciale         1 1 
 Laborant în constructii       1   1 
 Montator schele si 
esafodaje   1       1 
 Tehnician peisagist         1 1 
Niciun raspuns 69 77 80 86 89 401 
 

mailto:office@cmc.org,ro�


 

 

Fundatia 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 

 

 

 

66 

CAPITOLUL 3  ANALIZA  “SWOT”  

3.1 PUNCTELE TARI 

1. Dezvoltarea în dinamică a sectorului de construcţii (nr.societăţi, cifră de afaceri, 

profit) şi creşterea numerică a forţei de muncă. 

2. Creşterea investiţiilor în sectorul de construcţii cu o consecinţă imediată 

dezvoltarea şi retehnologizarea firmelor de construcţii, iar ca  efect  creşterea 

necesităţii de formare profesională continuă a salariaţilor. 

3. Existenţa unui nucleu de firme, cu departament de resurse umane (sau similare), 

care susţin formarea profesională continuă (FPC) şi desfăşoară programe 

interne/externe de formare profesională. 

4. Existenţa unor exemple de “bune practici” privind parteneriatul social în sectorul 

de construcţii (Comitetul sectorial în construcţii, Casa Sociala a Constructorilor, 

Casa de Meserii a Constructorilor, etc.). 

5. Creşterea în dinamică a salariului mediu în construcţii corelată cu scăderea 

inflaţiei. 

3.2 OPORTUNITĂŢI 

1. Potentialul mare de dezvoltare a pieţei construcţiilor inclusiv prin alinierea la 

cerinţele Uniunii Europene (infrastructura rutieră şi edilitară, reabilitarea termică, 

protecţia mediului etc.). 

2. Existenţa unei oferte de formare în creştere pe fondul derulării unor programe  

susţinute de U.E. (FSE – POS DRU etc.). 

3. Alinierea legislaţiei româneşti la standardele U.E. în domeniul FPC, al sănătăţii şi 

siguranţei în mediul de muncă şi protecţiei sociale. 

4. Reîntoarcerea forţei de muncă indigene calificate, cu experienţă acumulată pe 

piaţa comunitară, cu o nouă “cultură” a muncii. 

5.  Recunoaşterea automată, în anumite condiţii, a documentelor care dovedesc 

calificarea dobândită în străinătate, în context formal sau non-formal/informal de 
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învăţare. 

6. Creşterea nivelului de calificare al forţei de muncă prin: posibilitatea recunoaşterii 

şi validării competenţelor dobândite în context de învatare nonformal/informal (pe 

santier etc.) şi prin posibilitatea organizării de programe de ucenicie şi mentorat 

(ultimele cu cofinanţare din fonduri comunitare Ordin MMFPS nr. 309/2009). 

3.3 PUNCTELE SLABE 

1. Forţa de muncă calificată insuficientă în sectorul de construcţii, pe fondul ofertei 

salariale mai atractive existente pe piaţa comunitară. 

2. În construcţii se regăsesc cele mai multe cazuri de plăţi “neoficiale” pentru munca 

prestată de angajaţi (muncă la “gri” sau muncă la “negru”). 

3. Slaba dezvoltare a sistemului de sănatate şi securitate în muncă. 

4. Productivitatea muncii este înca la un nivel redus faţă de valorile medii din statele 

UE. 

5. Cheltuieli mici, investiţii puţine şi lipsa de interes pentru ridicarea gradului de 

calificare prin diferite forme de FPC. 

6. Interesul scăzut al firmelor de construcţii pentru includerea angajaţilor în programe 

de FPC. 

7. Slaba informare şi colaborare cu organismele nonguvernamentale de specialitate 

ale partenerilor sociali din sectorul de construcţii (CMC, CSC, CASIMCO etc.) 

3.4 AMENINŢĂRI 

1. Încetinirea ritmului de dezvoltare a sectorului de construcţii faţă de ultimii ani, 

corelată cu scăderea creşterii economice în general. 

2. Încetinirea ritmului de armonizare a legislaţiei româneşti cu cea europeana în 

domeniul resurselor umane şi al formării profesionale continue. 

3. Lipsa investiţiilor în FPC în condiţiile continuării retehnologizării sectorului. 

4. Importul de forţă de muncă ieftină din spatiul extracomunitar (necalificată, slab 

calificată). 

5. Stagnarea salariului mediu în condiţiile continuării crizei economice şi creşterii 
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inflaţiei. 

6. Îmbatrânirea forţei de muncă la nivel calificat. 

7. Prognoza demografică pe termen mediu în România şi la nivel comunitar. 

8. Atitudinea firmelor de construcţii din spatiul UE care activeaza în România care nu 

contribuie la politicile sociale, de formare profesională sau salariale din ţară 

preferând pe scara largă subcontractările. 

9. Lipsa parteneriatului public privat în domeniul FPC şi în domeniul finanţării 

proiectelor de importanţă regională. 

10. Efectele crizei economice asupra echilibrelor financiare ale firmelor de construcţii. 

11. Lipsa de atractivitate a sectorului de construcţii pentru generaţiile tinere din 

perspectiva formării initiale şi a FPC. 
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Legend
       PUNCTELE TARI 

ă: Impact asupra sectorului de construcţii - H = ridicat, M = mediu, L = scăzut 

1. Dezvoltarea în dinamică a sectorului de construcţii (nr.societăţi, 

cifra de afaceri, profit) şi creşterea numerică a forţei de muncă. H 

2. Creşterea investiţiilor în sectorul de construcţii cu o consecinţă 

imediată dezvoltarea şi retehnologizarea  firmelor de construcţii iar 

ca  efect  creşterea necesităţii de formare profesională continuă a 

salariaţilor. H 

3. Existenţa unui nucleu de firme, cu departament de  resurse umane (sau 

similare), care susţin formarea profesională continuă (FPC)  şi desfasoară 

programe interne/externe de formare profesională. M 

4. Existenţa unor exemple de “bune practici” privind parteneriatul 

social în sectorul de construcţii (Comitetul sectorial în construcţii, 

Casa Socială a Constructorilor, Casa de Meserii a Constructorilor, 

etc.). L 

5. Creşterea în dinamică a salariului mediu în construcţii corelată cu 

scaderea inflaţiei. L 

 

    PUNCTELE SLABE 

1. Forţa de muncă calificată insuficientă în sectorul de 

construcţii, pe fondul ofertei salariale mai  atractive  

existente pe piaţa comunitară. M 

2. În construcţii se regăsesc cele mai multe cazuri de plăţi 

“neoficiale” pentru munca prestată de angajaţi (munca la 

“gri” sau munca la “negru”). L 

3. Slaba dezvoltare a sistemului de sănatate şi securitate în 

muncă. L 

4. Productivitatea muncii este încă la un nivel redus faţă de 

valorile medii din statele UE. H 

5. Cheltuieli mici, investiţii putine şi lipsă de interes pentru 

ridicarea gradului de calificare prin diferite forme de FPC. M 

6. Interesul scăzut al firmelor de construcţii pentru includerea 

angajaţilor în programe de FPC. M 

7. Slaba informare şi colaborare cu organismele 

nonguvernamentale de specialitate ale partenerilor sociali 

din sectorul de construcţii (CMC, CSC, CASIMCO etc.) L 

OPORTUNITĂŢI 

1. Potentialul mare de dezvoltare a pieţei construcţiilor inclusiv prin 

alinierea la cerinţele Uniunii Europene (infrastructura rutieră şi 

edilitară, reabilitarea termică, protecţia mediului etc.). H 

2. Existenţa unei oferte de formare în creştere pe fondul derulării 

unor programe susţinute de U.E. (FSE – POS DRU etc.) H 

3. Alinierea legislaţiei româneşti la standardele U.E. în domeniul 

FPC, al sănătăţii şi siguranţei în mediul de muncă şi  protecţiei 

sociale. M 

4. Reîntoarcerea forţei de muncă indigene calificate, cu experienţă 

acumulată pe piaţa comunitară, cu o nouă “cultură” a muncii. 

5. Recunoaşterea automată, în anumite condiţii, a documentelor 

care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în context 

formal sau non-formal/informal de învăţare. M 

6. Cresterea nivelului de calificare al forţei de muncă prin: 

posibilitatea recunoaşterii şi validării competenţelor dobândite în 

context de învatare nonformal/informal (pe santier etc.) şi prin 

posibilitatea organizării de programe de ucenicie şi mentorat 

(ultimele cu cofinanţare din fonduri comunitare Ordin MMFPS nr. 

309/2009). M 

 

AMENINŢĂRI 

1. Încetinirea ritmului de dezvoltare a sectorului de construcţii 

faţă de ultimii ani, corelată cu scăderea creşterii economice 

în general. H 

2. Încetinirea ritmului de armonizare a legislaţiei româneşti cu 

cea europeană în domeniul resurselor umane şi al formării 

profesionale continue. M 

3. Lipsa investiţiilor în FPC în condiţiile continuării 

retehnologizării sectorului. M 

4. Importul de forţă de muncă ieftină din spatiul extracomunitar 

(necalificată, slab calificată). L 

5. Stagnarea salariului mediu îin condiţiile continuării crizei 

economice şi creşterii inflaţiei. L 

6. Îmbatrânirea forţei de muncă la nivel calificat. M 

7. Prognoza demografică pe termen mediu în România şi la 

nivel comunitar. M 

8. Atitudinea firmelor de construcţii din spatiul UE care 

activeaza în România care nu contribuie la politicile sociale, 

de formare profesională sau salariale din ţară preferând pe 

scara largă subcontractările. H 

9. Lipsa parteneriatului public privat în domeniul FPC şi în 

domeniul finanţării proiectelor de importanţă regională. M 

10. Efectele crizei economice asupra echilibrelor financiare ale 

firmelor de construcţii. M 

11. Lipsa de atractivitate a sectorului de construcţii pentru 

generaţiile tinere din perspectiva formării initiale şi a FPC. M 
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CAPITOLUL 4  CONSIDERAŢII FINALE  
Dezvoltarea ascendentă a sectorului de construcţii în perioada 2003-2007 a continuat şi în prima 

parte a anului 2008, fiind urmată de o scadere a volumului activităţii datorita crizei economice care a afectat 

economia naţională şi implicit sectorul de construcţii la finele anului 2008 şi începutul anului 2009. 

Firmele din sectorul de construcţii râman printre cele mai vulnerabile în faţa crizei, atât din punct de 

vedere al legislaţiei cât şi al măsurilor cu caracter economic şi social, de relansare a economiei şi implicit a 

sectorului de construcţii pe care Guvernul întarzie să le puna în aplicare. 

Tendinţele anuale de dezvoltare, crescătoare, înregistrate în perioada 2003 – 2007 la majoritatea 

indicatorilor  statistici analizaţi în prezentul material sunt doar conjunctural afectate de criza economică 

resimţită în sectorul de construcţii.  

Construcţiile vor fi şi  în continuare un  motor principal de dezvoltare al economiei naţionale iar 

dezvoltarea şi retehnologizarea firmelor va fi o necesitate obiectivă cu consecinţe importante şi pentru 

evoluţia cantitativă dar mai ales calitativă a forţei de muncă, care va creşte rolul formării profesionale 

continue. 

Nu trebuie neglijat în acest context impactul FPC în creşterea productivităţii muncii ca factor de 

progres al sectorului de construcţii. 

Punctele “tari” prezentate în analiza SWOT nu fac decât să confirme aceste afirmaţii, asa cum  

reiese şi din evoluţia principalilor indicatori statistici analizaţi, fără a se neglija însa  corectarea punctelor 

slabe ale sectorului şi a ameninţărilor  relevate. 

De asemenea, prelucrarea statistică a datelor cuprinse în răspunsurile la chestionar confirmă cele 

afirmate mai sus (toate companiile chestionate au raportat profit în perioada 2007 - 2008). 

În ceea ce priveşte forţa de muncă din construcţii, tendinţa de creştere anuală remarcată în 

perioada analizată nu a avut continuitate începand cu anul 2008, când s-a trecut pe trend descrescator 

ajungand în prezent la un numar de cca. 385.000 salariaţi ( faţă de cca. 420.000 de salariaţi în anul 2008). 

Este de remarcat că resimţirea crizei economice în sectorul de construcţii a fost întarziată de 

suprapunerea cu perioada de timp nefavorabil, numarul de someri înregistraţi în iarna 2008 – 2009 (peste 

20.000 salariaţi) fiind devansat de numarul de salariaţi din construcţii protejaţi temporar prin Casa Sociala a 

Constructorilor (peste 27.000 salariaţi). 

În condiţiile continuării crizei economice şi a lipsei de măsuri concrete de relansare a economiei şi 

implicit a activităţii în construcţii este posibilă o stagnare sau chiar o comprimare a sectorului de construcţii, 

creşterea numarului falimentelor şi a numarului şomerilor ducând la scaderea numerică a forţei de muncă 

din sector. 

În condiţiile apariţiei de deficit de forţă de muncă (2006-2007), creşterea productivităţii muncii în 

sector nu a constituit un factor compensator, dar se poate spune ca sectorul s-a “curaţat” de muncitorii 

necalificaţi sau slab calificaţi. 

Cu toate că majoritatea angajatorilor din construcţii caută personal calificat, iar nivelul salariilor 
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oferite are tendinţa de creştere, nu se poate spune că există o cerere masivă de personal calificat aşa cum 

reiese şi din preocupările scăzute ale firmelor de construcţii în ceea ce priveşte formarea profesională 

continuă(FPC). 

Reducerea costurilor cu forţă de muncă prin îngheţarea salariilor şi suspendarea sporurilor ar putea 

fi compensate prin investiţii în FPC asigurând suportul uman calificat pentru relansarea sectorului de 

construcţii după ieşirea din criza economică. 

Conştientizarea angajatorilor şi angajaţilor asupra beneficiilor creşterii nivelului  de  calificare al 

forţei de muncă - prin: 

o recunoaşterea şi validarea competenţelor dobândite în context non-formal sau informal (pe 

şantier, la locul de muncă etc.); 

o dezvoltarea de programe de ucenicie şi mentorat (ultimele cu cofinanţare din fonduri 

comunitare – Ordin MMFPS nr. 309/2009) pentru tinerii angajaţi; 

o derularea altor programe de formare profesională a propriilor angajati, cu asistenţă 

financiară comunitară (prin POSDRU 2007-2013 etc.); 

o recunoaşterea automată, în anumite condiţii, a documentelor care dovedesc calificarea 

dobândită în străinătate, în context formal sau non-formal/informal de învăţare 

ar putea atenua deficitul de personal calificat de pe piaţă, costurile şi durata formării fiind diminuate prin 

posibilitatea accesării fondurilor comunitare şi cea a recunoaşterii competenţelor dobândite anterior în ţară 

sau în străinătate etc. 

Mai mult decât atât posibilitatea creşterii investiţiilor în FPC poate avea ca sursă 

corelată creşterea productivităţii muncii (a cifrei de afaceri pe salariat) şi a marjei profitului 

brut faţă de creşterea cheltuielilor cu personalul. 
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CAPITOLUL 5  ANEXE  
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5.1 ANEXA 1 – CHESTIONARUL FOLOSIT 

Casa de Meserii a Constructorilor 

Str. Justinian nr. 11, sector 2, Bucureşti 

Telefon: 021/212.37.61/62/63/64; www.cmc.org.ro 

 

Chestionar 
Resurse umane şi calificări în construcţii 

 

Vă mulţumim că aţi acceptat să participaţi la acest studiu important. Cercetarea este 

realizată de Casa de Meserii a Constructorilor în cadrul proiectului CALE – „ Calitate în 
educaţie” care îşi propune să dezvolte capitalul uman, conducând astfel la creşterea 

competitivităţii pe piaţa muncii din sectorul construcţiilor, prin: 

 dezvoltarea cadrului sectorial al calificărilor 

 antrenarea forţei de muncă din sector în formarea pe tot parcursul vieţii, prin 

recunoaşterea competenţelor dobândite 

 
Obiectivul principal al activităţii „Analiza asupra companiilor din sectorul constructii 
(pe o anumită perioadă, pentru a evidenţia dinamica acestora şi a determina parametri 
relevanţi pentru evoluţia forţei de muncă) este să analizeze evoluţia companiilor din 
domeniul construcţiilor din perspectiva resurselor umane. Pentru a atinge acest obiectiv, 
vom folosi preponderent analiza prin chestionar aplicat unui eşantion de companii din 
domeniul studiat.  

Completarea acestui chestionar este foarte simplă. Timpul necesar completării este de 
15-20 de minute. Este suficient să citiţi cu atenţie întrebările, variantele de răspuns 
precum şi instrucţiunile de completare corespunzătoare fiecărei întrebări şi să bifaţi 

Chestionarul de faţă este instrumentul principal al acestei anchete de tip 
sociologic. Nu există răspunsuri corecte sau greşite la întrebările din chestionar. 
Este foarte important să răspundeţi sincer şi cu atenţie la întrebări. Toate 
răspunsurile sunt anonime şi nu vor fi dezvăluite altor persoane, ci vor fi doar 
analizate în scop de cercetare ştiinţifică. Nu se va face o analiză individuală a 
fiecărui chestionar, ci una statistică a întregului set de date. În raport nu vor apărea 
nume de companii sau de persoane. 
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răspunsurile potrivite cazului şi dumneavoastră. 

Grupul ţintă vizat pentru completarea chestionarului sunt directorii de resurse umane. 

Rezultatele cercetării vor fi cuprinse într-un raport disponibil în a doua parte a acestui an.  

Pentru a primi o copie a raportului şi pentru a vă ţine la curent cu activităţile proiectului, 
vă rugăm să completaţi datele de contact de pe ultima pagină a chestionarului. 

Pentru atingerea unui eşantion statistic reprezentativ, ne puteţi recomanda companii care 
ar putea participa la cercetare completând datele de contact de pe ultima pagină din 
chestionar. 

Vă mulţumim încă o dată pentru ajutor şi pentru timpul acordat! 

Angela Cristescu 

Manager proiect 

 

1. Informaţii despre companie 

Q1.  Câţi angajaţi are compania dumneavoastră? 

BIFAŢI UN SINGUR RĂSPUNS!  

 (1) 1000 şi peste 

 (2) 250-999 

 (3) 10-249 

 (4) 0-9 

 

Q2. Ce pondere are personalul de construcţii-montaj în totalul angajaţilor 

dumneavoastră? 

COMPLETAŢI ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA  % 

 

Q3. În ce an a fost înfiinţată compania? 

COMPLETAŢI ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA  
 

 

Q4. În ce judeţ este înregistrată 

compania? 

COMPLETAŢI ÎN CĂSUŢA DIN 

DREAPTA  

 

Q5. În ce localitate? 

COMPLETează ÎN 

CĂSUŢA DIN DREAPTA 
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Q6. În ultimii doi ani, lucrările executate de 
companie au fost localizate în mediul 
urban sau în cel rural?  

BIFAŢI UN SINGUR RĂSPUNS!  

Doar în mediul urban  (1) 

Majoritar în mediul urban  (2) 

Majoritar în mediul rural  (3) 

Doar în mediul rural  (4) 

 

Q7. Vă desfăşuraţi activitatea…?  

BIFAŢI UN SINGUR RASPUNS!  

Doar în localitatea unde 

avem sediul 
 (1) 

În judeţul unde avem 

sediul 
 (2) 

În judeţele limitrofe   (3) 

La nivel naţional  (4) 

 

Q8. Compania este publică sau privată?  

BIFAŢI UN SINGUR RĂSPUNS!  

100% privată  (1) 

Mixt,majoritar privat  (2) 

Mixt,majoritar public  (3) 

100% public  (4) 

 

Q9. Structura acţionariatului este…  

BIFAŢI UN SINGUR RASPUNS!  

100% străin  (1) 

Mixt,majoritar străin  (2) 

Mixt,majoritar român  (3) 

100% român  (4) 

 

Q10. Care a fost, cu aproximaţie cifra de afaceri, în 
euro

a. 2007: _________________ euro 

, a companiei în ultimii doi ani? b. 2008: _________________ euro 

 

Q11. Credeţi că în 2009 faţă de 2008 Creştere majoră  cifra de 
afaceri a companiei dumneavoastră va 

 (1) 

Creştere modică  (2) 

Stagnare  (3) 
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înregistra o creştere sau o scădere? Va fi 
o schimbare modică sau majoră? 

 

BIFAŢI UN SINGUR RASPUNS!  

Scădere modică  (4) 

Scădere majoră  (5) 

Nu pot aprecia  (6) 

 

Q12. În ultimii trei ani, compania dumneavoastră a 
avut profit? 

BIFAŢI CÂTE UN RĂSPUNS PE FIECARE RÂND  

 Da Nu 

a. 2006  (1)  (2) 

b. 2007  (1)  (2) 

c. 2008  (1)  (2) 
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2. EVOLUŢIA RESURSELOR UMANE 

 
Răspunzând la întrebările următoare, în categoria personal TESA vă rugăm să includeţi:  

ingineri, subingineri sau ingineri cu colegiu, economişti, jurişti, analişti programatori IT, 

tehnicieni, maiştri 

 

Q13. Cu aproximaţie, în 
acest moment câţi angajaţi 
aveţi din următoarele 
categorii? 

COMPLETAŢI ÎN DREAPTA 

 

a. Personal de conducere: ____________ persoane 

b1. Personal TESA, inclusiv maiştri: ___________ persoane 

b2. Maiştri: ___________ persoane 

c1. Muncitori direct productivi calificaţi: ___________ persoane 

c2. Muncitori direct productivi necalificaţi: ___________ persoane 

d1. Muncitori indirect productivi calificaţi: ___________ persoane 

d2. Muncitori indirect productivi necalificaţi: _________ persoane 

 

Q14. Pe fiecare dintre aceste segmente, faţă 
de 2007

A 

crescut 

, cum a evoluat în 2008 numărul de 
angajaţi? 

BIFAŢI CÂTE UN SINGUR RASPUNS PE 

FIECARE RÂND  

A fost la 

fel 

A 

scăzut 

Nu pot 

aprecia 

a. Personal de conducere (1) (2) (3) (4) 

b1. Personal TESA, inclusiv maiştri (1) (2) (3) (4) 

b2. Maiştri (1) (2) (3) (4) 

c1. Muncitori direct productivi calificaţi (1) (2) (3) (4) 

c2. Muncitori direct productivi necalificaţi (1) (2) (3) (4) 

d1. Muncitori indirect productivi calificaţi (1) (2) (3) (4) 

d2. Muncitori indirect productivi necalificaţi (1) (2) (3) (4) 
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Q15. Pe fiecare dintre aceste segmente, în 
2009

Va 

creşte 

, cum credeţi că va evolua numărul de 
angajaţi? 

BIFAŢI CÂTE UN SINGUR RASPUNS PE 

FIECARE RÂND  

Va fi la 

fel 

Va 

scădea 

Nu pot 

aprecia 

a. Personal de conducere (1) (2) (3) (4) 

b1. Personal TESA, inclusiv maiştri (1) (2) (3) (4) 

b2. Maiştri (1) (2) (3) (4) 

c1. Muncitori direct productivi calificaţi (1) (2) (3) (4) 

c2. Muncitori direct productivi necalificaţi (1) (2) (3) (4) 

d1. Muncitori indirect productivi calificaţi (1) (2) (3) (4) 

d2. Muncitori indirect productivi necalificaţi (1) (2) (3) (4) 

 

Q16. În total, câte persoane preconizaţi că veţi 
angaja, respectiv concedia în cursul anului 2009? 

COMPLETAŢI ÎN DREAPTA  

 

a. Angajări: ________ persoane 

b. Concedieri: ________ persoane 

 

Q17. Pe fiecare dintre aceste segmente, în 
2008

Mare 

, oferta pieţei de muncă a fost mare, 
adecvată sau redusă, relativ la nevoile 
companiei dumneavoastră? 

BIFAŢI CÂTE UN SINGUR RASPUNS PE 

FIECARE RÂND  

Adecvată Redusă 
Nu pot 

aprecia 

a. Personal de conducere (1) (2) (3) (4) 

b1. Personal TESA, inclusiv maiştri (1) (2) (3) (4) 

b2. Maiştri (1) (2) (3) (4) 

c1. Muncitori direct productivi calificaţi (1) (2) (3) (4) 

c2. Muncitori direct productivi necalificaţi (1) (2) (3) (4) 

d1. Muncitori indirect productivi calificaţi (1) (2) (3) (4) 

d2. Muncitori indirect productivi necalificaţi (1) (2) (3) (4) 
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Q18. Pe fiecare dintre aceste segmente, în 
2009

Dificultăţi 

serioase 

, credeţi că veţi întâmpina dificultăţi 
pentru a găsi personalul necesar 
companiei dumneavoastră? 
BIFAŢI CÂTE UN SINGUR RASPUNS PE 

FIECARE RÂND  

Dificultăţi 

reduse 

Nu vor fi 

dificultăţi 

Nu pot 

aprecia 

a. Personal de conducere (1) (2) (3) (4) 

b1. Personal TESA, inclusiv maiştri (1) (2) (3) (4) 

b2. Maiştri (1) (2) (3) (4) 

c1. Muncitori direct productivi calificaţi (1) (2) (3) (4) 

c2. Muncitori direct productivi necalificaţi (1) (2) (3) (4) 

d1. Muncitori indirect productivi calificaţi (1) (2) (3) (4) 

d2. Muncitori indirect productivi necalificaţi (1) (2) (3) (4) 

 

Q19. Dintre toţi angajaţii, ce procent 
sunt în fiecare din situaţiile 
următoare? 
COMPLETAŢI ÎN DREAPTA (total 

100%) 

a. Angajaţi cu contract pe perioadă nedeterminată: 

____ % 

b. Angajaţi cu contract pe perioadă determinată: 

_____ % 

c. Angajaţi cu alte forme de colaborare: _____ % 

 

3. STRATEGII ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 

 

Q20. Compania dumneavoastră are un departament specializat de 
resurse umane?  

BIFAŢI UN SINGUR RASPUNS!  

Da 
 

(1) 

Nu 
 

(2) 
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Q20b. În anul anterior (2008), ce procent din cheltuielile de personal aţi alocat 

pregătirii profesionale? 

COMPLETAŢI ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA  % 

 

 

Q20c. Dar în 2009, ce procent din cheltuielile de personal estimaţi că veţi aloca 

pregătirii profesionale? 

COMPLETAŢI ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA  % 

 

Întrebările următoare se referă la programe de formare şi pregătire profesională pentru 

angajaţi. Prin program intern de pregătire vă rugăm să aveţi în vedere orice formă de 

program de pregătire organizat de companie care se desfăşoară cu resurse interne şi în 

interiorul companiei (ucenicie, calificare la locul de muncă, cursuri intensive, coaching, 

training etc.).  

Ca program extern de pregătire

Q21. Aveţi un program intern de pregătire profesională pentru 
angajaţi?  

BIFAŢI UN SINGUR RĂSPUNS!  

 vă rugăm să consideraţi orice formă de curs sau program 

de calificare pentru care sunt contractate resurse externe (profesori, traineri, firme de 

specialitate, colaborare cu universităţi, şcoli etc.). 

  

Da 
 

(1) 

Nu 
 

(2) 

 

Dacă aţi răspuns NU la întrebarea Q21, mergeţi la întrebarea Q27 

Q22. Ce categorii de angajaţi 
pregătiţi intern? 
 
 

BIFAŢI CÂTE UN RĂSPUNS 

PE FIECARE RÂND  

 Da Nu 

a. Personal de conducere  (1)  (2) 

b1. Personal TESA, inclusiv maiştri  (1)  (2) 

b2. Maiştri  (1)  (2) 

c1. Muncitori direct productivi calificaţi  (1)  (2) 

c2. Muncitori direct productivi 

necalificaţi 
 (1)  (2) 
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d1. Muncitori indirect productivi 

calificaţi 
 (1)  (2) 

d2. Muncitori indirect productivi 

necalificaţi 
 (1)  (2) 

 

Q23. Care sunt cele mai 
importante cinci specializări sau 
meserii pentru care pregătiţi 
intern angajaţii? 

COMPLETAŢI ÎN DREAPTA  

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 

 

Q24. Care este cu aproximaţie numărul de angajaţi pregătiţi intern 

anual? 

COMPLETAŢI ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA  

 

 

Q25. Cum credeţi că va evolua 
numărul de angajaţi pregătiţi 
intern în următorii ani? 

 

BIFAŢI UN SINGUR RĂSPUNS!  

Creştere majoră  (1) 

Creştere modică  (2) 

Stagnare  (3) 

Scădere modică  (4) 

Scădere majoră  (5) 

Nu pot aprecia  (6) 

Q26. Participarea angajaţilor la 
programe de pregătire internă 
este condiţionată de 
acceptarea unor clauze 
contractuale de loialitate? 

BIFAŢI UN SINGUR RĂSPUNS!  

Da, în cele mai multe 

dintre cazuri 
 (1) 

Da, dar doar în cazurile 

în care investiţia este 

semnificativă  

 (2) 

Nu   (6) 
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Q27. Asiguraţi angajaţilor participarea la 
programe externe de pregătire 
profesională?  

BIFAŢI UN SINGUR RĂSPUNS!  

Da, avem un program continuu 

în acest sens 
 (1) 

Da, dar doar ocazional  (2) 

Nu  (3) 

 

Dacă aţi răspuns NU la întrebarea Q27, mergeţi la întrebarea Q35 

 

Q28. Ce categorii de 
angajaţi pregătiţi 
extern? 
 

BIFAŢI CÂTE UN 

RĂSPUNS PE 

FIECARE RÂND  

 Da Nu 

a. Personal de conducere  (1)  (2) 

b1. Personal TESA, inclusiv 

maiştri 
 (1)  (2) 

b2. Maiştri  (1)  (2) 

c1. Muncitori direct productivi 

calificaţi 
 (1)  (2) 

c2. Muncitori direct productivi 

necalificaţi 
 (1)  (2) 

d1. Muncitori indirect productivi 

calificaţi 
 (1)  (2) 

d2. Muncitori indirect productivi 

necalificaţi 
 (1)  (2) 

 

Q29. Care sunt cele mai 
importante cinci specializări sau 
meserii pentru care pregătiţi 
extern angajaţii? 

COMPLETAŢI ÎN DREAPTA  

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 

Q30. Ce furnizori de 
formare 
profesională 

 Da Nu 

a. Şcoli profesionale (de ucenici, 

SAM etc.) 
 (1) 

 

(2) 
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folosiţi? 
 

BIFAŢI CÂTE UN 

RĂSPUNS PE 

FIECARE RÂND  

b. Universităţi 
 (1) 

 

(2) 

c. Asociaţii profesionale 
 (1) 

 

(2) 

d. Firme specializate 
 (1) 

 

(2) 

d. Alţi furnizori de programe de 

formare  
 (1) 

 

(2) 

 

Q31. Cum selectaţi 
furnizorii de formare 
profesională? 
 

BIFAŢI CÂTE UN RĂSPUNS 

PE FIECARE RÂND  

 Da Nu 

a. Avem parteneriate pe 

termen lung 
 (1)  (2) 

b. Negocieri directe de la 

caz la caz 
 (1)  (2) 

c. Licitaţie sau selecţie de 

oferte 
 (1)  (2) 

d. Recomandări, reţele 

informale 
 (1)  (2) 

d. Alte metode  (1)  (2) 

 

Q32. Care este cu aproximaţie numărul de angajaţi pregătiţi extern 

anual? 

COMPLETAŢI ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA  

 

 

 

 

 

Q33. Cum credeţi că va evolua 
numărul de angajaţi pregătiţi 
extern în următorii ani? 

Creştere majoră  (1) 

Creştere modică  (2) 

Stagnare  (3) 

Scădere modică  (4) 

mailto:office@cmc.org,ro�


 

 

Fundatia 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 

 

 

 

84 

 

BIFAŢI UN SINGUR RĂSPUNS!  

Scădere majoră  (5) 

Nu pot aprecia  (6) 

 

Q34. Participarea angajarea la 
programe de pregătire externă este 
condiţionată de acceptarea unor 
clauze contractuale de loialitate? 
BIFAŢI UN SINGUR RĂSPUNS!  

Da, în cele mai multe 

dintre cazuri 

 

(1) 

Da, dar doar în cazurile 

în care investiţia este 

semnificativă  

 

(2) 

Nu  
 

(6) 

 

Q35. În acest moment, aveţi poziţii vacante în compania 
dumneavoastră?  

BIFAŢI UN SINGUR RASPUNS!  

Da 
 

(1) 

Nu 
 

(2) 

 

Dacă aţi răspuns NU la întrebarea Q33, mergeţi la întrebarea Q39 

 

Q36. Cu aproximaţie, 
câte posturi vacante 
aveţi pentru fiecare din 
următoarele categorii? 

a. Personal de conducere: ______ posturi 

b1. Personal TESA, inclusiv maiştri: _______ posturi 

b2. Maiştri: _______ posturi 

c1. Muncitori direct productivi calificaţi: _______ 

posturi 

c2. Muncitori direct productivi necalificaţi: ______ 

posturi 

d1. Muncitori indirect productivi calificaţi: _______ 

posturi 

d2. Muncitori indirect productivi necalificaţi: 

______ posturi 
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Q37. Care sunt principalele 
meserii/specializări pentru care 
înregistraţi un deficit de forţă 
muncă? 

COMPLETAŢI ÎN DREAPTA  

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 

Q38. Care este principalul 
motiv pentru care nu aţi 
acoperit încă poziţiile 
vacante? 

 

BIFAŢI UN SINGUR 

RĂSPUNS!  

Nu găsim angajaţi cu abilităţile 

necesare  
 (1) 

Angajaţii cu abilităţile necesare 

solicită salarii prea mari 
 (2) 

Încă nu am demarat procedurile 

de angajare 
 (3) 

Alt motiv  (6) 

 

Q39. În următorii doi ani, preconizaţi o 
creştere sau o scădere a investiţiei 
companiei dumneavoastră în programe 
interne de formare profesională? Dar în 
programe externe? 
BIFAŢI CÂTE UN SINGUR RASPUNS PE 

FIECARE RÂND  

Va 

creşte 

Va fi la 

fel 

Va 

scădea 

Nu pot 

aprecia 

a. Investiţia în programe interne de formare (1) (2) (3) (4) 

b. Investiţia în programe externe de formare (1) (2) (3) (4) 

Q40. Dintre 
următoarele, ce 
metode folosiţi 
pentru a recruta noi 
angajaţi? 
 

 Da Nu 

a. Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă 
 (1)  (2) 

b. Firme specializate private  (1)  (2) 

c. Colaborări cu şcoli profesionale  (1)  (2) 

d. Colaborări cu şcoli universităţi  (1)  (2) 
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Q39. În următorii doi ani, preconizaţi o 
creştere sau o scădere a investiţiei 
companiei dumneavoastră în programe 
interne de formare profesională? Dar în 
programe externe? 
BIFAŢI CÂTE UN SINGUR RASPUNS PE 

FIECARE RÂND  

Va 

creşte 

Va fi la 

fel 

Va 

scădea 

Nu pot 

aprecia 

 

 

 

BIFAŢI CÂTE UN 

RĂSPUNS PE 

FIECARE RÂND  

e. Anunţuri în ziare şi site-uri de profil  (1)  (2) 

f. Head-hunting  (1)  (2) 

g. Recomandări şi reţele informale   (1)  (2) 

h. Altele. Care? 

COMPLETAŢI ÎN SPAŢIUL DE MAI JOS 

 

 

Q41. Care este aria 
geografică din care 
recrutaţi în mod 
obişnuit personal? 

 

BIFAŢI UN SINGUR 

RĂSPUNS!  

Localitatea în care e înregistrată compania şi 

cele învecinate 
 (1) 

Judeţul în care este înregistrată compania  (2) 

Judeţele limitrofe  (3) 

La nivel naţional  (4) 

Internaţional, dar din străinătate doar 

management şi specialişti 
 (5) 

Internaţional, inclusiv pentru muncitori 

calificaţi 
 (6) 

 

Q42. Pentru următorul an, 
preconizaţi extinderea 
acestei arii geografice de 
recrutare? 

BIFAŢI UN SINGUR RASPUNS! 

Nu  (1) 

Da, în alte judeţe decât cel unde suntem 

înregistraţi 
 (2) 

Da, la nivel naţional  (3) 

Da, la nivel internaţional pentru 

management şi specialişti 
 (4) 
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DACA RECRUTATI DEJA LA 

NIVEL INTERNATIONAL BIFATI 

„NU ESTE CAZUL” 

Da, internaţional, inclusiv pentru muncitori 

calificaţi 
 (5) 

Nu este cazul  (6) 

 

Q43. În ultimul an, vi s-
a întâmplat să pierdeţi 
angajaţi din 
următoarele motive? 
 

 

 

BIFAŢI CÂTE UN 

RĂSPUNS PE 

FIECARE RÂND  

 Da Nu 

a. Plecare în străinătate  (1)  (2) 

b. Recrutare de către alte firme 

(competitori) 
 (1)  (2) 

c. Schimbarea (de către angajat) a 

domeniului de activitate 
 (1)  (2) 

d. Salariile cerute au depăşit posibilităţile 

companiei sau nu erau justificate de 

productivitate  

 (1)  (2) 

h. Altele. Care? 

COMPLETAŢI ÎN SPAŢIUL DE MAI JOS 

 

 

 

Q44. În acest moment, 
compania 
dumneavoastră are 
angajaţi străini… ? 
 

BIFAŢI CÂTE UN 

RĂSPUNS PE FIECARE 

RÂND  

 Da Nu 

a. Personal de conducere  (1)  (2) 

b1. Personal TESA, inclusiv maiştri  (1)  (2) 

b2. Maiştri  (1)  (2) 

c1. Muncitori direct productivi calificaţi  (1)  (2) 

c2. Muncitori direct productivi necalificaţi  (1)  (2) 

d1. Muncitori indirect productivi calificaţi  (1)  (2) 

d2. Muncitori indirect productivi 

necalificaţi 
 (1)  (2) 

Vă prezentăm mai jos o listă de meserii din domeniul construcţii-montaj. Pentru fiecare 

dintre acestea, vă rugăm să precizaţi dacă în ultimul an aţi sesizat că există un deficit pe 

piaţa forţei de muncă, respectiv dacă aveţi un deficit de personal în propria companie. 
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Denumirea meseriei Q45a. Deficit pe 
piaţa forţei de 
muncă 

Q45b. Deficit în 
propria companie 

Da Nu Da Nu 

1.  Asfaltator  (1)  (2)  (1)  (2) 

2.  Betonist   (1)  (2)  (1)  (2) 

3.  Coordonator formaţie de lucru   (1)  (2)  (1)  (2) 

4.  Coordonator/specialist în sănătate şi 

securitate în muncă  
 (1)  (2)  (1)  (2) 

5.  Confecţioner geam termoizolant   (1)  (2)  (1)  (2) 

6.  Constructor structuri din beton armat   (1)  (2)  (1)  (2) 

7.  Constructor structuri monolit   (1)  (2)  (1)  (2) 

8.  Deservent utilaje in construcţii   (1)  (2)  (1)  (2) 

9.  Dulgher, tâmplar, parchetar   (1)  (2)  (1)  (2) 

10.  Electrician in construcţii   (1)  (2)  (1)  (2) 

11.  Electrician de întreţinere in construcţii   (1)  (2)  (1)  (2) 

12.  Faianţar, mozaicar   (1)  (2)  (1)  (2) 

13.  Fierar betonist   (1)  (2)  (1)  (2) 

14.  Inginer proiectant de structuri  (1)  (2)  (1)  (2) 

15.  Instalator alimentări cu apă   (1)  (2)  (1)  (2) 

16.  Instalator apă, canal   (1)  (2)  (1)  (2) 

17.  Instalator încălzire centrală şi gaze   (1)  (2)  (1)  (2) 

18.  Instalator tehnico-sanitar  (1)  (2)  (1)  (2) 

19.  Instalator ventilare si condiţionare aer   (1)  (2)  (1)  (2) 

20.  Izolator   (1)  (2)  (1)  (2) 

21.  Izolator lucrări speciale   (1)  (2)  (1)  (2) 

22.  Laborant în construcţii   (1)  (2)  (1)  (2) 

23.  Lăcătuş în construcţii   (1)  (2)  (1)  (2) 

24.  Lucrător foraje orizontale   (1)  (2)  (1)  (2) 

25.  Macaragiu   (1)  (2)  (1)  (2) 
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26.  Maistru tehnician restaurator de clădiri   (1)  (2)  (1)  (2) 

27.  Maşinist instalaţii alimentari cu apa   (1)  (2)  (1)  (2) 

28.  Maşinist la maşini pentru terasamente   (1)  (2)  (1)  (2) 

29.  Miner în subteran pentru construcţii   (1)  (2)  (1)  (2) 

30.  Montator pereţi şi plafoane din ghips 

carton  
 (1)  (2)  (1)  (2) 

31.  Montator schele si eşafodaje   (1)  (2)  (1)  (2) 

32.  Operator circuite reţea alimentari cu 

apă  
 (1)  (2)  (1)  (2) 

33.  Operator sudare ţevi şi fitinguri PEHD   (1)  (2)  (1)  (2) 

34.  Pavator   (1)  (2)  (1)  (2) 

35.  Tehnician lucrări edilitare   (1)  (2)  (1)  (2) 

36.  Tehnician peisagist   (1)  (2)  (1)  (2) 

37.  Tehnician topo-cadastru   (1)  (2)  (1)  (2) 

38.  Tehnician urbanism şi amenajarea 

teritoriului  
 (1)  (2)  (1)  (2) 

39.  Zidar, pietrar, tencuitor   (1)  (2)  (1)  (2) 

40.  Zugrav, vopsitor  (1)  (2)  (1)  (2) 

 

Q46. Dintre cele de mai sus, care sunt meseriile pentru care 
se înregistrează cel mai ridicat deficit

a.  

 pe piaţa forţei de 
muncă? 

COMPLETAŢI ÎN DREAPTA, FOLOSIND CODURILE DE LA 1 

LA 40  

b.  

c.  

d.  

e.  

 

Q47. Dintre cele de mai sus, care sunt meseriile pentru care 
se înregistrează cel mai scăzut deficit

a.  

 pe piaţa forţei de 
muncă? 

COMPLETAŢI ÎN DREAPTA, FOLOSIND CODURILE DE LA 1 

LA 40 DIN TABELUL ANTERIOR  

b.  

c.  

d.  

e.  
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Q48. Dintre cele de mai sus, care sunt meseriile pentru care 
aţi fi interesat de programe de formare profesională pentru 
angajaţii dumneavoastră? 

COMPLETAŢI ÎN DREAPTA, FOLOSIND CODURILE DE LA 1 

LA 40 DIN TABELUL ANTERIOR  

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 

Q49. În acest moment, în România, există 
meserii din sectorul construcţii pentru care nu 
sunt definite standarde ocupaţionale? Dacă da, 
care sunt acelea? 

COMPLETAŢI ÎN DREAPTA, NOTÂND NUMELE 

MESERIEI  

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 

Q50. Din experienţa companiei dumneavoastră, 
simţiţi nevoia să fie introduse în COR noi 
meserii din sectorul construcţiilor? Dacă da, 
care sunt acelea? 

COMPLETAŢI ÎN DREAPTA, NOTÂND NUMELE 

MESERIEI  

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 

Q51. Vă prezentăm mai jos o listă de abilităţi pentru manageri. 
Pentru fiecare dintre acestea, vă rugăm să ne spuneţi dacă în 
următorul an preconizaţi că veţi avea nevoie de formare 
profesională în următorul an, bifând răspunsul corespunzător 
(da/nu). Da Nu 

a.  Management de proiect  (1)  (2) 

b.  Contabilitate primară  (1)  (2) 

c.  Management financiar  (1)  (2) 
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d.  Utilizarea calculatoarelor  (1)  (2) 

e.  Legislaţie şi juridic  (1)  (2) 

f.  Leadership  (1)  (2) 

g.  Limbi străine  (1)  (2) 

h.  Managementul resurselor umane  (1)  (2) 

i.  Comunicare  (1)  (2) 

 

Q52. Dacă doriţi să faceţi orice comentarii şi sugestii cu privire la subiectele 
abordate, vă rugăm să folosiţi spaţiul de mai jos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe baza datelor culese prin acest chestionar, precum şi ca urmare a altor surse, se va 

realiza un raport. 

Vă rugăm să ne lăsaţi datele dumneavoastră de contact pentru a putea intra in posesia 

raportului final. 

 

Compania: 

Persoana: 

Telefon: 

Fax: 

Email:  

 

Recomandări privind potenţialele firme participante la cercetare: 
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Compania /Persoana: Email/telefon: 

Compania /Persoana: Email/telefon: 

Compania /Persoana: Email/telefon: 

Compania /Persoana: Email/telefon: 

Compania /Persoana: Email/telefon: 

Vă mulţumim pentru timpul acordat completării acestui chestionar! 
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5.2 ANEXA 2 – GHIDUL PENTRU OPERATORII DE TEREN 

Casa de Meserii a Constructorilor 

Str. Justinian nr. 11, sector 2, Bucureşti 

Telefon: 212.37.61/62/63/64; www.cmc.org.ro 

 

Proiectul CALE – Calitate în educaţie 

 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu 
Instrumentele folosite 

 

Pentru implementarea subactivităţilor 3.2. şi 3.3. ale proiectului, vor fi folosite trei 

instrumente principale: 

(1) chestionar adresat companiilor privind direcţiile de dezvoltare a sectorului 

construcţii 

(2) interviu semi-structurat cu managerii companiilor din construcţii, aplicat 

împreună cu chestionarul (1) 

(3) chestionar adresat companiilor privind strategiile de resurse umane 

 

Suplimentar, operatorii vor primi tabele centralizatoare pentru chestionarele de tip 

(1) şi (3). Instrumentele vor fi distribuite operatorilor de coordonatorul activităţii, împreună 

cu aceste instrucţiuni. 

 

Obiective şi rezultate aşteptate 
 

 Fiecare operator de interviu are următoarele obiective: 

- minim 60 de chestionare (1) completate de companii din domeniul construcţiilor 

din regiunea (de dezvoltare) în care se află 

- minim 10 interviuri (2) realizate. Atenţie! Acestea se suprapun cu 10 dintre 

chestionarele de la punctul anterior 

- minim 60 de chestionare (2) completate de companii din domeniul construcţiilor 
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din regiunea (de dezvoltare) în care se află 

 

Fiecare operator va livra următoarele documente ca rezultate finale: 

- tabelul centralizator completat, pentru interviurile (1) 

- minim 60 de chestionare (1) completate. Acestea pot fi tipărite sau electronic, 

în funcţie de cum a decurs culegerea datelor 

- transcrierea interviurilor (minim 10). Secţiunile de discuţie (semi)liberă vor fi 

transcrise în documente Word, indiferent dacă operatorul a notat sau a 

înregistrat discuţia. Pentru transcriere va fi folosit formatul anexat. 

- tabelul centralizator completat, pentru interviurile (3) 

- minim 60 de chestionare (3) completate. Acestea pot fi tipărite sau electronic, 

în funcţie de cum a decurs culegerea datelor 
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Procesarea chestionarelor (1) – dezvoltarea sectorului construcţii 
Metodologie 

 

 Pentru a atinge obiectivul minim stabilit, cel mai probabil va fi necesar să fie 

contactate mai multe companii. De aceea, recomandăm începerea activităţii cât mai 

repede şi folosirea cât mai multor surse de informaţii privind contacte ale firmelor de 

construcţii. 

Principala sursă pentru contacte este baza de date cu membrii ARACO din 

regiune. La acesta se adaugă: 

- alte contacte pe care le are operatorul 

- contacte obţinute din completarea chestionarelor (vedeţi ultima pagină a 

chestionarului) 

- contacte găsite de operator căutând în registrele locale sau pe Internet 

(încurajăm operatorii să caute astfel de contacte) 

 

 Chestionarul poate fi completat în oricare din următoarele forme: 

- autocompletare în format electronic. Respondenţii vor urma instrucţiunile 

incluse în chestionar. În acest caz, chestionarul va fi transmis respondenţilor 

prin email, recepţionat de operator în aceeaşi formă şi transmis către CMC tot 

prin email 

- autocompletare tipărit. Respondenţii vor urma instrucţiunile incluse în 

chestionar. În acest caz, chestionarul va fi transmis prin email sau tipărit 

(personal, prin fax, prin poştă) şi recepţionat tipărit 

- completare asistată, tipărit. Operatorul va citi întrebările şi va bifa răspunsurile 

indicate de respondent. Atenţie, în acest caz operatorul va citi de fiecare dată 

întreaga întrebare, cu toate variantele de răspuns, înainte de a bifa răspunsul!  

 Operatorul are libertate deplină pentru a alege una sau alta din aceste forme de 

completare. 

 

 Recomandăm ca primul contact cu companiile să se facă personal, fie direct, fie 

telefonic, fie prin email. Operatorul va introduce în discuţie proiectul şi chestionarele, 

solicitând acordul pentru trimiterea unui chestionar în forma agreată de respondent. 
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 Chestionarul trebuie completat de o persoană din top management. La primul 

contact, operatorul va insista asupra acestui aspect. Dacă se poate, fără a deranja 

respondentul, va încerca să obţină numele persoanei responsabile, pentru a reveni 

ulterior, dacă este nevoie. 

 

 Dacă chestionarul a fost trimis prin email sau fax şi nu se întoarce în termen de 

câteva zile, operatorul va reveni cu un telefon, pentru a aminti de chestionar. 

 

Tabelul centralizator 
 La momentul contactului iniţial, operatorul va înscrie firma contactată în tabelul 

centralizator (vezi Anexa 1). Pe parcursul activităţii, vor fi completate câmpurile astfel: 

- Nr. Crt. – numărul de ordine 

- Numele firmei – numele firmei contactate 

- Persoana de contact – persoana responsabilă cu completarea chestionarului 

- Data primei contactări – data la care operatorul a contactat firma prima dată 

- Răspuns iniţial – „Accept” sau „Refuz”, în funcţie de răspunsul primit. Dacă 

este vorba de un refuz, se completează direct ultima coloană. În cazul că 

primul contact a fost prin email şi nu a venit nici un răspuns, se consemnează 

„refuz” şi se explică în ultima coloană. 

- Data trimiterii chestionarului – data la care a fost trimis chestionarul spre 

completare sau la care operatorul s-a deplasat la sediul companiei pentru a 

aplica chestionarul 

- Data primirii chestionarului completat – data la care operatorul a primit 

înapoi chestionarul completat. Se va consemna „refuz” dacă respondentul nu 

returnează chestionarul şi se va completa motivul refuzului în ultima coloană 

- Tip chestionar (electronic, tipărit) – „electronic” sau „tipărit”, depinde cum se 

află chestionarul în posesia operatorului 

- Interviu semi-structurat ataşat (da/nu) – „Da” dacă este unul din 

chestionarele la care este asociat un interviu; „Nu” în caz contrar. Dacă se 

răspunde „da”, numărul de ordine al chestionarului se va regăsi pe fişa 

interviului (vezi secţiunea următoare) 
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- Motiv refuz – motivul refuzului de a completa chestionarul, dacă respondentul 

a furnizat unul 

Se vor adăuga la tabel atâtea rânduri de câte este nevoie. 

 

Raportări săptămânale 
 Fiecare operator va raporta săptămânal către coordonatorul activităţii următoarele 

informaţii: 

- numărul de firme contactate 

- numărul de refuzuri şi numărul de chestionare trimise 

- numărul de chestionare completate 

- dificultăţi întâmpinate 

- sugestii, dacă este cazul 

De asemenea, o dată la două săptămâni operatorul va trimite către CMC toate 

chestionarele completate pe care le are în posesie, împreună cu tabelul centralizator. 
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Procesarea interviurilor (2) 

Protocolul de interviu 

 Interviurile se vor face în acelaşi timp cu aplicarea chestionarului. În practică, acest 

lucru înseamnă următorii paşi: 

1. La stabilirea contactului iniţial, operatorul va analiza disponibilitatea 

managerului general sau al altei persoane de la vârful companiei să participe la 

interviu 

2. Se va stabili o dată şi o oră convenabile ambelor părţi. Operatorul va ţine cont 

că discuţia va dura 30-40 de minute şi va face tot posibilul să obţină timpul 

necesar. 

3. La data stabilită, discuţia va debuta prin prezentarea generală a proiectului. 

Apoi, operatorul va explica procedura (vezi punctul următor) şi va insista că 

interviurile sunt anonime. Dacă este cazul, va solicita acordul pentru 

înregistrarea convorbirii. 

4. După prezentare, operatorul va începe aplicarea chestionarului (1). Pe 

parcursul aplicării chestionarului, operatorul se va folosi de oportunitatea oferită 

de întrebările deschise pentru a da respondentului posibilitatea să dezvolte 

răspunsurile. 

5. La fiecare întrebare deschisă, operatorul va înregistra răspunsul sau va nota 

exact cuvintele respondentului, în întregime, fără omisiuni. Recomandăm cu 

tărie utilizarea unui reportofon sau a altui dispozitiv de înregistrat. Mai jos, se 

regăseşte lista întrebărilor la care se va solicita o discuţie şi întrebări ajutătoare 

pentru ghidarea discuţiei.  

6. După finalizarea discuţiei, la întoarcerea la birou, operatorul va transcrie 

întocmai înregistrarea sau notiţele discuţiei, folosind modelul din Anexa 2. 

Selecţia firmelor 
 Având în vedere situaţia concretă, în teren principalul criteriu după care sunt 

selectate firmele la care se aplică interviuri extinse va fi disponibilitatea managerilor. 

Totuşi, operatorii de interviu vor avea în vedere respectarea următoarelor criterii de 

reprezentare: 

a. După mărimea firmei, ca cifră de afaceri: cel puţin 2 firme mari, cel puţin două 

firme mici, cel puţin două firme medii 
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b. După mărimea firmei, ca număr de angajaţi: cel puţin 2 firme mari, cel puţin 

două firme mici, cel puţin două firme medii 

c. După tipul de lucrări: cel puţin o firmă ce are preponderent proiecte în fiecare 

din domeniile: Clădiri rezidenţiale; Clădiri nerezidenţiale; Infrastructură de 

transport; Conducte, linii electrice şi de comunicaţii; Construcţii complexe în 

zone industriale. 

d. După vechimea pe piaţă: cât mai variat 

e. După zona geografică: cât mai variat (în măsura în care se pot face deplasări 

în judeţele învecinate) 
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5.3 ANEXA 3. GHIDUL DE INTERVIU 

 Este important de reţinut că nu vorbim de un interviu propriu-zis, ci o combinare a 

instrumentului calitativ (interviu) cu cel cantitativ (chestionar). Acest lucru ar trebui să 

ajute atât respondentul cât şi operatorul să menţină activitatea într-un timp rezonabil şi în 

acelaşi timp să rămână la subiect. Practic, vor fi 5 mini-discuţii inserate în timpul aplicării 

chestionarului. 

 

 În cele ce urmează sunt prezentate: 

- întrebările (deschise) din chestionar de care se va lega discuţia 

- timpul maxim recomandat să fie alocat subiectului 

- obiectivele: temele asupra cărora dorim opinia respondentului 

- întrebările ajutătoare, dacă este cazul (întrebările se suprapun cu obiectivele în 

mai multe cazuri) 

Întrebările ajutătoare vor fi folosite pentru a ghida respondentul, dar doar dacă este 

nevoie. Nu este necesar să fie puse efectiv toate întrebările ajutătoare. Operatorul se va 

asigura că respondentul a atins toate punctele menţionate, fie spontan, fie ca urmare a 

unei întrebări ajutătoare. 

Q1c. Care sunt principalele motive pentru care veţi angaja sau concedia personal? 

Timp alocat: 7 minute 

Obiective/întrebări: 

- fluctuaţia de personal a fost programată, sau este legată mai ales de criza 

economică? 

- cum vedeţi piaţa forţei de muncă în acest moment, sunt meserii neacoperite de 

ofertă? 

- aveţi o strategie proprie de pregătire a personalului? 

La acest subiect, operatorul va profita pentru a menţiona chestionarul (3) şi a cere 

acordul pentru aplicarea lui la o dată ulterioară. 

Q12b. Care sunt principalele motive care vă determină să faceţi această proiecţie 
cu privire la cifra de afaceri? 
Timp alocat: 10 minute 
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Obiective/întrebări: 

- cum a afectat criza economică afacerea dvs.? 

- cum vedeţi ieşirea din criză? 

- sunteţi satisfăcut de felul în care guvernul gestionează economia în acest 

context? 

- care sunt principalele probleme cu care se confruntă firma dvs.? Dar sectorul 

construcţiilor în general?  

Q18. Care sunt principalele motive care vă determină să faceţi această proiecţie cu 
privire la ponderea lucrărilor publice? 
Timp alocat: 5 minute 

Obiective/întrebări: 

- cât de greu este să obţii un contract public în acest moment? care sunt 

principalele impedimente? 

- credeţi că se va concretiza strategia guvernamentală privind investiţiile? 

Q25b. Dacă aţi făcut schimbări, care sunt principalele schimbări în strategia firmei 
dvs. legate de criza economică? 
Timp alocat: 5 minute 

Notaţi răspunsul respondentului. Întrebaţi detalii dacă unele lucruri sunt neclare. 

Q32. Dacă doriţi să faceţi orice comentarii şi sugestii cu privire la subiectele 
abordate, vă rugăm să folosiţi spaţiul de mai jos 

Timp alocat: oricât este nevoie 

Lăsaţi respondentului libertatea de a îşi expune ideile pe orice temă legată de subiectul 

chestionarului. Notaţi/înregistraţi întocmai răspunsurile.  

Întrebaţi detalii dacă unele lucruri sunt neclare. 

Transcrierea interviurilor şi raportarea 

Interviurile (secţiunile de discuţie) vor fi transcrise folosind modelul din Anexa 2. 

Transcrierile vor fi trimise odată cu chestionarele, în raportările către CMC. 

Procesarea chestionarelor tip (3) – resurse umane 
Metodologie 

 Pentru a atinge obiectivul minim stabilit, cel mai probabil va fi necesar să fie 

contactate mai multe companii. De aceea, recomandăm începerea activităţii cât mai 
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repede şi folosirea cât mai multor surse de informaţii privind contacte ale firmelor de 

construcţii. 

Principala sursă pentru contacte este baza de date cu membrii ARACO din 

regiune. La acesta se adaugă: 

- alte contacte pe care le are operatorul 

- contacte obţinute din completarea chestionarelor (vedeţi ultima pagină a 

chestionarului) 

- contacte găsite de operator căutând în registrele locale sau pe Internet 

(încurajăm operatorii să caute astfel de contacte) 

 

 Chestionarul poate fi completat în oricare din următoarele forme: 

- autocompletare în format electronic. Respondenţii vor urma instrucţiunile 

incluse în chestionar. În acest caz, chestionarul va fi transmis respondenţilor 

prin email, recepţionat de operator în aceeaşi formă şi transmis către CMC tot 

prin email 

- autocompletare tipărit. Respondenţii vor urma instrucţiunile incluse în 

chestionar. În acest caz, chestionarul va fi transmis prin email sau tipărit 

(personal, prin fax, prin poştă) şi recepţionat tipărit 

- completare asistată, tipărit. Operatorul va citi întrebările şi va bifa răspunsurile 

indicate de respondent. Atenţie, în acest caz operatorul va citi de fiecare dată 

întreaga întrebare, cu toate variantele de răspuns, înainte de a bifa răspunsul!  

 Operatorul are libertate deplină pentru a alege una sau alta din aceste forme de 

completare. 

 

 Recomandăm ca primul contact cu companiile să se facă personal, fie direct, fie 

telefonic, fie prin email. Operatorul va introduce în discuţie proiectul şi chestionarele, 

solicitând acordul pentru trimiterea unui chestionar în forma agreată de respondent. 

 Chestionarul trebuie completat de persoana care conduce departamentul de 

resurse umane. La primul contact, operatorul va insista asupra acestui aspect. Dacă se 

poate, fără a deranja respondentul, va încerca să obţină numele persoanei responsabile, 

pentru a reveni ulterior, dacă este nevoie. 

 Dacă chestionarul a fost trimis prin email sau fax şi nu se întoarce în termen de 
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câteva zile, operatorul va reveni cu un telefon, pentru a aminti de chestionar. 

 

Tabelul centralizator 
 La momentul contactului iniţial, operatorul va înscrie firma contactată în tabelul 

centralizator (vezi Anexa 3). Pe parcursul activităţii, vor fi completate câmpurile astfel: 

- Nr. Crt. – numărul de ordine 

- Numele firmei – numele firmei contactate 

- Persoana de contact – persoana responsabilă cu completarea chestionarului 

- Data primei contactări – data la care operatorul a contactat firma prima dată 

- Răspuns iniţial – „Accept” sau „Refuz”, în funcţie de răspunsul primit. Dacă 

este vorba de un refuz, se completează direct ultima coloană. În cazul că 

primul contact a fost prin email şi nu a venit nici un răspuns, se consemnează 

„refuz” şi se explică în ultima coloană. 

- Data trimiterii chestionarului – data la care a fost trimis chestionarul spre 

completare sau la care operatorul s-a deplasat la sediul companiei pentru a 

aplica chestionarul 

- Data primirii chestionarului completat – data la care operatorul a primit 

înapoi chestionarul completat. Se va consemna „refuz” dacă respondentul nu 

returnează chestionarul şi se va completa motivul refuzului în ultima coloană 

- Tip chestionar (electronic, tipărit) – „electronic” sau „tipărit”, depinde cum se 

află chestionarul în posesia operatorului 

- Motiv refuz – motivul refuzului de a completa chestionarul, dacă respondentul 

a furnizat unul 

 

Se vor adăuga la tabel atâtea rânduri de câte este nevoie. 

 

Raportări săptămânale 
 

 Fiecare operator va raporta săptămânal către coordonatorul activităţii următoarele 

informaţii: 

- numărul de firme contactate 

- numărul de refuzuri şi numărul de chestionare trimise 
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- numărul de chestionare completate 

- dificultăţi întâmpinate 

- sugestii, dacă este cazul 

 

De asemenea, o dată la două săptămâni operatorul va trimite către CMC toate 

chestionarele completate pe care le are în posesie, împreună cu tabelul centralizator. 
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5.4 ANEXA 4 – CENTRALIZATOR PENTRU CHESTIONARE TIP (1) ŞI INTERVIURI DE TIP (2) 

Nume operator de interviu:       Regiunea: 

Nr. 

Crt. 

Numele firmei Persoana 

de 

contact 

Data 

primei 

contactări 

Răspuns 

iniţial 

Data trimiterii 

chestionarului 

Data primirii 

chestionarului 

completat 

Tip 

chestionar 

(electronic, 

tipărit) 

Interviu 

semi-

structurat 

ataşat 

(da/nu) 

Motiv refuz 

          

          

          

          

          

mailto:office@cmc.org,ro�


 

 

Fundatia 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 

 

 

 

106 

5.5 ANEXA 5 – MODEL TRANSCRIERE INTERVIU 

A. Date generale despre companie 

(identice cu cele din tabelul centralizator) 

Nr. Crt.:  

Numele: 

Persoana cu care s-a făcut interviul (nume, poziţie): 

Data: 

 

B. Transcrierea mini-discuţiilor 

 

Pentru fiecare din cele cinci minidiscuţii vor fi transcrise întocmai notiţele sau 

înregistrările. Întrebările formulate de operator vor fi marcate cu italic. 

Q1c. Care sunt principalele motive pentru care veţi angaja sau concedia personal? 

Intervenţie respondent 

Intervenţie/întrebare operator 

Intervenţie respondent 

Intervenţie/întrebare operator 

Intervenţie respondent 

…. 

Similar pentru celelalte 4 mini-discuţii. 
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5.6 ANEXA 6 – CENTRALIZATOR PENTRU CHESTIONARE DE TIP 
(3) 

 

Nume operator de interviu:       Regiunea: 

 

Nr. 

Crt. 

Numele 

firmei 

Persoana 

de 

contact 

Data 

primei 

contactări 

Răspuns 

iniţial 

Data trimiterii 

chestionarului 

Data primirii 

chestionarului 

completat 

Tip 

chestionar 

(electronic, 

tipărit) 

Motiv 

refuz 
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