
  
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 

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

 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

PROIECT : 
"Calitate în educaţie"  -  CALE -  

 
AXA PRIORITARĂ:1  

Educaţia şi formarea profesională în 
sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltării societăţii bazate pe 

cunoaştere 
 

DOMENIU MAJOR DE 
INTERVENŢIE: 1.4 

 

Calitate în formarea profesională 
cont inuă  

 
COD PROIECT:   

POSDRU/4/1.4/S/3 
 

SOLICITANT: 
 

Casa de Meseriia Constructorilor 

 
ANALIZA DOCUMENTELOR 
REFERITOARE LA SURSELE 
ŞI CONŢINUTUL 
INFORMAŢIILOR STATISTICE 
UTILIZATE ÎN 
SUBACTIVITĂŢILE 
3.1, 3.2 ŞI 3.3 
 

 

 
 
 
 
 

RAPORT 2009 
Activitatea 3.4 

mailto:office@cmc.org.ro�


  
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 

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

 
 

 

P
ag

 2
 / 

66
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA 3  
Subactivitatea 3.4.  

 
Analiza documentelor referitoare la 

 sursele şi conţinutul informaţiilor statistice 

 utilizate în subactivităţile 3.1, 3.2 şi 3.3. 
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INTRODUCERE 

În cadrul Proiectului CALE – “Calitate în educaţie”, Activitatea III- “Realizarea de 

studii,cercetări şi analize pentru îmbunătăţirea FPC în cadrul sectorului de construcţii” au 

fost realizate, pentru subactivităţile 3.1, 3.2 şi 3.3, trei rapoarte: 

 
1. RAPORT CONŢINÂND REZULTATELE ANALIZEI COMPARATIVE ÎNTRE 
LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ ŞI CEA A UNIUNII EUROPENE PRIVIND FORMAREA 
PROFESIONALĂ CONTINUĂ, CU APLICABILITATE PENTRU SECTORUL DE 
CONSTRUCŢII 

2. RAPORT PRIVIND ANALIZA DIRECŢIILOR DE DEZVOLTARE ALE SECTORULUI 
DE CONSTRUCŢII care cuprinde: 

 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI AI SECTORULUI DE 

CONSTRUCŢII PENTRU PERIOADA 2003 – 2007, analiză realizată pe baza 

datelor statistice oficiale furnizate în principal de INS (Institutul Naţional de 

Statistică). 

şi 

 ANALIZA DIRECŢIILOR DE DEZVOLTARE ALE   SECTORULUI DE 

CONSTRUCŢII ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII TENDINŢELOR DE DEZVOLTARE 

ALE COMPANIILOR, rezultând din interpretarea statistică a datelor cuprinse în 

chestionarul realizat de partenerii la proiect 

3. RAPORT PRIVIND ANALIZA ASUPRA COMPANIILOR DIN SECTORUL DE 
CONSTRUCŢII PENTRU A EVIDENŢIA DINAMICA ACESTORA ŞI A DETERMINA 
PARAMETRII RELEVANŢI PENTRU EVOLUŢIA FORŢEI DE MUNCĂ care cuprinde: 

 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PRIVIND RESURSELE 

UMANE DIN     SECTORULUI DE CONSTRUCŢII PENTRU PERIOADA 2003 – 

2007, realizată pe baza datelor statistice oficiale 

şi 
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 ANALIZA DINAMICII COMPANIILOR ŞI A EVOLUŢIEI FORŢEI DE MUNCĂ DIN 

CONSTRUCŢII  rezultând din interpretarea statistică a datelor cuprinse în 

chestionarul realizat de partenerii la proiect. 

 

 Pentru implementarea fiecăreia dintre aceste activităţi, echipa proiectului a utilizat 

surse de informare diverse, corespunzătoare obiectivelor specifice ale fiecărei 

subactivităţi. Se poate spune că activitatea de documentare a jucat un rol esenţial în 

producerea rezultatelor specifice subactivităţilor menţionate. 

 

 Subactivitatea 3.4. a proiectului însumează eforturile de documentare depuse pe 

parcursul proiectului pentru a prezenta situaţia curentă a surselor de informaţii privind 

sectorul construcţiilor din România. Raportul de faţă rezumă aceste eforturi şi în acest 

sens îşi propune următoarele: 

 să prezinte documentele utilizate de echipa proiectului pe parcursul implementării 

activităţii 3. 

 să facă observaţii critice cu privire la disponibilitatea informaţiilor necesare 

implementării activităţilor, inclusiv recomandări cu privire la felul în care poate fi 

îmbunătăţită situaţia existentă. 

 să propună recomandări cu privire la implementarea proiectului în anii următori 

 Raportul este structurat în patru secţiuni: 
Secţiunea A. Analiza datelor statistice privind calificările în sectorul de construcţii 

conţinute în documentele utilizate la realizarea analizei comparative de legislaţie aferente 

Subactivităţii 3.1 din proiectul CALE 

Secţiunea B. Analiza surselor de date statistice oficiale privind evoluţia sectorului de 

construcţii din România utilizate la realizarea studiilor aferente Subactivităţilor 3.2 şi 3.3. 

din proiectul CALE 

Secţiunea C. Surse de informaţie cu privire la investigarea cu ajutorul chestionarului a 

opiniilor şi percepţiilor reprezentanţilor companiilor din domeniul construcţii aferente 

Subactivităţilor 3.2 şi 3.3 din proiectul CALE. 

Secţiunea D. Recomandări şi concluzii 
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SECŢIUNEA A. 
ANALIZA DATELOR STATISTICE PRIVIND 
CALIFICĂRILE ÎN SECTORUL DE CONSTRUCŢII 
CONŢINUTE ÎN DOCUMENTELE UTILIZATE LA 
REALIZAREA ANALIZEI COMPARATIVE DE 
LEGISLAŢIE AFERENTE SUBACTIVITĂŢII 3.1 
DIN PROIECTUL CALE 

1.1 PRECIZĂRI INTRODUCTIVE 

În cadrul proiectului CALE, subactivitatea 3.1 s-a finalizat cu realizarea unui raport 

conţinând rezultatele analizei comparative între legislaţia românească şi cea a Uniunii 

Europene privind formarea profesională continuă, cu aplicabilitate pentru sectorul de 

construcţii. 

 

La realizarea raportului final care evidenţiază punctele comune şi decalajele dintre 

legislaţia românească şi cea europeană şi propune modificări şi completări ale actelor 

normative naţionale în vederea armonizării cu prevederile europene, s-au utilizat 

următoarele surse documentare:  

 

 acte normative naţionale – atât strategii, planuri, programe şi politici 

naţionale (prevederile relevante ale acestora privind formarea profesională 
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continuă), cât şi reglementările specifice privind subiectul analizat şi 

subiectele conexe; 

 S-au avut în vedere textele actualizate ale actelor normative, incluzând 

modificările şi completările survenite până în data de 01.07.2009; 

 proiecte de legi în materie – (ex.: Proiectul de lege privind formarea 

profesională continuă în România); 

 materiale informative publicate pe portalurile web ale autorităţilor publice cu 

atribuţii în domeniu (Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a 

Adulţilor – Autoritatea Naţională pentru Calificări, Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

etc.); 

 rapoarte de ţară pe temele abordate în analiza comparativă (ex.: raport 

naţional 2007 privind implementarea în România a programului de lucru 

Educaţie şi Formare 2010);  

 date statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică pentru domeniile 

de interes; 

 studii tematice publicate de institute de cercetare sau compartimente / 

unităţi de specialitate ale autorităţilor publice (ex.: lucrarea elaborată de 

Observatorul Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de 

Muncă, intitulată „Reglementări Europene în Domeniul Ocupării Forţei de 

Muncă şi Formării Profesionale” etc.); 

 reglementări europene relevante – dedicate atât educaţiei şi formării 

profesionale, cât şi problemelor conexe abordate în lucrare; 

 

Fiind consacrată sectorului de construcţii, prezentarea paralelă şi confruntarea 

documentelor oficiale româneşti şi comunitare e divizată în două secţiuni – una destinată 

prevederilor legale specifice pentru sectorul de construcţii, iar cealaltă dispoziţiilor în 

materie de educaţiei şi formare profesională. 

 

Cercetarea comparativă a celor două categorii de reglementări legale a avut în vedere 

complementaritatea învăţării formale, non-formale şi informale, dat fiind potenţialul 
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semnificativ, pentru sectorul de construcţii, al recunoaşterii competenţelor dobândite în 

alte contexte de învăţare decât cel formal (e.g.: pe şantier, la locul de muncă etc.). 

 

Documentaţia utilizată la elaborarea studiului comparativ de legislaţie corespunde unei 

abordări integrate a formării profesionale continue, acoperind şi aspecte legate de 

ocuparea forţei de muncă, mobilitatea lucrătorilor, politicile de muncă, cadrul calificărilor 

şi calitatea formării profesionale, indicatorii formării profesionale, dezvoltarea durabilă şi 

incluziunea socială, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii. 

 

Prezentul studiu are ca obiect documentele naţionale şi europene care au stat la baza 

întocmirii analizei comparative de legislaţie şi normează, inclusiv sau exclusiv, aspecte 

legate de indicatorii formării profesionale, care stau sau ar trebui să stea la baza 

datelor statistice privind calificările în sectorul de construcţii. 

 

Aderarea României la Uniunea Europeană a avut ca efect, atât în perioada de pre-

aderare cât şi după dobândirea calităţii de membru, schimbarea percepţiei asupra 

importanţei şi utilităţii datelor statistice în România. Pe cale de consecinţă, majoritatea 

prevederilor legale, inclusiv în domeniul educaţiei şi formării profesionale, stabilesc atât 

obligaţia Institutului Naţional de Statistică de a colecta, prelucra şi publica date statistice 

din sfera de aplicare a respectivelor acte normative, cât şi obligaţia celorlate subiecte de 

drept de a colabora cu INS prin furnizarea corectă, completă şi în timp util a informaţiilor 

solicitate. 

 

Legea-cadru în vigoare privind formarea profesională continuă – O.G. nr. 129/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, statuează obligaţia INS de a include în activitatea 

sa cercetarea statistică periodică a formării profesionale a adulţilor. Elaborarea 

metodologiei de realizare a cercetării statistice, precizarea indicatorilor urmăriţi, a 

modului de calcul al acestora şi a periodicităţii realizării cercetării statistice sunt 

reglementate în sarcina INS, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi cu Consiliul Naţional pentru 

Formarea Profesională a Adulţilor. 
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În aplicarea acestei dispoziţii legale, INS a stabilit, potrivit datelor publicate pe pagina de 

web a Institutului, o periodicitate „neregulată” pentru efecturarea cercetării statistice a 

caracteristicilor formării profesionale continue în România, până la această dată fiind 

realizate doar două runde ale anchetei statistice corespunzătoare – ultima având ca 

perioadă de referinţă anul 2005. 

 

Această abordare a obţinerii informaţiilor necesare pentru calcularea indicatorilor statistici 

aferenţi formării profesionale continue conduce la imposibilitatea conturării unei imagini 

actualizate, corecte şi complete asupra situaţiei formării profesionale continue în 

România, atât în ce priveşte beneficiarii formării profesionale, cât şi furnizorii de formare 

profesională continuă. 

 

Această situaţie se întâlneşte atât la nivel naţional, cât şi la nivel de sectoare economice. 

Faptul că cercetarea statistică a formării profesionale se face şi pe activităţi ale 

economiei naţionale, deci inclusiv pe activitatea de construcţii, nu este de mare ajutor, în 

condiţiile în care se efectuează cu aceeaşi periodicitate neregulată. 

 

Anumite date, incomplete însă, referitoare la furnizorii de formare profesională continuă 

sunt disponibile datorită evidenţelor CNFPA, care au cel mai adesea forma unor Registre 

naţionale de profil. Informaţiile privind beneficiarii formării profesionale - persoane fizice 

sau juridice – nu sunt însă disponibile decât rar şi parţial din alte surse. 

Este şi cazul informaţiilor descriind alte caracteristici ale formării profesionale: costurile şi 

durata acesteia etc. 

 

Cadrul legal analizat face numeroase alte trimiteri la indicatorii formării profesionale, 

majoritatea politicilor, programelor, planurilor şi strategiilor naţionale privind piaţa muncii 

instituind diverse tipuri de indicatori ca instrumente de monitorizare / evaluare  a stadiului 

implementării măsurilor stipulate.  

 

De asemenea, la nivel european, indicatorii statistici în general – iar cei aplicabili formării 

profesionale nu fac excepţie – sunt tot mai frecvent consideraţi instrumente eficiente şi 
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realiste de măsurare a gradului de armonizare a legislaţiilor naţionale cu dispoziţiile 

europene.  

Apropierea valorilor naţionale ale indicatorilor statistici de referinţă ai Uniunii Europene de 

ţintele comunitare aferente reflectă stadiul alinierii dispoziţiilor naţionale dintr-un anumit 

domeniu / sector de activitate la prevederile europene corespondente. 

 

Totodată, indicatorii statistici sunt percepuţi, în documentele Uniunii Europene, ca 

modalităţi de sintetizare şi cuantificare a obiectivelor de politici generale şi / sau specifice 

ale UE, apte să permită urmărirea eficientă a punerii în aplicare a acestor linii directoare 

în statele membre. Este, spre exemplu, cazul Liniilor Directorare Integrate de Ocupare 

2008-2010 ale Uniunii Europene, aplicabile politicilor de profil ale statelor membre, care, 

la finalul documentului, rezumă sintetic obiectivele Strategiei-cadru Europene de 

Ocupare prin intermediul ţintelor propuse şi a valorilor indicatorilor de referinţă / reperelor. 

 

Importanţa acordată la nivel comunitar indicatorilor statistici de referinţă din domeniul 

formării profesionale reiese din includerea în Comunicarea Comisiei Europene nr. 

COM(2006)614 final – „Formarea profesională a adulţilor: nu e niciodată prea târziu să 

înveţi” – a necesităţii îmbunătăţirii, la nivel de stat membru şi la nivel comunitar, a calităţii 

şi comparabilităţii datelor statistice privind activitatea de formare profesională continuă, 

printre cele cinci mesaje cheie adresate actorilor relevanţi implicaţi în formare 

profesională a adulţilor.  

Mesajul cheie nr. 5 ante-menţionat subliniază rolul semnificativ al datelor statistice în 

evaluarea tendinţelor şi determinarea prognozelor care stau la baza conceperii politicilor 

şi programelor în domeniu. 

 

Reglementările naţionale şi europene comparate permit identificarea a două mari 

categorii de indicatori ai formării profesionale continue: 

 

 indicatori asociaţi asigurării calităţii formării profesionale – seturile de 

indicatori de referinţă recomandaţi de documentul care pune bazele 

Cadrului European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi 

Formare Profesională (EQARF) - COM(2008) 179.  
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 Indicatorii statistici de acest tip sunt consideraţi de iniţiatorii şi promotorii 

Cadrului European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi 

Formare Profesională garanţii ale asigurării unui nivel european comun 

satisfăcător al calităţii calificărilor dobândite în oricare stat comunitar. Astfel 

încât adoptarea şi utilizarea lor curentă de către statele membre ar trebui să 

conducă la obţinerea,  pe teritoriul oricăreia dintre ele, de calificări relevante 

la nivelul întregii Uniuni. 

 indicatori destinaţi monitorizării progresului înregistrat la nivel 
naţional în implementarea obiectivelor stabilite prin strategii, 
programe şi politici europene şi naţionale (ex.: indicatori de evaluare a 

stadiului implementării în statele membre ale Uniunii Europene a Strategiei 

Lisabona relansate; indicatori aferenţi monitorizării şi controlului 

implementării strategiei naţionale pe termen scurt şi mediu privind formarea 

profesională continuă 2005-2010; indicatori de dezvoltare durabilă etc.). 

 

Fiecare categorie ante-menţionată comportă sub-categorii de indicatori statistici ai 

formării profesionale şi va face obiectul unor analize detaliate în capitolele subsecvente 

ale prezentului studiu.  

 

Astfel, indicatorii statistici recomandaţi de EQARF, urmărind ciclul calitativ propus de 

document în vederea asigurării calităţii în formarea profesională continuă şi bazat pe 

interacţiunea dintre mecanismele de planificare, implementare, evaluare şi revizuire în 

activitatea de formare, se clasifică în: 
 

 indicatori privind fluxurile de intrări; 
 

 indicatori privitoare la proces / context; 
 

 indicatori referitori la fluxurile de ieşire; 
 

 indicatori privind efectele / rezultatele. 
 

A doua mare categorie de indicatori ai formării profesionale se divide, la rândul său, în 

două grupe:  
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 indicatori de evaluare a progresului implementării în România a obiectivelor 

stabilite prin stategiile, politicile şi programele Uniunii Europene; 

 indicatori de monitorizare şi control al transpunerii în practică a obiectivelor 

trasate prin strategiile, programele, planurile şi politicile naţionale. 

 

Deşi cel mai recent Document tematic de lucru al Comisiei Comunităţilor Europene – 

„Progrese în implementarea obiectivelor Strategiei Lisabona, Indicatori şi repere,  2008” 

nu a făcut parte din resursele legislative implicate în realizarea analizei comparative de 

legislaţie ce face obiectul sub-activităţii 3.1 a proiectului CALE, am considerat nu doar 

utilă, ci necesară includerea lui în documentaţia ce stă la baza prezentului studiu, în 

vederea creării unei imagini actualizate a situaţiei indicatorilor statistici ai formării 

profesionale continue în România.  

 

1.2 INDICATORI ASOCIAŢI ASIGURĂRII CALITĂŢII FORMĂRII 

PROFESIONALE CONTINUE 

Calitatea activităţii de educaţie şi formare profesională, atât ca sistem cât şi pe 

componente, este considerată, în cadrul Uniunii Europene, unul din factorii determinanţi 

în atingerea obiectivului central al Strategiei Lisabona: transformarea Europei în cea mai 

competitivă şi mai dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o 

creştere economică sustenabilă care să asigure un număr mai mare de locuri de muncă 

mai bune şi o coeziune socială sporită. 

În viziunea comunitară, o formare profesională de calitate conduce, printre altele,  la 

creşterea gradului de ocupare al forţei de muncă în Uniune, la îmbunătăţirea nivelului de 

trai al cetăţenilor comunitari, facilitând şi mobilitatea transfrontalieră. 

 

O formare profesională de calitate contribuie decisiv la stabilirea relevanţei unei calificări, 

dobândite în oricare stat membru, pe teritoriul întregii Uniuni. 
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Pentru a sprijini promovarea şi monitorizarea permanentă a asigurării şi îmbunătăţirii 

calităţii în sistemele naţionale de educaţie şi formare profesională ale statelor membre, la 

nivelul Uniunii Europene au fost concepute o serie de instrumente comune de referinţă, 

apte să contribuie la sporirea încrederii reciproce între statele membre în ce priveşte 

managementul adecvat al calităţii formării profesionale pe teritoriul fiecăruia dintre ele. 

 

Cadrul European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formarea 

Profesională (EQARF) – COM(2008) 179 – face parte din setul de instrumente 

comunitare comune de referinţă ante-menţionat.  

 

EQARF recomandă: 
 

 un ciclu de evaluare, monitorizare şi îmbunătăţire a asigurării calităţii în 

sistemul de educaţie şi formare profesională şi la nivelul furnizorilor de 

servicii de educaţie şi formare profesională; 

 un set de indicatori cheie de performanţă la nivel european. 

Ciclul calitativ propus de EQARF se bazează pe complementaritatea, în activitatea de 

formare profesională, a proceselor de planificare, implementare, evaluare şi revizuire. 

 

Asociat acestor patru tipuri de mecanisme, Cadrul European de Referinţă pentru 

Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formarea Profesională instituie un set de 10 indicatori 

de referinţă asociaţi asigurării calităţii formării profesionale şi, consecutiv, a rezultatelor 

învăţării.  

Cei 10 indicatori cheie amintiţi, dintre care unii comportă mai multe componente / 

variante, sunt clasificaţi de Comunicatul Comisiei COM(2008) 179 în trei grupe, după 

cum urmeză: 

 indicatori generali; 

 indicatori de context; 

 indicatori – suport ai obiectivelor de asigurare a calităţii stabiliţi prin politicile 

de  educaţie şi formare profesională. 
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Clasificarea indicatorilor legaţi de asigurarea unei formări profesionale de calitate la nivel 

naţional şi european se face şi în funcţie de etapele procesului de învăţare, documentul 

comunitar distingând între: 

 

 indicatori privind fluxurile de intrări; 

 indicatori privind  procesul / contextul; 

 indicatori privind fluxurile de ieşire; 

 indicatori privind efectele / rezultatele. 

 

Prevederile Comunicatului Comisiei au fost ulterior preluate în Recomandarea comună a 

Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2009/C 155/01, referitoare tot la stabilirea 

EQARF, document publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene în data de 08 

iulie 2009. Întrucât raportul final aferent sub-activităţii 3.1 a proiectului CALE include doar 

acele modificări ale reglementărilor naţionale şi europene analizate intervenite până în 

data de 1 iulie 2009, şi prezentul studiu va folosi ca act de referinţă tot Comunicatul 

Comisiei.  

De altfel, Recomandarea comună a Parlamentului European şi a Consiliului păstrează 

clasificările indicatorilor propuse de Comunicatul Comisiei pe aceeaşi temă, operând mici 

modificări doar în ce priveşte mai clara sau mai succinta formulare a denumirilor unora 

dintre indicatori. 

 

În tabelul de mai jos sunt redaţi indicatorii de referinţă ante-menţionaţi, pe categorii şi 

tipuri, ultima coloană redând situaţia actuală a disponibilităţii datelor pentru 
calcularea fiecărui indicator la nivel naţional (incluzând şi sectorul de construcţii). 

 

Informaţiile necesare determinării gradului de disponibilitate şi accesibilitate al datelor 

necesare calculării valorilor naţionale ale celor 10 indicatori europeni de referinţă au fost 

culese prin studierea secţiunilor şi materialelor de profil postate pe paginile de web ale 

instituţiilor publice cu atribuţii specifice de colectare a datelor statistice, respectiv site-urile 

Consiliului Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (CNFPA), Institutului 

Naţional de Statistică (INS) şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

(ANOFM). 
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Verificarea existenţei acestui tip de informaţii din alte surse – spre exemplu din surse 

private – nu a fost posibilă şi excede sfera de cuprindere a prezentului studiu, având în 

vedere că la realizarea analizei comparative de legislaţie ce face obiectul sub-activităţii 

3.1 a proiectului CALE au fost folosite exclusiv documente provenite de la instituţii 

publice cu atribuţii de reglementare / normare a activităţii de educaţie şi formare 

profesională şi, respectiv, de colectare a datelor statistice corespondente. 
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Indicator 

 
Tipul 

indicatorului 

Disponibilitatea datelor pentru calcularea valorilor naţionale 
ale indicatorilor, în domeniul FPC şi în cel al evaluării şi 

recunoaşterii competenţelor dobândite în alte contexte de 
învăţare decât cel formal 

INDICATORI GENERALI  

 
1. Relevanţa sistemului de asigurare a 
calităţii la nivelul furnizorilor de formare: 
 

a) procentul de furnizori de educaţie şi formare 

care aplică sisteme interne de asigurare a 

calităţii definite prin lege / propria iniţiativă; 
 

b) procentul de furnizori de educaţie şi formare 

acreditaţi. 

 

 

 

Indicator privind 

contextul / 

fluxuri de intrare 

 

1.a) Nu sunt disponibile  informaţii privind utilizarea de către 

furnizorii acreditaţi de formare profesională continuă a sistemelor 

interne de asigurare a calităţii;  

CNFPA poate estima, în baza  datelor colectate, procentul de 

centre de evaluare care folosesc sisteme interne de asigurare a 

calităţii. 

 

1.b) Există în evidenţele CNFPA date privind numărul  furnizorilor 

de FPC / centrelor de evaluare autorizate în conformitate cu 

dispoziţiile legale naţionale în vigoare în domeniul acreditării.  

În baza acestor date se poate determina procentul de centre de 

evaluare acreditate, dar nu şi al furnizorilor acreditaţi de FPC, 

întrucât nu se cunoaşte şi nu se poate stabili numărul furnizorilor 
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neacreditaţi. 

2. Investiţia în formare profesională a 
profesorilor şi formatorilor: 
 

a) procentul de profesori şi formatori care 

participă la cursuri de formare profesională 

continuă; 

b) valoarea fondurilor investite. 

 

Indicator 

referitor la 

fluxuri de intrare 

/ proces 

Pentru determinarea valorii indicatorului 2.a) nu sunt disponibile 

informaţii din nici o sursă, nefiind legalizată obligativitatea colectării 

lor de către vreuna din instituţiile publice cu atribuţii specifice. 

Pentru 2.b), numai centrele de evaluare raportează trimestrial 

informaţii la CNFPA. 

INDICATORI – SUPORT AI OBIECTIVELOR DE ASIGURARE A CALITĂŢII STABILIŢI PRIN POLITICILE DE  EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE PROFESIONALĂ 

 
3. Rata de participare la programele de 
educaţie şi formare profesională, conform 
cu: 
 

Tipul programului şi criterii individuale 

Indicator privind 

fluxurile de 

intrări / procesul 

/ fluxurile de 

ieşire 

 

Legat de acest indicator sunt cunoscute doar anumite criterii, fiind 

disponibile doar date parţiale, indiferent de contextul în care au fost 

deprinse rezultatele învăţării. 

4. Rata de absolvire a programelor de 
educaţie şi formare profesională: 

Numărul de programe de educaţie şi formare 

profesională absolvite cu succes/abandonate, 

 

 

Indicator privind 

procesul/ 

Acestui indicator i se pot asocia la nivel naţional doar date parţiale, 

indiferent de contextul în care au fost deprinse rezultatele învăţării. 
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în conformitate cu tipul de program şi criterii 

individuale. 

fluxurile de 

ieşire / 

rezultatele 

5. Destinaţia cursanţilor în educaţie şi 
formare profesională: 
 

a) destinaţia cursanţilor în educaţie şi formare 

profesională pe parcursul următoarelor 6-12-36 

de luni după absolvire, în conformitate cu tipul 

programului şi programe individuale; 
 

b) procentul de cursanţi angajaţi după 

absolvirea cursurilor . 

 

 

 

Indicator de 

rezultat 

Pentru determinarea valorilor naţionale ale indicatorilor 5.a) şi 5.b) 

nu sunt disponibile informaţii din nici o sursă, obligativitatea 

colectării lor de către vreuna din instituţiile publice cu atribuţii 

specifice nefiind legalizată.  

6. Utilizarea competenţelor acumulate la 
locul de muncă: 
 

a) informaţii asupra ocupaţiilor obţinute de 

cursanţi după absolvirea cursului de formare, în 

conformitate cu tipul de program şi criterii 

individuale; 
 

b) gradul de satisfacţie al absolvenţilor de 

cursuri de formare şi al angajatorilor legat de 

 

Indicator de 

rezultat  

 

(combinaţie de 

date cantitative 

şi calitative) 

Pentru calcularea valorilor naţionale ale indicatorilor 6.a) şi 6.b) nu 

sunt disponibile date din nici o sursă, obligativitatea colectării lor de 

către vreuna din instituţiile publice cu atribuţii în domeniu nefiind 

cuprinsă în legislaţia în vigoare. 
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competenţele şi abilităţile însuşite. 

INDICATORI DE CONTEXT 

7. Rata şomajului, în conformitate cu criterii 
individuale. 

Indicator de 

context 

Sunt disponibile date din sursele EUROSTAT şi ANOFM. 

8. Prevalenţa grupurilor vulnerabile: 
 

a) numărul de participanţi la cursurile de 

educaţie şi formare profesională clasificaţi ca 

aparţinând grupurilor dezavantajate, în 

conformitate cu vârsta şi sexul; 
 

b) rata de succes a grupurilor dezavantajate, în 

conformitate cu vârsta şi sexul. 

Indicator de 

context 

Pentru determinarea valorilor naţionale ale indicatorilor 8.a) şi 8.b) 

nu sunt disponibile informaţii complete din nici o sursă, 

obligativitatea colectării / prelucrării lor de către vreuna din 

instituţiile publice de profil nefiind legalizată. 

9. Mecanisme de identificare a nevoilor de 
formare profesională de pe piaţa muncii: 
 

a) informaţii despre existenţa unor mecanisme 

create să identifice nevoile de schimbare la 

diferite niveluri; 
 

b) dovada utilităţii acestor mecanisme. 

 

Indicator de 

context / fluxuri 

de intrare 

Pentru calcularea valorilor naţionale ale indicatorilor 9.a) şi 9.b) nu 

sunt disponibile date complete din nici o sursă, obligativitatea 

colectării lor de către vreuna din instituţiile publice cu atribuţii 

specifice nefiind cuprinsă, deocamdată, în legislaţia în vigoare. 

Implementarea acestor mecanisme a fost recunoscută şi 

consacrată ca prioritate naţională abia prin Planul Naţional de 

Acţiune 2008-2009, anexă la Programul Naţional de Reformă 

2007-2010.  

Astfel, posibilitatea colectării unor astfel de date, chiar parţiale, 
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este probabilă în viitorul apropiat. 

Pentru sectorul de construcţii, un astfel de instrument va fi elaborat 

ca rezultat al activităţii nr. 4 a proiectului CALE - Calitate în 

educaţie. 

10.  Scheme folosite pentru a promova un 
acces îmbunătăţit la educaţie şi formare 
profesională: 
 

a) informaţii privind existenţa unor asemenea 

scheme la diferite niveluri; 
 

b) dovada utlităţii lor. 

Indicator de 

proces 

În momentul de faţă nu sunt disponibile / accesibile date complete 

privitoare la existenţa sau utilitatea dovedită a schemelor de 

promovare a unui acces mai bun la formare profesională. 

 

mailto:office@cmc.org.ro�


  
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 

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

 
 

 

 

P
ag

 2
2 

/ 6
6 

 

Aşa cum se reflectă şi în tabelul de mai sus, în România nu este sau este incomplet 

implementat fiecare din cele două instrumente de promovare a evaluării, monitorizării şi 

îmbunătăţirii asigurării calităţii în activitatea de educaţie şi formare profesională 

recomandaţi de EQARF: ciclul calitativ şi setul de indicatori cheie de referinţă. 

 

În domeniul formării profesionale continue, obligativitatea adoptării în formă completă a 

celor două instrumente amintite nu este instituită de legislaţia în vigoare în sarcina 

furnizorilor de servicii de FPC sau a celorlaţi actori relevanţi din sistem. Pe cale de 

consecinţă, nu este legiferată nici obligaţia corelativă a instituţiilor publice cu atribuţii 

specifice de a colecta date statistice corespondente. 

 

Practic, în sfera formării profesionale continue, la nivel naţional şi implicit şi în ramura de 

construcţii, sunt disponibile date doar pentru 3 din cei 10 indicatori europeni.  

Situaţia este ceva mai bună în sectorul evaluării şi recunoaşterii competenţelor dobândite 

în contexte de învăţare non-formale sau informale, pentru care sunt disponibile informaţii 

aferente unui număr de cinci indicatori din cei 10 analizaţi. 

 

Prin urmare, se pot prelua, în privinţa furnizorilor de servicii de FPC, exemplele de bune 

practici de la nivelul centrelor de evaluare a competenţelor, ca punct de pornire în 

încercarea de aliniere a prevederilor naţionale la dispoziţiile europene în materia 

asigurării calităţii sistemelor de educaţie şi formare profesională. 

 

Se impune, în activitatea de FPC, introducerea obligatorie, pe cale legislativă, a 

obligativităţii adoptării şi asumării de către toţi actorii relevanţi implicaţi a indicatorilor 

europeni de calitate privind procesul, fluxurile de ieşire şi rezultatele, la momentul actual 

accentul fiind pus pe asigurarea calităţii privitor la fluxurile de intrare. 

 

O îmbunătăţire a calităţii şi cantităţii datelor statistice de formare profesională pe alte căi 

decât cele formale este, de asemenea, necesară, intervenţia legiuitorului român fiind şi 

aici binevenită. 
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Corespondenţa dintre cele patru mecanisme complementare cuprinse în ciclul calitativ 

recomandat de EQARF pentru un management adecvat al asigurării calităţii în sistemul 

de educaţie şi formare profesională al statelor membre şi, respectiv, cei zece indicatori 

cheie de referinţă instituiţi de aceeaşi reglementare europeană este redată în schema de 

mai jos. 

 

Iniţiatorii Cadrului European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi 

Formarea Profesională au conceput şi reprezentat ingenios interacţiunea dintre 

mecanismele de planificare, implementare, evaluare şi modificare, sub forma unei 

aplicaţii a „cercului lui Demming”. 

 

„Cercul lui Demming” este recunoscut la nivel internaţional ca una din cele mai eficiente 

tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii unui proces sau sistem.  

„Ciclul Demming” este cunoscut şi ca acronim format din iniţialele celor patru etape ale 

sale – ciclul PDCA (Plan, Do, Check, Act), cu echivalentul românesc PEVA (Planifică, 

Efectuează, Verifică, Acţionează). 

 

Pentru a facilita buna şi corecta asumare şi implementare, pe teritoriul statelor membre, a 

celor două instrumente de asigurarea a calităţii educaţiei şi formării profesionale instituite, 

EQARF a reprezentat schematic corespondenţa dintre cele 2 instrumente propuse, 

astfel: 
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1.3 INDICATORI DESTINAŢI MONITORIZĂRII PROGRESULUI 

ÎNREGISTRAT LA NIVEL NAŢIONAL ÎN IMPLEMENTAREA 

OBIECTIVELOR STABILITE PRIN STRATEGII, PROGRAME ŞI 

POLITICI EUROPENE ŞI NAŢIONALE 

 

 

 

 

 
Obiective şi 
planificare 

 
 

           
          Evaluare 

 

    Metodologie 

   Feedback şi 
   proceduri de 
   modificare 

    
  Implementare 

Indicator 9, 10 

  Indicator 4, 5, 6 

 Indicator 3, 7, 8 

       Indicator 1, 2 
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1.3.1  Indicatori de evaluare a progresului 
implementării în România a obiectivelor stabilite 
prin stategiile, politicile şi programele Uniunii 
Europene 

La nivelul Uniunii Europene, un accent tot mai pronunţat este pus pe crearea şi 

dezvoltarea unor seturi de indicatori statistici europeni de referinţă, ca instrumente 

eficiente de măsurare a progresului înregistrat de statele membre în procesul de 

implementare a obiectivelor stabilite prin politicile, strategiile şi programele comunitare. 

Valorile naţionale ale indicatorilor europeni oferă indicii sigure despre stadiul asumării şi 

transpunerii în practică a obiectivelor comunitare pe teritoriul ţărilor din Uniune. 

 

Este şi cazul politicilor europene din sfera educaţiei şi formării profesionale, cea mai 

importantă fiind Strategia Lisabona revizuită, pentru care a fost conceput şi inclus într-un 

document dedicat un set special de indicatori statistici comunitari de referinţă pentru 

monitorizarea anuală a stadiului implementării Strategiei în statele membre. 

 

Astfel, Comunicatul Comisiei COM(2007) 61 final – „Un cadru coerent de indicatori şi 

repere pentru monitorizarea progresului în realizarea obiectivelor de la Lisabona privind 

educaţia şi formarea profesională” – instituie un set de 20 de indicatori centrali susţinuţi, 

acolo unde este cazul, de indicatori adiţionali de context şi, de asemenea, un număr de 

cinci repere cu aceeaşi menire. 

 

Atât indicatorii centrali cât şi reperele sunt structurate prin trimiterea la opt domenii 

principlale de politică în cadrul strategiei Lisabona. 

 

Tabelul de mai jos prezintă, din rândul celor 20 de indicatori centrali, pe cei relevanţi 

pentru formarea profesională continuă, inclusiv în sectorul de construcţii, pentru fiecare 

fiind menţionat şi domeniul / domeniile principal /e de politică aferent/e. 

mailto:office@cmc.org.ro�


  
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 

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

 
 

 

 

P
ag

 2
6 

/ 6
6 

N
r. 

in
di

ca
to

r 

Denumire Indicator 

Domeniul principal de politică 
corespondent din cadrul strategiei 

Lisabona  

16 
Participarea adulţilor la învăţarea 

continuă 

2.3 – Transformarea învăţării continue în 

realitate 

17 Calificările adulţilor 

2.3 – Transformarea învăţării continue în 

realitate; 
 

2.8 Gradul de ocupare a forţei de muncă. 

18 Realizarea educaţională a populaţiei 2.8 Gradul de ocupare a forţei de muncă. 

 

19 Investiţiile în educaţie şi formare 

profesională 

2.2 – Promovarea eficienţei în educaţie şi 

formare profesională; 

2.7 Modernizarea învăţământului 

superior. 

 

Comisia Europeană, prin documentul sus-menţionat, a propus spre aprobare Consiliului 

înlocuirea setului de 29 de indicatori de referinţă pentru monitorizarea implementării 

Strategiei Lisabona în statele comunitare utilizat până la acea dată cu unul de 20 de 

indicatori, mai generali, în care se regăsesc şi o parte din setul înlocuit. 

 

Consiliul, în răspunsul la propunerea Comisiei, sub forma Concluziilor nr. 2007/C 311/10, 

a aprobat utilizarea sau continuarea dezvoltării pentru 16 dintre cei 20 de indicatori noi. 
 

De asemenea, a solicitat Comisiei informaţii specifice (definiţie, surse de date, 

disponibilitatea la nivelul statelor membre a datelor necesare, relevanţa politică, costuri 

estimate ale implementării) pentru 8 din cei 16 indicatori aprobaţi. 

 

Dintre cei 4 indicatori prezentaţi în tabelul de mai sus, nr. 16 şi nr. 18 sunt din lista celor a 

căror utilizare a fost aprobată fără rezerve de Consiliu. 

Indicatorii nr. 17 şi 19 urmau să facă obiectul unor informări / rapoarte detaliate, 

lămuritoare ulterioare ale Comisiei către Consiliu. În Jurnalul Oficial nu se regăsesc 

raportări de acest gen, publicarea unor astfel de documente nefiind de altfel obligatorie. 
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Informaţii actualizate privitoare la dezvoltarea indicatorilor de referinţă analizaţi se 

regăsesc în cel mai recent document tematic de lucru al Comisiei Comunităţilor 

Europene – „Progrese în implementarea obiectivelor Strategiei Lisabona, Indicatori şi 

repere,  2008”.  

Conform acestuia, pentru indicatorul nr. 17 – „Calificările adulţilor” - este în curs de 

implementare, la nivelul Uniunii, o nouă cercetare statistică, în colaborare cu OECD 

(Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică), cercetarea PIAAC – The 

Programme for the International Assessment of Adult Competences (Programul pentru 

Evaluarea Internaţională a Competenţelor Adulţilor). 

PIAAC îşi propune măsurarea competenţelor cognitive cheie (citit, numeraţie, capacitatea 

de a rezolva probleme într-un mediu bogat în tehnologie etc.) şi a celor 

legate/implicate/cerute de locul de muncă (utilizarea calculatorului, comunicarea, lucrul în 

echipă, management). 

Această cercetare statistică se va desfăşura în 2011 şi rezultatele vor fi făcute publice la 

începutul anului 2013. 

În proiectul de Strategie Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane din Perspectiva 

Învăţării pe Tot Parcursul Vieţii, 2009-2020, participarea la programul PIAAC al OECD 

este trecută ca măsură în planul de acţiuni pentru atingerea unuia din obiectivele 

strategice specifice – înţelegera nevoilor pieţei muncii. 

Prin urmare, implicarea României în programul de testare a competenţelor adulţilor este 

nu doar de dorit, ci şi probabilă, necesitatea participării la cercetarea statistică aferentă 

fiind recunoscută de autorităţile publice cu atribuţii în domeniu. 

 

În prezent, în România sunt disponibile date pentru o parte din competenţele ce fac 

obiectul PIAAC - citit, numărat şi socotit etc., datorită, printre altele, participării României 

la cercetarea statistică internaţională PISA (The Programme for the International Student 

Assessment – Programul pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor / Studenţilor). 

 

Indicatorul nr. 19 – „Investiţiile în educaţie şi formare profesională” este prezentat 

de Comisie ca făcând parte din setul anterior de 29 de indicatori de referinţă pentru 
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evaluarea realizării obiectivelor Strategiei Lisabona în statele membre şi la nivel 

comunitar. 

Sursa de date pentru acest indicator este Sistemul Statistic European (SSE), prin:  
 

  colectarea anuală de date a UNESCO/OECD/EUROSTAT (UOE), privind    

sistemele formale de educaţie din statele membre;  

  sondajul privind formarea profesională continuă (CVTS), efectuat pe 5 ani,     

inclusiv în România (INS, prin FORPRO) şi oferind date despre formarea la 

nivel de întreprinderi 

  sondajul prinvind educaţia adulţilor (AES), cu periodicitate de 5 ani, 

relevând informaţii privind tendinţele de învăţare ale adulţilor (sondaj la 

domiciliu); cercetare statistică pilot desfăşurată la nivel european în 

perioada 2005-2007. 

 

Pentru indicatorul nr. 16 – „Participarea adulţilor la învăţarea pe tot parcursul vieţii” 

– sunt disponibile date din surse EUROSTAT (LFS – Cercetarea statistică a forţei de 

muncă).  

De asemenea, se pot utiliza şi informaţiile rezultate din calcularea indicatorului cheie 

Ped25-64, prezentat în sub-capitolul următor şi destinat monitorizării implementării 

Strategiei naţionale de FPC pe termen scurt şi mediu 2005-2010 (sursa: INS – AMIGO). 

 

Cercetarea statistică a forţei de muncă realizată de EUROSTAT (LFS) este sursa 

generală de informaţii şi pentru indicatorul 18 – „Realizarea educaţională a 
populaţiei”. 

 

Dintre cele 5 repere confirmate de documentul COM(2007) 61 final/2, nr. 5 – 

„participarea a 12,5% din populaţia adultă la învăţarea continuă” prezintă interes pentru 

prezentul studiu. 

Disponibilitatea şi accesibilitatea informaţiilor pentru evaluare acestui reper pe plan 

naţional este analizată mai sus, pentru indicatorul nr. 16. 
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Strategia naţională de FPC pe termen scurt şi mediu 2005-2010 şi-a propus ca ţintă, 

până în anul 2010, un procent de 7% de participare la procesul educaţional sau de 

instruire a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 25 - 64 ani. 

 

Din cele de mai sus reiese necesitatea implicării active a României în dezvoltarea 

indicatorilor de referinţă pentru evaluarea stadiului atingerii obiectivelor Lisabona în 

statele membre, atât prin participarea la noile cercetări statistice pilot sau în cele deja 

implementate la nivel comunitar, cât şi prin adaptarea sistemului statistic naţional astfel 

încât să permită colectarea şi accesul la datele necesare calculării indicatorilor de 

monitorizare a strategiei Lisabona. 

În acest sens, se impune colaborarea şi participarea activă a tuturor actorilor relevanţi din 

sistem. 

1.3.2  Indicatori de monitorizare şi control al 
transpunerii în practică a obiectivelor trasate prin 
strategiile, programele, planurile şi politicile 
naţionale. 

Realizarea monitorizării şi controlului implementării măsurilor stipulate pentru atingerea 

obiectivelor stabilite prin politicile, strategiile, programele şi planurile naţionale privind 

piaţa muncii a fost concepută de legiuitor, în marea majoritate a cazurilor, prin intermediul 

indicatorilor statistici. 

 

Este şi cazul Strategiei privind formarea profesională continuă (FPC) pe termen scurt şi 

mediu 2005-2010, documentul cadru de referinţă pentru sub-sistemul naţional şi sectorial 

de formare profesională a adulţillor. 

Capitolul 4 al Strategiei de FPC, dedicat implementării acesteia, prevede ca metodă de 

transpunere în practică a Strategiei un Plan de acţiune cuprinzând acţiunile prevăzute a 

se realiza pentru fiecare obiectiv strategic şi direcţie de acţiune, responsabilităţile 

instituţionale, termenele şi sursele de finanţare. 
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Ca mijloace de monitorizare a stadiului implementării Strategiei de FPC pe termen 

scurt şi mediu 2005-2010, în acelaşi capitol sunt instituite trei tipuri de indicatori, pentru 

fiecare indicator fiind prevăzute sursele de provenienţă a informaţiilor şi periodicitatea; 

unde este cazul, sunt menţionate şi formula, metoda de calcul, semnificaţia/utilitatea, 

acoperirea teritorială şi limitările indicatorului. 

Cele trei categorii de indicatori ante-menţionate sunt enumerate şi detaliate în cele ce 

urmează: 

A. Indicatori cheie 
 

B. Indicatori naţionali 
 

C. Indicatori de realizare. 
 

A. Indicatorii cheie  - se calculează conform metodologiei EUROSTAT şi sunt următorii:  

 

Denumire indicator 
cheie 

A1. Participarea la procesul educaţional sau de instruire 

Definiţia şi sursa Participarea la procesul educaţional sau de instruire a 

persoanelor de 25-64 ani (Ped25-64) se determină prin 

raportarea populaţiei de 25-64 ani, care urmează o formă de 

instruire (Pi25-64). Se calculează pe categorii de populaţie după 

participarea la activitatea economică (ocupată, şomeri, inactivă) 

şi nivelul de instruire , pe sexe. 

Sursa: LFS Eurostat 

Sursa naţională INS prin AMIGO (LFS) 

Periodicitatea An, începând din 2004 

  

Denumire indicator 
cheie 

A2. Rata de acces la cursurile de formare profesională 
continuă 

Definiţia şi sursa Rata de acces la cursurile de formare profesională continuă 

(Ra) reprezintă ponderea participanţilor la cursuri (NpFPC) în 

total angajaţi din întreprinderile care au oferit cursuri (N FPC); 

se poate calcula şi ca pondere în total număr salariaţi (din toate 
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întreprinderile, indiferent dacă au oferit sau nu cursuri de 

formare profesională continuă). 

Sursa: CVTS Eurostat 

Sursa naţională INS prin FORPRO 

Periodicitatea La 5-6 ani; date disponibile pentru 1999 şi 2005, anii de referinţă 

ai celor 2 runde de cercetare statistică desfăşurate la nivel 

naţional până în prezent.  

  

Denumire indicator 
cheie 

A3. Ponderea cheltuielilor cu formarea profesională în 
totalul costului forţei de muncă 

Definiţia şi sursa Ponderea cheltuielilor cu formarea profesională în totalul 

costului forţei de muncă 

Sursa: CVTS Eurostat 

Sursa naţională INS prin FORPRO 

Periodicitatea La 5-6 ani; date disponibile pentru 1999 şi 2005, anii de referinţă 

ai celor 2 runde de cercetare statistică desfăşurate la nivel 

naţional până în prezent. 

 

La nivel de ţară, A1 este un instrument eficient de ilustrare/măsurare a transformării 

învăţării pe tot parcursul vieţii în realitate şi în România. 

 

A1 este relevant şi pe plan european. Apropierea valorii lui naţionale de cea comunitară 

de referinţă, de media UE, reflectă stadiul alinierii României la prevederile europene în 

materie de formare profesională. 

Din păcate, valoarea din 2007 a Ped25-64 ne plasa pe unul din ultimele locuri între 

statele membre ale Uniunii. 

 

Indicatorii A2 şi A3, deşi au potenţialul unor mijloace realiste şi eficace de monitorizare a 

progreselor în implementarea strategiei naţionale de FPC pe termen scurt şi mediu, au 

ca inconvenient calcularea la intervale foarte lungi, de 5-6 ani.  

O asemenea periodicitate nu permite conturarea unei imagini actualizate a stadiului 

dezvoltării FPC în România.  
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Evoluţia investiţiilor în FPC şi a accesului la FPC se măsoară tot o dată la cincinal şi la 

nivelul UE. Sistemul statistic comunitar prevede aceeaşi periodicitate pentru calcularea 

indicatorilor EUROSTAT similari.  

O periodicitate mai mică, de 2-3 ani, ar fi poate mai utilă în termeni de actualitate a 

datelor disponibile privind progresul FPC la nivel naţional şi comunitar. 

 

De remarcat este faptul că INS, în cele două runde de cercetări statistice în domeniul 

FPC având ca ani de referinţă 1999 şi 2005, a colectat date necesare calculării valorii A2 

şi A3 atât la nivel naţional, cât şi pe ramuri ale economiei naţionale - inclusiv pentru 

sectorul de construcţii. 

A2 şi A3 au aceeaşi relevanţă la nivel comunitar ca şi A1.  

 

 

B. Indicatorii naţionali 
 

Denumire indicator 
naţional 

B1. Ponderea cheltuielilor cu formarea profesională a 
şomerilor şi a altor categorii de persoane, beneficiare de 
gratuitate, conform legii 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj, în totalul cheltuielilor din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj (BAS) 

Definiţia Cheltuielile publice cu formarea profesională din BAS exprimate 

ca raport procentual în totalul cheltuielilor din BAS 

Scop Indicatorul arată nivelul fondurilor alocate din BAS pentru 

formarea profesională a şomerilor. 

Simbol Pcbas 

Metodă de calcul Se împart cheltuielile publice cu formarea profesională la total 

cheltuieli din BAS, iar rezultatul se înmulţeşte cu 100 

Formulă Pcbas= Chfps/Chbas*100, unde: 

Pcbas - ponderea cheltuielilor cu formarea profesională a 

şomerilor în totalul cheltuielilor din BAS  

Chfps - cheltuielile alocate din BAS pentru formarea 
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profesională a şomerilor 

Chbas - totalul cheltuielilor din BAS 

Date necesare Totalul cheltuielilor din BAS pentru formarea profesională a 

şomerilor 

Totalul cheltuielilor din BAS 

Surse de date ANOFM 

Structura datelor Calculat numai la nivel naţional 

Interpretare Ponderea cheltuielilor cu formarea profesională a şomerilor din 

total cheltuieli pentru şomeri reflectă prioritatea acordată acestei 

măsuri active în cadrul politicilor referitoare la forţa de muncă, 

deplasarea ponderii spre măsuri active, în scopul de a facilita 

crearea oportunităţilor de a răspunde dinamicii pieţei muncii. 

Standarde de calitate Sfera de cuprindere şi acurateţea indicatorilor Chfps şi Chbas 

Limitări   

EUROSTAT Nu 

 

Denumire indicator 
naţional 

B2. Rata de participare a şomerilor la cursuri de formare 

profesională 

Definiţia Proporţia şomerilor cuprinşi la cursuri de formare profesională, 

în totalul şomerilor înregistraţi 

Scop Indicatorul furnizează o informaţie importantă relativă la nivelul 

de aplicare a acestui tip de măsură activă în contextul 

ansamblului de măsuri de sprijin în procesul de reintegrare a 

şomerilor pe piaţa muncii. 

Simbol Rpfp 

Metodă de calcul Se împarte numărul de şomeri cuprinşi la cursuri de formare 

profesională într-un an la numărul total de şomeri înregistraţi, iar 

rezultatul se înmulţeşte cu 100 . 

Formulă Rpfp=Nsfp/Nsi*100, unde: 

Rpfp - rata de participare a şomerilor la cursuri de formare 

profesională 

Nsfp - numărul şomerilor cuprinşi la cursuri de formare 
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profesională într-un an 

Nsi - numărul şomerilor înregistraţi reprezentat prin stocul mediu 

anual de şomeri înregistraţi 

Date necesare Numărul de şomeri înregistraţi este calculat ca medie aritmetică 

a stocurilor lunare de şomeri în decursul unui an. 

Numărul şomerilor cuprinşi la cursuri de formare profesională 

într-un an 

Surse de date ANOFM 

Structura datelor Se calculează la nivel naţional şi judeţean 

Interpretare Nivelul ridicat al indicatorului precum şi evoluţia acestuia în timp 

relevă nevoile de formare ale şomerilor pentru a se reintegra pe 

piaţa muncii şi eforturile agenţiilor pentru ocuparea forţei de 

muncă teritoriale de a activa la cursuri cât mai mulţi şomeri, 

preîntâmpinând astfel şi şomajul de lungă durată. 

Standarde de calitate Sfera de cuprindere şi acurateţea indicatorilor Nsfp şi Nsi. 

Limitări  Indicatorul nu este disponibil şi pe alte structuri 

EUROSTAT Nu  

 

Indicatorii Pcbas şi RpFp reflectă gradul de preocupare al autorităţilor naţionale 

competente pentru creşterea gradului de ocupare al forţei de muncă prin măsuri active 

de politici specifice. Prin urmare, pot oferi şi informaţii privind alinierea României la 

recomandările Liniilor Directorare Integrate de Ocupare 2008-2010 ale Uniunii Europene. 

De asemenea, sunt o dovadă a abordării intergate a FPC, în strânsă legătură cu 

ocuparea forţei de muncă. 

Pe plan naţional, sunt şi un indiciu al evoluţiei transpunerii în practică a conceptului 

comunitar de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

 

C. Indicatorii de realizare urmau a fi stabiliţi prin planurile de măsuri anuale. 

Până la data redactării prezentului raport nu am fost în măsură să găsim, publicat, niciun 

plan anual de măsuri, conceput sau aprobat de vreo autoritate competentă în domeniu în 

vederea implementării Strategiei de FPC pe termen scurt şi mediu 2005-2010. 
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Singura menţiune într-un document oficial este includerea de către CNFPA, în raportul 

anual de activitate aferent anului 2006, a participării la elaborarea Planului operaţional de 

acţiune pentru implementarea amintitei Strategii naţionale. 

Prin urmare, nu suntem în măsură să facem aprecieri pe marginea acestei categorii de 

indicatori statistici ai formării profesionale. 

1.4  CONCLUZII 

În ultimii ani, la nivel comunitar, rolul şi importanţa indicatorilor statistici şi a reperelor a 

evoluat semnificativ, fiind utilizaţi, în prezent, atât la fundamentarea politicilor comunitare 

în domeniul forţei de muncă, inclusiv al formării profesionale, cât şi ca instrumente de 

evaluare a eficienţei implementării liniilor directoare de politici în statele membre. 

Susţinerea statistică a mesajelor politice cheie este o cerinţă de bază în Uniune. 

 

În vederea alinierii la legislaţia şi practicile UE, România trebuie să adopte şi să aplice 

seturile complete de indicatori statistici de referinţă recomandaţi de documentele 

europene. Prin urmare, cercetarea statistică pe plan naţional trebuie organizată de aşa 

manieră încât să permită colectarea datelor necesare calculării valorilor indicatorilor şi 

reperelor. 

Referitor la indicatorii statistici ai formării profesionale, ce fac obiectul prezentului studiu, 

din capitolele anterioare se desprind următorele acţiuni de întreprins în vederea 

armonizării cu prevederile europene în domeniul formării profesionale continue: 

 

(i) Instituirea, prin legislaţia specifică de FPC, a setului complet de indicatori 
europeni asociaţi asigurării calităţii în activitatea de FPC - indicatorii privind 

fluxurile de intrare, procesul, fluxurile de ieşire şi rezultatele, recomandaţi de 

Cadrul European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formarea 

Profesională (EQARF). 
 

Stipularea obligaţiei corelative a tuturor actorilor relevanţi (furnizori de FPC, 

cursanţi etc.) de a respecta şi aplica indicatorii de referinţă amintiţi şi de a colabora 

cu autorităţile competente să adune şi să prelucreze datele statistice se impune de 

asemenea. 
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De modul cum este gestionată la nivel naţional şi sectorial asigurarea calităţii 

formării profesionale continue depinde în cel mai înalt grad de relevanţa, în spaţiul 

comunitar, a calificărilor dobândite în sistemul românesc de educaţie şi formare 

profesională (pe cale formală, non-formală sau informală); calificările ţinând de 

sectorul de construcţii nu sunt o excepţie. 

Portabilitatea calificărilor şi, consecutiv, mobilitatea lucrătorilor români, deci şi a 

celor din construcţii, sunt strâns legate de relevanţa calificărilor. 

  

(ii) Participarea la dezvoltarea indicatorilor centrali de referinţă pentru 
monitorizarea implementării în statele membre a Strategiei Lisabona şi 
asumarea acestora. 

 

Adaptarea sistemului statistic naţional astfel încât datele pentru calcularea valorilor 

naţionale ale indicatorilor şi reperelor recomandaţi de documentele tematice ale 

Comisiei şi Consiliului să fie disponibile şi accesibile. 

 

(iii) Efecturarea cu o periodicitate mai mică, de 2-3 ani, a cercetării statistice a 
formării profesionale continue. Deşi periodicitatea este similară celei 

comunitare corespondente, reduce utilitatea cercetării în actualizarea stadiului 

dezvoltării FPC în România (inclusiv în sectorul de construcţii). 
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SECȚIUNEA B 
ANALIZA SURSELOR DE DATE STATISTICE 
OFICIALE PRIVIND EVOLUŢIA SECTORULUI DE 
CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIA UTILIZATE LA 
REALIZAREA STUDIILOR AFERENTE 
SUBACTIVITĂŢILOR 3.2 ŞI 3.3. DIN PROIECTUL 
CALE 

În prezentul raport urmează să fie analizate documentele care au stat la baza realizării 

Rapoartelor rezultate din implementarea celor două subactivităţi (3.2 şi 3.3.), atât din 

punct de vedere al surselor de informare, cât şi din punct de vedere al conţinutului şi 

structurii datelor statistice şi al celor care au avut ca sursă chestionarele generate de 

partenerii la proiect. 

 

Trebuie menţionat de la început că, având în vedere structura şi conţinutul Proiectului 

CALE, perioada implementării acestuia pe durata a trei ani (01 noiembrie 2008 – 31 

octombrie 2011), graficul de realizare a activităţii III  “Realizarea de studii,cercetări şi 

analize pentru îmbunătăţirea FPC în cadrul sectorului de construcţii”, respectiv 

graficul realizării subactivităţilor 3.2 şi 3.3., s-a stabilit de către partenerii la proiect ca 

pentru primul an de implementare să se analizeze datele statistice privind sectorul de 

construcţii din intervalul 2003-2007. 
 
Obţinerea datelor (informaţiilor) statistice privind sectorul de construcţii s-a realizat atât 

prin consultarea pe internet a site-ului INS, cât şi direct de la INS prin procurarea 
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publicaţiilor care conţineau date referitoare la sectorul de construcţii precum şi prin 

consultarea pe internet a site-urilor CNP şi al publicaţiilor de specialitate (construcţii, 

finanţe, economie generală etc.), parcurgerea presei scrise etc. 

 

Principalul, de fapt singurul furnizor al datelor statistice oficiale privind evoluţia sectorului 

de construcţii în Romania este INS (Institutul Naţional de Statistică). 

 

Ceilalţi furnizori de date statistice privind sectorul de construcţii - CNP (Comisia Naţională 

de Prognoză), Buletinul ARACO, mass-media de specialitate sau financiară etc. fie 

preiau datele oficiale furnizate periodic de publicaţiile INS sau de conferinţele de presă 

ale INS, fie realizează studii sau prognoze proprii (CNP) care au la bază şi date statistice 

oficiale furnizate de INS. 

 

Ca urmare, considerăm că este interesant şi oportun pentru informarea managerilor 

societăţilor de construcţii şi nu numai, să prezentăm principalele publicaţii editate de INS 
care conţin date statistice referitoare la sectorul de construcţii, cât şi date statistice 

generale referitoare la economia naţională în care se regăseşte şi sectorul de construcţii, 

analizându-le apoi pe acelea care au stat la baza rapoartelor realizate pentru cele două 

subactivităţi (3.2 şi 3.3.). 

O primă remarcă privind publicaţiile INS se referă la datele de apariţie a acestor 

publicaţii, care sunt cele din anul 2009 şi privesc datele statistice referitoare la sectorul 

de construcţii (şi nu numai): 

1.   la nivelul anului 2009 (date parţiale-trimestriale) 

2.   la nivelul anului 2008 (date finale-anuale, dar si date parţiale–    

trimestriale) 

3.   la nivelul anului 2007 (date finale-anuale).  

 

Trebuie menţionat faptul că INS respectă, de regulă, de la an la an atât tipul şi 
conţinutul publicaţiilor cât şi data apariţiei acestora, astfel că publicaţiile apărute în 

anul 2008 sunt similare celor apărute în anul 2009 ( şi aşa mai departe). 

O altă caracteristică a publicaţiilor INS este aceea că, informaţiile pe care le conţin, după 

modul de prezentare a datelor statistice, se împart în două categorii principale: 
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 O primă categorie prezintă datele statistice sub formă de serii de date statistice 
care reflectă indicii de evoluţie a unor indicatori faţă de un an de bază (cu o 

periodicitate care poate fi anuală sau lunară). 

 O a doua categorie o reprezintă datele statistice sub formă brută care dau o 

imagine valorică sau cantitativă a evoluţiei unor indicatori (mai mult sau mai 

puţin specifici sectorului de construcţii). 

 

Principalele publicaţi ale INS care au fost consultate de experţii partenerilor la proiectul 

CALE, pentru selectarea informaţiilor şi datelor necesare implementării subactivităţilor 

3.2. şi 3.3. şi realizării rapoartelor aferente, au fost următoarele : 

 
1.    Anuarul statistic al României 2008 (data apariţiei 24 decembrie 2008) 

Lucrare de referinţă în sistemul publicaţiilor statistice, conţine informaţii referitoare la 

evoluţia economico-socială a ţării în perioada 2002- 2007 asigurându-se prin 

comparabilitatea seriilor de date statistice, prezentarea dinamicii societăţii. Seriile de date 

sunt structurate pe capitole şi cuprind principalele informaţii cu privire la: organizare 

administrativ-teritorială, populaţie, economie, statistică internaţională (ce permit 

evaluarea comparativă a nivelului de dezvoltare şi a locului ocupat de România în 

contextul internaţional) etc. În fiecare capitol din anuar sunt prezentate atât sursele de 

date cât şi notele metodologice privind sfera de cuprindere şi modul de determinare al 

indicatorilor statistici. 

 În ceea ce priveşte sectorul de construcţii, Anuarul statistic 2008 conţine date 

referitoare la realizările anului 2007 atât serii de date statistice sub forma de indici 

cât şi date brute (cantitative / valorice), dar insuficiente pentru o analiză 

economică de ansamblu a evoluţiei sectorului. 

 Anuarul statistic al României 2009  va apare la data de 21 decembrie 2009 şi va 

conţine referiri la perioada 2003-2008. 

 

2.    Seria investiţii-construcţii   (date de apariţie : martie-trimestrul 4 anul precedent; 

iunie,septembrie şi decembrie–trimestrele 1,2 şi 3 anul curent) 
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Lucrarea prezintă trimestrial informaţii statistice referitoare la investiţiile realizate la 

nivelul economiei naţionale pe elemente de structură şi valoarea lucrărilor de construcţii 

executate pe categorii de lucrări şi tipuri construcţii - clădiri rezidenţiale, clădiri 

nerezidenţiale, construcţii inginereşti; numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru 

clădiri şi cel al locuinţelor terminate pe principalele surse de finanţare şi regiuni de 

dezvoltare; numărul locuinţelor aflate în curs de execuţie .  

 De asemenea, odată cu apariţia în luna martie a datelor referitoare la trimestrul 4 
–anul precedent sunt publicate şi datele provizorii ale anului precedent, dar, 
aşa cum reiese din conţinutul lucrării (prezentat mai sus), informaţiile statistice 
sunt insuficiente pentru o analiză detaliată şi în dinamică a sectorului de 
construcţii. 

 

3.  Buletin statistic (lunar) – de industrie,construcţii,comerţ şi servicii (data apariţiei 

este lunară conţinând date despre luna precedentă, iar numărul 1 al buletinului conţine 

date provizorii despre anul precedent şi luna ianuarie anul curent). 

Lucrarea prezintă (pentru anul precedent) principalii indicatori conjuncturali care 

caracterizează evoluţia economico-socială a României sub formă de indici. 

 Pentru sectorul de construcţii Buletinul statistic face referire la: 
• indicii investiţiilor realizate în economia naţională pe elemente de structură 

şi  pe tipuri de construcţii,  

• indicii de cost în construcţii pe tipuri de construcţii (una din puţinele referiri 

la costul lucrărilor de construcţii prezentate de INS şi oricum sub formă de 

indici în dinamică lunară), 

• autorizaţii de construcţii eliberate pentru clădiri 

• volumul comenzilor noi în construcţii pe tipuri de construcţii 

• principalii indicatori de conjunctură din sectorul de construcţii, pe activităţi şi 

domenii etc. 

 

De asemenea cu data de apariţie mai 2009 a fost editat de INS Buletinul Statistic de 

Industrie, Construcţii, Comerţ şi Servicii - Colecţie de date statistice recalculate conform 

noului an de bază (2005) şi noii clasificări CAEN Rev.2 care prezintă sub formă de indici 
(lunar) evoluţia principalilor indicatori specifici activităţilor respective în intervalul de timp 

2000 – 2007.  
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4.  Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi construcţii (data 

apariţiei:  30 iunie anul 2009 cu date finale pentru anul 2007) 
 

Publicaţia cuprinde informaţii ce permit caracterizarea cât mai completă a sistemului 

productiv şi comercial al întreprinderilor din sectoarele de industrie şi construcţii, pe 

forme de proprietate şi clase de mărime, în anul 2007, pe baza informaţiilor obţinute din 

ancheta structurală în întreprinderii. 
 

 Pentru sectorul de construcţii lucrarea cuprinde principalii indicatori economici şi 

financiari (cantitativi şi valorici) la nivelul unui an, care pot constituii o bază solidă 

pentru analiza în dinamică a sectorului de construcţii pe un anumit interval de ani. 

 Este singura lucrare editată de INS care poate oferii datele necesare unei analize 

diagnostic a evoluţiei si tendinţelor de evoluţie a sectorului de construcţii, constituind 

prima şi cea mai importantă sursă de date utilizată în realizarea rapoartelor 
aferente subactivităţilor 3.2 şi 3.3. din proiectul CALE. 

 Asupra  conţinutului lucrării şi a modului de utilizare a informaţiilor/datelor cuprinse 

în lucrare vom face referire mai pe larg în cadrul prezentului raport. 

 

5.  Studii de conjunctură economică-construcţii  (data apariţiei: trimestrial, în 

trimestrul curent pentru trimestrul precedent). 
  
Această serie de publicaţii trimestriale este destinată utilizatorilor interesaţi să cunoască 

principalele tendinţe ale activităţii în construcţii, constituind o sursă importantă de 

informaţii conjuncturale pentru analize şi previziuni economice. Lucrarea are la bază 

anchetele de conjunctură care se bazează pe estimările managerilor de întreprinderi din 

domeniile respective, cu privire la evoluţia activităţii economice prognozate pentru 

trimestrul în care se efectuează ancheta. Aceste anchete se efectuează pe un eşantion 

reprezentativ de întreprinderi pe ansamblul  sectorului şi pe clase de mărime a 

întreprinderilor. 
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În ceea ce priveşte datele statistice privind forţa de muncă INS editează o serie de 

lucrări care prezintă informaţii la nivelul economiei naţionale şi în care se regăsesc şi 

referiri la sectorul de construcţii, dintre care am selectat : 

• Forţa de muncă în România – Ocupare şi şomaj în anul .... (data apariţiei:  
august anul curent pentru anul precedent).  

 
Lucrarea prezintă date esenţiale asupra principalelor segmente de populaţie, activă / ocupată 

şi în şomaj / inactivă, repartizate după caracteristici demo-socio-economice diverse, în condiţii 

de comparabilitate internaţională: grupe de vârstă, sexe, nivel de educaţie, medii de 

rezidenţă, formă de proprietate, activităţi ale economiei, statut profesional, grupe de 

ocupaţii. Publicaţia conţine date medii anuale calculate pe baza rezultatelor anchetelor 

trimestriale a forţei de muncă în gospodării - AMIGO desfăşurate în cursul anului .... 
 

• Câştigurile salariale şi costurile forţei de muncă în anul .... (data apariţiei: 
octombrie anul curent pentru anul precedent). 

 

Lucrarea prezintă date statistice referitoare la numărul şi distribuţia salariaţilor pe activităţi ale 

economiei naţionale şi forme de proprietate, precum şi câştigul mediu pe principalele activităţi 

ale economiei naţionale, în anul ....; asigură informaţii necesare efectuării unor analize privind 

evoluţia diferitelor componente ale costului forţei de muncă şi corelaţiile dintre ele, oferind 

totodată, elementele necesare calculului mărimii brute şi nete, lunare şi orare, a câştigului 

salarial structurat pe activităţi ale economiei naţionale, forme de proprietate, forme juridice, 

categorii de salariaţi, sexe, regiuni de dezvoltare şi judeţe. 

 

Având în vedere suportul de informaţii / date statistice conţinut de publicaţiile INS  

prezentate mai sus, corelaţia dintre datele de apariţie a publicaţiilor INS şi graficul de 

implementare a activităţii 3, respectiv subactivităţile 3.2 şi 3.3., pregătirea şi realizarea 

analizelor aferente celor două subactivităţi, concretizate în final în cele două rapoarte a 

necesitat în primul rând o muncă susţinută de cercetare şi selecţionare a informaţiilor – 

datelor statistice din aceste publicaţii.  

În al doilea rând a fost necesară ordonarea lor în funcţie de necesităţile şi priorităţile de 

realizare a materialelor de analiză (respectiv conceperea şi generarea anexelor pe baza 

cărora s-a realizat ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI AI SECTORULUI 

DE CONSTRUCŢII PENTRU PERIOADA 2003 – 2007). 
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Principalii indicatori economici şi financiari care caracterizează evoluţia sectorului de 

construcţii, sistematizaţi în  anexele care au constituit suportul analizei realizate şi a 

raportului final s-au regăsit în publicaţia INS Rezultate şi performanţe ale 
întreprinderilor din industrie şi construcţii, publicaţie editată anual (luna iunie), care 

cuprinde cele mai complete informaţii despre sectorul de construcţii, respectiv date finale 
pentru anul de apariţie minus 2 ani (ex.: apariţie anul 2009 cu date finale anul 2007; 

apariţie anul 2008 cu date finale anul 2006 etc.). 

 

Au fost astfel procurate şi consultate ediţiile publicaţiei apărute în intervalul 2004-2009 

care conţin date aferente perioadei 2003- 2007.  
 

Celelalte publicaţii editate de INS care cuprind informaţii şi date statistice despre sectorul 

de construcţii, au fost folosite ca sursă complementară, utilizându-se numai acele 

informaţii considerate necesare analizei efectuate. 

 

Trebuie menţionat şi faptul că, pentru anii 2003 - 2004 toţi indicatorii statistici 

comensuraţi valoric în ROL au fost transformaţi în RON. 

 

Principalii indicatori economici şi financiari analizaţi, în evoluţia lor, pentru perioada 2003 

– 2007, au fost următorii: 

 PIB construcţii,  

 numărul de societăţi, cifra de  afaceri, numărul mediu de personal şi gradul 

de concentrare al societăţilor, 

 valoarea lucrărilor de construcţii executate, 

 cheltuielile cu  personalul şi productivitatea muncii, 

 valoarea adăugata brută, rezultatul brut al exerciţiului (profit), 

 valoarea investiţiilor, lucrările de construcţii realizate în antrepriză pe tipuri 

şi categorii de lucrări. 

Marea majoritate a acestor indicatori au ca sursă de provenienţa publicaţia INS  

Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi construcţii, conţinând 

date anuale finale pentru anii 2003–2007, care au generat anexele la rapoartele 

subactivităţilor 3.2. şi 3.3. 
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Ca urmare, din fiecare publicaţie anuală au fost extrase şi sistematizate acele date 

relevante pentru analiza evoluţiei sectorului de construcţii grupate pe intervalul analizat 

2003-2007.  

Este de precizat faptul că această publicaţie prezintă date statistice definitorii pentru 

evoluţia sectorului de construcţii, dar totuşi insuficiente (incomplete) în ceea ce priveşte 

unii indicatori (cei privind costurile de producţie, productivitatea muncii etc.). 

De asemenea este de remarcat  « întârzierea » cu care se publică datele statistice 

definitive şi complete privind indicatorii care caracterizează evoluţia sectorului de 

construcţii. 

• Toate celelalte publicaţii ale INS (inclusiv Conferinţele de presa ale INS) care 
prezintă indicatori despre piaţa construcţiilor conţin, în principal, date parţiale sub 
formă de indici, dar şi date statistice cantitativ-valorice.  

 

Analiza conţinutului publicaţiei INS  Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din 
industrie şi construcţii considerăm că este necesară pentru cei interesaţi să simtă 

pulsul sectorului şi pentru cei care doresc să se documenteze pe viitor despre evoluţia 

activităţii de construcţii, creându-se eventual şi un curent de opinie în ceea ce priveşte 

conţinutul viitor al publicaţiei, printr-o mai bună colaborare între firmele de construcţii şi 

INS, în condiţiile în care Uniunea Europeană pune un accent tot mai mare pe evoluţia 

pozitivă a culegerii şi prelucrării de informaţii şi date statistice definitorii pentru evoluţia 

economiilor statelor membre. 

 

Publicaţia Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi construcţii  
este o publicaţie a INS care apare anual (sfârşitul lunii iunie), având un capitol 

“Construcţii”, care prezintă în introducere câteva definiţii despre ceea ce înseamnă : 

 sectorul de construcţii 

 valoarea totală a lucrărilor de construcţii 

 lucrările de construcţii noi 

 lucrările de reparaţii capitale 

 lucrările de întreţinere şi reparaţii curente, 
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definiţii care am considerat necesare să le preluam în Raport la Glosarul de termeni 

alături de alte definiţii şi explicaţii asupra unor termeni (indicatori) utilizaţi în Raportul 

realizat  în cadrul subactivităţii 3.2. a Proiectului CALE. 

Tot în prima parte a capitolului “construcţii” se prezintă de către specialiştii INS o analiză 

(inclusiv grafică) a unor indicatori în dinamică (pe 3 ani, inclusiv anul de referinţă; ex.: 

2005,2006 şi 2007) : 

 evoluţia numărului de întreprinderi active din construcţii, pe total şi IMM 

 efectivul de personal din construcţii, pe total şi IMM 

 evoluţia cifrei de afaceri pe total construcţii şi IMM 

 investiţia realizată pe total construcţii şi IMM 

 valoarea adăugată brută la costul factorilor pe total construcţii şi IMM 

 rezultatul brut al exerciţiului pe total construcţii şi IMM 

 

În a doua parte a capitolului “construcţii” este făcută o “radiografie” a sectorului prin 

prisma principalilor indicatori economici şi finaniciari realizaţi în anul analizat : 

1) pe forme de proprietate (de stat, privat) 

2) pe clase de mărime (după numărul de salariaţi) şi pe forme de proprietate 

3) raportaţi la cifra de afaceri (% faţă de cifra de afaceri - producţia exerciţiului, 

cheltuieli cu personalul, rezultatul brut al exerciţiului, investiţii, etc.) 
 

Sunt  prezentate de asemenea şi date statistice despre : 

1. Gradul de omogenitate al sectorului (descompunerea cifrei de afaceri a 

sectorului pe ramuri de provenienţă) 

2. Gradul de concentrare al întreprinderilor (după numărul mediu de salariaţi şi 

după cifra de afaceri) 
3. Lista principalelor întreprinderi (în anul analizat) 
4. Repartizarea lucrărilor de construcţii în profil teritorial 
5. Ponderea lucrărilor de construcţii pe regiuni de dezvoltare 
6. Imobilizări corporale existente la sfârşitul anului (analizat) 
7. Valoarea investiţiilor  realizate în anul (analizat) pe elemente de structură şi 

surse de finanţare 
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8. Valoarea lucrărilor de construcţii realizată în antrepriză în anul (analizat) pe 

categorii de obiecte şi lucrări. 
 

Trebuie precizat faptul că publicaţia INS “Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor 
din industrie şi construcţii“ are valoarea unei sinteze a datelor statistice publicate de 

INS pentru sectorul de construcţii, fiind în acelaşi timp date definitive. 

Segmentat, aceleaşi date, poate prezentate şi grupate  sub o altă formă se regăsesc şi în 

alte publicaţii ale INS sau au fost prezentate în cadrul Conferinţelor de presă ale INS. 
 

O altă publicaţie a INS care a fost consultată şi din care au fost extrase date statistice 

utilizate în analiza efectuată în cadrul subactivităţii 3.2. a fost cea din Seria Investiţii – 
Construcţii (I-C) “Investiţiile şi construcţiile din economia naţională în 
anul….”(analizat)  

 

Publicaţia apare de regulă în trimestrul I a.c. pentru anul precedent, cuprinzând date 

provizorii (dar de regulă finale) şi face referire în prima parte la investiţiile realizate în 

economia naţională pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, utilaje inclusiv 

mijloace de transport şi alte cheltuieli) atât în anul analizat cât şi în % faţă de anul 

precedent. 

 

În partea a doua a publicaţiei lucrări de construcţii sunt prezentate datele statistice 

referitoare la valoarea lucrărilor de construcţii executate pe teritoriul tării, în 

anul….(analizat) faţă de anul precedent, pe elemente de structură: 

 Construcţii noi 
 Reparaţii capitale (RK) 
 Întreţinere şi reparaţii curente (RC) 

 

De asemenea, procentual, este prezentată sub forma grafică structura lucrărilor de 

constructii noi în anul….(analizat), grupate în următoarele categorii: 

• Construcţii inginereşti 
• Clădiri nerezidenţiale 
• Clădiri rezidenţiale 
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În ultima parte a publicaţiei este redată, pe moduri de execuţie - antrepriză şi regie, 

valoarea lucrărilor de construcţii pe elemente de structură şi pe categorii de lucrări. 

 

Aceste două publicaţii în special, dar şi altele, au fost consultate şi din ele sau extras 

principalele date statistice care au generat anexele pe baza cărora s-au făcut analizele 

care se regăsesc în Rapoartele finale redactate în cadrul celor două subactivităti 3.2. şi 

3.3.  

 

În ceea ce priveşte Anuarul Statistic al Romaniei pe anul …, care apare de regula în 

luna decembrie anul curent pentru anul precedent, acesta are un capitol distinct dedicat 

sectorului de construcţii.  

 

Capitolul Construcţii din anuar conţine o serie de definiţii ale unor termeni folosiţi în cele 

trei subcapitole care prezintă date statistice despre sectorul de construcţii. 

 

Cele trei subcapitole care prezintă date statistice despre sectorul de construcţii sunt: 

 

1)   Lucrările de construcţii, după modul de execuţie şi pe forme de proprietate (în 

milioane lei preţuri curente): 

 după modul de execuţie: 
• construcţii noi şi reparaţii capitale 

 în antrepriză 
 în regie 

• întreţinere şi reparaţii curente 
 

 după forma de proprietate: 
• majoritar de stat 
• majoritar privată 
 

Anuarul Statistic al României pe anul 2008, care conţine datele statistice ale anului 2007, prezintă  datele 

de mai sus începând cu anul 1990 până în anul 2007 inclusiv. 

 

2) Indicii lucrărilor şi productivităţii muncii în construcţii (an de baza 2000=100%) 
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Conţine evoluţia lucrărilor de construcţii, sub formă de indici, pe total şi pe forme de 

proprietate, din unităţile de construcţii în antrepriză, şi productivitatea muncii pe un 
salariat, din unităţile de construcţii. 
 
Anuarul Statistic al României pe anul 2008, care conţine datele statistice ale anului 2007, prezintă  datele 

de mai sus începând cu anul 2002 până în anul 2007 inclusiv. 

 

 

3) Lucrările de construcţii în antrepriză, pe categorii de obiecte şi tipuri de lucrări, 
în anul  (în milioane lei preţuri curente): 

 

Subcapitolul cuprinde datele statistice (ale anului precedent) despre lucrările de 

construcţii realizate pe categorii de obiecte grupate în : 

 CLĂDIRI REZIDENŢIALE 
• Clădiri individuale  
• Clădiri colective (tip bloc) 
• Clădiri de rezidenţă pentru comunităţi 
 

 CLĂDIRI NEREZIDENŢIALE 
• Hoteluri şi clădiri similare 
• Clădiri administrative 
• Clădiri pentru comerţ cu ridicata  şi cu amănuntul 
• Clădiri pentru trafic şi comunicaţii (staţii, terminale, garaje,etc.) 
• Clădiri industriale şi depozite 
• Clădiri pentru recreere, învăţământ, spitale şi clinici 
• Alte clădiri nerezidenţiale 
 

 INFRASTRUCTURI DE TRANSPORT 
• Şosele, străzi şi drumuri 
• Căi ferate 
• Piste pentru aeroporturi 
• Poduri, şosele suspendate, tunele 
• Canale navigabile, construcţii portuare şi alte construcţii 

hidrotehnice 
 

 CONDUCTE, LINII ELECTRICE ŞI DE COMUNICAŢII 
• Conducte de lungă distanţă, linii electrice şi de comunicaţii 
• Conducte locale şi cabluri 
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 ALTE LUCRARI DE INGINERIE CIVILĂ 
• Construcţii pentru sport şi recreere 
• Alte lucrări de inginerie civilă neclasificate în altă parte 

 

 CONSTRUCŢII COMPLEXE ÎN ZONE INDUSTRIALE 
 

Toate aceste categorii de obiecte sunt prezentate pe tipuri de lucrări de construcţii 
clasificate astfel: 

 Organizare de şantier şi pregătirea terenului 

 Construcţii de clădiri sau părţi ale acestora; geniu civil 

 Lucrări de instalaţii pentru clădiri 

 Lucrări de finisare 

 Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personalul de deservire aferent 

 

Anuarul Statistic al României pe anul 2008, care conţine datele statistice ale anului 2007, 

prezintă  datele de mai sus pentru anul 2007. 

 

La data de 21 decembrie 2009 va fi publicat Anuarul Statistic al României pe anul 
2009 care va conţine datele statistice aferente anului 2008. 
Trebuie menţionat faptul că, o serie de date statistice, care se regăsesc în rapoarte, sunt 

preluate din surse diferite de INS,  dar care la origine au la bază tot date furnizate de INS 

(ex.: PIB, inflaţia, etc.). 

De asemenea, neexistând date statistice publicate pentru anumiţi indicatori în formă 

cantitativ-valorică ci numai sub formă de indici (de regulă în evoluţia lor lunară), aceştia 

au fost calculaţi pe baza datelor statistice ale indicatorilor din care rezultă (ex.: 

productivitatea muncii în construcţii ca rezultat al raportului dintre cifra de afaceri şi 

numărul mediu de salariaţi).  

În ceea ce priveşte datele statistice despre forţa de muncă, INS generează anual mai 

multe cercetări statistice, care fac obiectul unor comunicate de presă: 

 Cercetare statistică asupra forţei de muncă în gospodării (apare în anul curent, 

pentru anul precedent) – ocuparea şi şomajul în anul..... 

 Cercetare statistică asupra structurii câştigurilor salariale (apare în anul curent, 

pentru luna octombrie (şi) anul precedent) 
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 Cercetare statistică asupa costului forţei de muncă în anul .... (apare în anul 

curent, pentru anul precedent) 

 

Din aceste cercetări statistice se extrag datele statistice cu caracter general, la 
nivelul economiei naţionale, care se compară cu datele statistice aferente 
sectorului de construcţii, atât din respectivele cercetări cât şi din alte, o parte din 
acestea fiind preluate şi analizate şi în rapoartele realizate în cadrul subactivităţilor 
3.2. şi 3.3. 
 
Formularul statistic care stă la baza cercetării statistice structura câştigurilor salariale 
pe anul.... conţine în partea A informaţii la nivel de întreprindere/unitate referitoare la  

efectivul salariaţilor fiind completat şi de firmele de construcţii. 

Totalul efectivului de salariaţi este defalcat pe grupe majore de ocupaţii GM1-GM9 

(conform precizărilor metodologice ale INS): 

 GM1 - Legislatori, înalţi funcţionari şi conducători 

 GM2 - Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice 

 GM3 - Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi 

 GM4 - Funcţionari administrativi 

 GM5 - Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi 

 GM6 - Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit 

 GM7 - Meşteşugari şi lucrători calificaţi 

 GM8 - Operatori la instalaţii, maşini şi asamblori echipamente 

 GM9 - Muncitori necalificaţi 

 
Din păcate, în situaţiile statistice rezultate în urma cercetării statistice nu este 
prezentată defalcarea pe grupe majore de ocupaţii pe activităţile economiei naţionale 
ci numai pe total, astfel că nu se pot extrage, prelucra şi compara datele referitoare 
la sectorul de construcţii. 
Acelaşi formular statistic conţine în partea B informaţii la nivel de salariat referitoare la 

caracteristicile demo-economice ale salariatului, timpul de lucru şi sumele brute aferente 

perioadei, care se regăsesc prelucrate şi interpretate în cercetările statistice ale INS, care 

mailto:office@cmc.org.ro�


  
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 

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

 
 

 

 

P
ag

 5
1 

/ 6
6 

au fost consultate şi au furnizat o serie de date şi în analizele efectuate de experţii pe 

termen lung  şi/sau scurt care au participat la implementarea proiectului CALE. 

Trebuie menţionat faptul că: 

 în condiţiile în care proiectul CALE se derulează pe o perioadă de trei ani 

(noiembrie 2008 – octombrie 2011),  

 graficele de realizare a subactivităţilor 3.2, 3.3. şi 3.4 în anul 2 sunt devansate 

faţă de anul 1 poziţionându-se în prima parte a anului (semestru I - 2010) 

 majoritatea datelor statistice cu caracter definitiv pentru anul 2008 şi parţial pentru 

anul 2009 apar după luna iunie 2010 

 
este necesară devansarea graficelor de realizare a acestor activităţi în anul 2 până 
în trimestrul III – 2010, pentru a se putea realiza up-datarea lucrării cu datele statistice 

aferente anului 2008 şi parţial 2009 (date definitive care se regăsesc în special în 

publicaţia INS “Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi 
construcţii “). 
Pe lângă publicaţiile INS, o altă publicaţie care a constituit o sursă de documentare la 

realizarea rapoartelor subactivităţilor 3.2 şi 3.3. a fost (este) Buletinul ARACO (Asociaţia 

Română a Antreprenorilor de Construcţii) cu apariţie bilunară (actualmente lunară) care 

cuprinde informaţii şi date statistice preluate şi prelucrate - organizate de la INS 

referitoare la: 

 volumul lucrărilor de construcţii: 

• indicii lucrărilor de construcţii, pe elemente de structură (lucrări de 

construcţii noi, lucrări de reparaţii capitale şi lucrări de înreţinere şi 

reparaţii curente), serie ajustată în funcţie numărul de zile lucrătoare 

şi de sezonalitate pe o perioadă de un an (evoluţia acestora pe o 

perioadă de 1 an faţă de o anumită lună din anul curent în 

comparaţie cu aceeaşi lună din anul precedent; ex.: luna februarie 

2008 faţă de luna februarie 2007 în dinamică lunară), anul de bază 

fiind considerat anul 2005 (2005 = 100%) 

• indicii lucrărilor de construcţii, pe tipuri de construcţii (clădiri 

rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti), serie 
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ajustată în funcţie numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (anul 

2005 = 100%) 

 

Sursa datelor o constituie Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt 

în construcţii (CON TS, în conformitate cu Regulamentul Consiliului European nr. 

1165/1998, Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr. 1158/2005 şi 

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1503/2006 cu privire la statisticile pe termen scurt. 

 

De asemenea, în Buletinul ARACO este prezentat câştigul salarial mediu brut pe 
ramura construcţii, începând cu anul 1994 şi până în luna anului curent (precedentă 

apariţiei). 

 

Tot în acelaşi buletin sunt prezentate trimestrial (în trimestrul curent date despre 

trimestrul precedent) date statistice despre valoarea investiţiilor realizate în economia 
naţională în trimestrul... precum şi date statistice despre realizările privind 
construcţia de locuinţe în trimestrul/semestrul...  pe bază cărora se pot evidenţia 

anumite tendinţe de dezvoltare ale sectorului în acest domeniu. 

 

Referitor la informaţiile şi datele despre sectorul de construcţii ce se regăsesc pe site-ul 

Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP), trebuie precizat de la bun început că acestea 

se regăsesc şi se  grupează în două mari categorii: 

1. Prognoze 
2. Studii şi analize 

 
În  categoria prognoze se disting prognozele pe termen scurt  – 1 an, pe termen mediu -

5 ani (ex.: 2008-2013; 2009-2014 etc.) şi prognozele pe termen lung – peste 10 ani (ex.: 

2008 – 2020; 2009 - 2020 etc.), care pot fi publicate, de regulă, în două variante : 

varianta de primăvară şi  varianta de toamnă. 

 

De asemenea, se realizează prognoze în profil teritorial şi prognoze privind 

dezvoltarea regională unde se regăsesc date şi despre ramura de construcţii, precum şi 

prognoze privind proiecţia  principalilor indicatori macroeconomici.  
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Principalii indicatori ce sunt prognozaţi se referă la : 

• PIB (inclusiv date despre ramura de construcţii) 

• Rata valorii adăugate brute (inclusiv date despre ramura de construcţii) 

• Evoluţia principalilor indicatori privind forţa de muncă 

• Evoluţia populaţiei ocupate şi a ratei somajului 

• Evoluţia câştigului salarial mediu pe economie 

• Evoluţia preţurilor şi a cursului de schimb etc. 

Printre ultimele prognoze elaborate de CNP se numără: 

 Prognoza pe termen mediu 2009 – 2014 - varianta preliminară de toamnă 2009 

 Prognoza pe termen lung 2009 – 2020 - varianta de primăvară 2009 

 Prognoza în profil teritorial - varianta de primăvară 2009 

 

Toate aceste prognoze conţin atât date statistice cât şi proiecţii ale unor indicatori 

economici, în unele şi despre ramura de construcţii, fiind utile în evaluarea tendinţelor 

de dezvoltare ale acestei ramuri şi în stabilirea legăturii cu analiza economico – 

financiară a datelor statistice privind ramura de construcţii (analiza perioadei 2003 - 2007 

cu extensie până în anul 2010) şi în conexiune cu FPC (formarea profesională continuă) 

din perspectiva implementării proiectului CALE în perioada 2008 – 2011. 

 

A doua categorie cuprinde studiile şi analizele elaborate de direcţiile de specialitate ale 

CNP, în care se regăsesc şi informaţii, date statistice şi evaluări referitoare la sectorul de 

construcţii, sau care influenţează estimările privind tendinţele de dezvoltare ale sectorului 

de construcţii: 

 

→ Evoluţia sectorului privat în România (conform CNP analiza evoluţiei anterioare 

a sectorului privat s-a efectuat pe baza datelor INS şi a celor din bilanţurile 

contabile centralizate de MFP) – apariţie februarie 2007 

→ Creşterea economică şi ocuparea până în anul 2013 cuprinzând previziuni 

economice pentru perioada 2007 - 2013 şi date statistice publicate de INS pentru 

perioada 2002 - 2005 - 2006 

→ Activitatea de construcţii - suport pentru creşterea producţiei industriale- 
apariţie mai 2006 

mailto:office@cmc.org.ro�


  
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 

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

 
 

 

 

P
ag

 5
4 

/ 6
6 

→ Productivitatea muncii în semestrul I – 2006 
→ Prognoza costului unitar al muncii- apariţie începând cu anul 2006 

→ Performanţele economice ale industriei în anul 2007 
 

Din prognozele, studiile şi analizele realizate de CNP au fost analizate şi selectate acele 

informaţii care prezentau interes pentru realizarea materialelor de analiză cuprinse în 

cele două rapoarte redactate pentru subactivităţile 3.2 şi 3.3. ale proiectului CALE. 

 

O caracteristică a prognozelor realizate de CNP este aceea că acestea iau în calcul 

ipoteza că mediul de afaceri va rămâne stabil pe perioada prognozată, iar creşterea 

economică a principalilor parteneri comerciali ai României nu va urma un curs 

descendent, aderarea la Uniunea Europeană accelerând dezvoltarea economică şi 

socială a României. 

Ca urmare aceste prognoze, nu pot lua în calcul (în varianta iniţială) sincope sau 

distorsiuni ale evoluţiei economice cu consecinţe sociale, cauzate de situaţii de criză atât 

la nivel mondial cât şi local, care pot duce în final la creştere economică zero sau 

negativă, situaţie cu care s-a confruntat economia mondială şi economia României, mai 

ales începând cu a doua jumătate a anului 2008 şi în continuare în anul 2009. 

 

Ceea ce se regăseşte în prognozele, studiile-analizele şi modelările CNP şi trebuie 

menţionat ca important şi pentru sectorul de construcţii este faptul că ”fondurile 

structurale europene (FSE), după cum a fost demonstrat din experienţa statelor membre 

care au aderat în perioada anilor ‘80 (statele de coeziune Spania, Portugalia,  Grecia şi 

Irlanda), au avut un impact puternic asupra economiilor Uniunii Europene către care au 

fost transferate. Mai mult decât atât, felul în care au fost absorbite şi repartiţia lor diferită 

în funcţie de destinaţie, pentru dezvoltarea infrastructurii, a capitalului uman sau direct 

pentru acţiuni economice, au produs impact distinct în fiecare din statele membre 

receptoare de fonduri. 

 

Experienţa câştigată în primul an de Proiect CALE de colectivul de experţi pe termen 

lung şi scurt care au participat la realizarea şi implementarea activităţii 3, respectiv a 

subactivităţilor 3.1, 3.2 şi 3.3, în ceea ce priveşte documentarea şi extragerea 
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informaţiilor şi datelor statistice din sursele disponibile la nivelul economiei româneşti cu 

trimitere directă la ramura/sectorul de construcţii, analiza documentelor care au constituit 

sursa de informare - documentare pentru activitatea 3, considerăm că vor constitui baza 

pentru o creştere calitativă a conţinutului rapoartelor care se vor realiza în 
continuare, în perioada de implementare şi finalizare a Proiectului CALE (2008 - 
2011). 
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SECŢIUNEA C.  
SURSE DE INFORMAŢIE CU PRIVIRE LA 
INVESTIGAREA CU AJUTORUL 
CHESTIONARULUI A OPINIILOR ŞI 
PERCEPŢIILOR REPREZENTANŢILOR 
COMPANIILOR DIN DOMENIUL CONSTRUCŢII 
AFERENTE SUBACTIVITĂŢILOR 3.2 ŞI 3.3 DIN 
PROIECTUL CALE 

1.1 PRECIZĂRI INTRODUCTIVE 

 Două dintre subactivităţile incluse în activitatea 3 au presupus utilizarea unor 

metode de investigare sociologică aplicate în rândul firmelor de construcţii din România. 

Este vorba de subactivitatea 3.2., în urma căreia a rezultat un raport privind analiza 

direcţiilor de dezvoltare a sectorului de construcţii, şi de subactivitatea 3.3., al cărui 

rezultat final este raportul privind analiza asupra companiilor din sectorul de construcţii 

pentru a evidenţia dinamica acestora şi a determina parametrii relevanţi pentru evoluţia 

forţei de muncă. 

 În ambele cazuri, soluţia cea mai potrivită a fost ancheta cu ajutorul chestionarului 

structurat, care a permis analiza statistică a răspunsurilor primite. Aceast tip de 

investigaţie presupune definirea populaţiei ţintă, proiectarea unui eşantion reprezentativ 

şi aplicarea unui chestionar standard acestui eşantion. Instrumentele de cercetare sunt 
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deci eşantionul şi chestionarul. Acestea pot fi proiectate prin metode diferite, ţinând cont 

de regulile teoretice şi în funcţie de constrângerile existente.  

 În cazul acestor două cercetări, metoda aleasă a fost un eşantion de tip bulgăre-

de - zăpadă plecând de la datele de contact disponibile şi un chestionar standard auto-

aplicat. Aceste opţiuni metodologice au ţinut cont de două constrângeri importante: 

accesul la informaţii privind populaţia ţintă, respectiv resursele existente pentru culegerea 

datelor. 

 În cele ce urmează vom prezenta principalele surse disponibile pentru proiectarea 

instrumentelor cercetării, eşantionul şi chestionarul. Acestea se încadrează în două 

categorii: 

- surse de informaţii despre populaţia ţintă. Definirea corectă a populaţiei ţintă este 

necesară pentru a proiecta un eşantion statistic reprezentativ. 

- cercetări similare, care să ajute la proiectarea chestionarului. 

Este implicit faptul că acestor surse li se adaugă teoria statistică şi sociologică, ştiinţele 

care stau la baza construirii unui instrument cantitativ de analiză a opiniilor. 

 În ultima parte a acestei secţiuni vom face câteva observaţii şi recomandări despre 

cum poate fi îmbunătăţit instrumentul pe viitor. 

1.2 SURSE DE INFORMAŢII DESPRE POPULAŢIA ŢINTĂ 

 Populaţia ţintă a studiului este alcătuită din firmele de construcţii active în 
România. În cadrul subactivităţilor 3.2. şi 3.3. am recurs la investigarea statistică a 

acestei populaţii cu ajutorul chestionarului. Acest lucru presupune selectarea unui 

eşantion reprezentativ de firme şi intervievarea reprezentanţilor acestora. Informaţiile 

necesare sunt: numărul de firme, distribuţia lor după diverse criterii (geografice, mărimea 

afacerii) şi date de contact.  

Datele cu privire la acestea provin în principal din două surse: Registrul 

Comerţului şi Institutul Naţional de Statistică (INS). Pentru ambele surse, unele informaţii 

sunt disponibile doar contra cost. În cazul Registrului Comerţului, informaţiile pot fi 

obţinute şi indirect, prin intermediul unor firme specializate în prelucrarea datelor brute 

oferite de Registrul Comerţului. 
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Informaţiile oferite de Institutul Naţional de Statistică sunt analizate pe larg în 

secţiunea precedentă a acestui raport. Nu vom relua aici aceste argumente, ci vom 

sublinia doar că datele INS pe care publicul le poate accesa au un dezavantaj, anume 

întârzierea cu care apar. Aşa cum am precizat, populaţia ţintă este alcătuită din firme 

active la momentul cercetării, deci în anul 2009. Datele INS se referă la un moment aflat 

cu aproximativ optsprezece luni în urmă. De asemenea, informaţiile din această sursă nu 

cuprind date de contact pentru firme. 

Din aceste motive, datele INS sunt importante mai ales pentru a avea o imagine a 

evoluţiei populaţiei ţintă în ultimii ani. Adăugând la aceste informaţii rezultatele cercetării 

sociologice se pot trage concluzii interesante pentru tendinţele din domeniu. Este un 

argument suplimentar în favoarea deciziei de a utiliza în cadrul proiectului această 

metodă de investigaţie. 

 

Informaţiile oferite de Registrul Comerţului au avantajul de a fi actualizate din 

punct de vedere al firmelor active, prin limitarea populaţiei ţintă la acele firme care au 

depus la Registrul Comerţului bilanţul contabil în ultimul an. Punctul slab al acestor date 

este că nu diferenţiază concludent atunci când este vorba de firme ce nu au ca obiect 

principal de activitate unul din domeniul construcţii (capitolul F din codul CAEN), dar care 

au activităţi în acest domeniu (pentru că au printre obiectele secundare de activitate unul 

sau mai multe din capitolul precizat). Cu aceste precauţii, datele de la Registrul 

Comerţului sunt principala sursă de informaţie în legătură cu numărul de firme active în 

domeniul construcţii, şi baza de calcul pentru reprezentativitatea studiilor. 

 

O a treia posibilitate este utilizarea unor informaţii de la firme specializate. O 

astfel de companie, probabil cea mai cunoscută, este Borg Design (www.listafirme.ro). 

Ca principiu de lucru, un astfel de furnizor de servicii preia datele de la Registrul 
Comerţului şi le completează printr-un efort de cercetare propriu. Pentru exemplul 

dat, firma Borg Design, baza de date cuprinde la nivel naţional peste 700.000 de firme 

din toate domeniile, iar din domeniul construcţiilor aproximativ 77.000 de firme. Avantajul 

principal al acestei metode este că prin cercetarea proprie furnizorul oferă şi date de 

contact, ceea ce uşurează accesul la respondenţi. Dezavantajul major al acestei metode 

este lipsa unei garanţii cu privire la reprezentarea întregii populaţii ţintă. În principiu, 
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firmele furnizoare pleacă de la datele Registrului Comerţului, dar procedura de 

actualizare a datelor nu este transparentă.  

 

În concluzie, cea mai bună descriere a sectorului din perspectiva numărului de 

firme active este dată de informaţiile furnizate de Registrul Comerţului. Aceste date pot fi 

folosite pentru proiectarea şi validarea eşantionului. Datele INS sunt utile pentru a verifica 

tendinţele din sector şi a valida astfel indirect rezultatele cercetării. Pentru a ajunge 

efectiv la respondenţi, pot fi folosite serviciile unor firme specializate. Aceasta este 

metoda utilizată în general de firmele de sondaje.  

În cazul acestui proiect, condiţiile particulare au permis abordarea directă a 

respondenţilor, fără a mai fi nevoie să se apeleze la un intermediar. Acest lucru a fost 

posibil pentru că organizaţiile implicate în implementarea proiectului lucrează nemijlocit 

cu firmele de construcţii şi prin urmare au acces la date de contact.  

1.3 CERCETĂRI SIMILARE 

 Pentru a construi chestionarul este întotdeauna util să fie consultate rezultatele 

unor cercetări similare. Sunt mai multe avantaje ale acestei metode, dintre care două 

sunt cele mai importante. Primul avantaj important este că permite compararea 

rezultatelor în spaţiu sau timp. Formularea identică a întrebărilor este cea care permite o 

astfel de comparaţie. Al doilea avantaj important este că întrebările sunt deja testate şi 

pot fi folosite cu încredere. 

 În cazul acestei cercetări, lipsesc însă studii similare. Atunci când abordează 

problematica domeniului construcţiilor, majoritatea cercetărilor preferă să utilizeze 

statisticile oficiale, asumând limitarea cu privire la întârzierea publicării datelor. Pentru a 

surprinde percepţiile şi opiniile firmelor din domeniul construcţiilor, se utilizează de obicei 

metode cantitative de investigare (în principal interviul semi-structurat).  

 Din practica românească a sondajului în rândul firmelor de construcţii, am reţinut 

în ultimii ani două astfel de cercetări. Prima este Sondajul de conjunctură realizat lunar 

de BNR şi care urmăreşte evoluţia percepţiilor firmelor pe un eşantion de 420 de firme 

din toate domeniile (85 din construcţii). Rezultatele sunt publicate periodic pe site-ul 

www.bnr.ro. 
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A doua cercetare interesantă este un sondaj telefonic realizat de The Gallup 

Organization România cu privire la migraţia forţei de muncă, pe un eşantion ce cuprinde 

firme din domeniile industriei textile, HORECA şi construcţii (câte 200 de firme din fiecare 

domeniu). Acest sondaj a fost realizat în anul 2007, iar întrebările s-au referit la 

problemele cauzate pe piaţa forţei de muncă datorită migraţiei. Între timp, contextul s-a 

schimbat semnificativ ca urmare a crizei economice mondiale. Sondajul rămâne de 

interes pentru că este una din puţinele încercări (şi singura mai recentă) de a surprinde 

percepţiile firmelor asupra unor probleme legate de resursele umane. 

La nivel internaţional, în mai multe ţări, mai ales în cele dezvoltate, s-a încetăţenit 

practica de a solicita opinia firmelor, în diverse domenii, cu privire la tendinţele de 

dezvoltare, folosind tehnici cantitative de investigaţie. Acestea sunt realizate de asociaţii 

patronale, de camere de comerţ sau de firme de consultanţă şi în general folosesc 

module standard de întrebări. Un exemplu elocvent în acest sens este sondajul bianual 

realizat în rândul companiilor de construcţii din statul New York de către firma de 

consultanţă Grassi, ale cărui rezultate sunt disponibile pe site-ul firmei respective 

(http://grassicpas.com/2009constructionsurveyresults). Astfel de cercetări se fac şi la 

nivel internaţional, aşa cum este studiul KPMG intitulat Global Construction Survey (ediţia 

2008:http://www.kpmg.com/Global/IssuesAndInsights/ArticlesAndPublications/Pages/Glo

balConstructionSurvey2008.aspx).  

Toate aceste cercetări, naţionale sau internaţionale, sunt surse importante de 

inspiraţie pentru alcătuirea chestionarului. 

1.4 CÂTEVA COMENTARII PRIVIND DECIZIILE METODOLOGICE ÎN 

CADRUL PROIECTULUI 

 Am prezentat în detaliu deciziile metodologice luate pentru fiecare dintre cele două 

cercetări în introducerea rapoartelor la subactivităţile 3.2. şi 3.3. Nu vom relua aceste 

detalii aici, ci doar vom face câteva scurte precizări cu privire la tehnicile urmate. 

 În ceea ce priveşte eşantionul, am mers pe drumul standard utilizat în domeniu, 

care ţine cont pentru construcţie şi validare de datele Registrului Comerţului. În ceea ce 

priveşte culegerea datelor, am avut în vedere două elemente esenţiale: 
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- organizaţiile care implementează proiectul au activitatea strâns legată de domeniul 

analizat, ceea ce facilitează accesul la firmele de construcţii. Acest lucru este 

foarte important pentru că rata de răspuns la un sondaj standard, realizat de o 

firmă specializată, în rândul firmelor este de obicei de 15-20%.  

- resursele alocate culegerii datelor au fost limitate. 

În aceste condiţii, am decis că cea mai bună soluţie este un eşantion care porneşte de la 

datele de contact existente şi se construieşte în sistem bulgăre-de-zăpadă (respondenţii 

sugerează alţi participanţi la anchetă). 

 Cu privire la chestionar, am combinat module de întrebări folosite în practica 

internaţională (şi adaptate la situaţia din România) cu întrebări construite special pentru a 

răspunde nevoilor proiectului. Chestionarul a fost discutat cu toţi partenerii din proiect, 

care au contribuit cu sugestii valoroase la proiectarea instrumentului. 

1.5 CONCLUZII 

 În ceea ce priveşte descrierea populaţiei ţintă – firmele active în domeniul 

construcţii – sursele publice de informaţii oferă date de o calitate acceptabilă, dar cu 

limitări inerente modului de culegere. 

 Institutul Naţional de Statistică publică date concrete privind evoluţia domeniului, 

dar cu întârziere. Din cauza aceste întârzieri, aceste informaţii nu sunt de ajutor pentru 

stabilirea cadrului de eşantionare, dar sunt utile pentru analizarea tendinţelor. 

 Informaţiile furnizate de Registrul Comerţului reprezintă principala sursă pentru 

definirea populaţiei ţintă. Acestea sunt similare cu cele furnizate de instituţii similare din 

alte ţări. Există o limitare implicită a datelor, aşa cum am precizat, atunci când este vorba 

de firme ce nu au ca obiect principal de activitate unul din domeniul construcţii (capitolul 

F din codul CAEN).  

 Ceea ce lipseşte în România, comparat cu alte ţări, sunt date periodice furnizate 

chiar de industrie. Aşa cum arată şi cercetarea efectuată în cadrul proiectului, firmele de 

construcţii participă în număr relativ mic în structuri asociative şi de asemenea au un 

interes scăzut în a participa la cercetări specifice domeniului. 

 Cea mai importantă recomandare este deci accentuarea eforturilor pentru a 

coagula mediul  asociativ în domeniul construcţiilor. Această evoluţie nu ar ajuta doar 
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cercetarea viitoare a domeniului, ci şi îmbunătăţirea capacităţii firmelor de a-şi promova 

interesele în relaţie cu terţe părţi (autorităţi publice, sindicate, reprezentaţii altor industrii). 

 Pentru fiecare dintre cele două cercetări am formulat recomandări specifice pentru 

anii următori, ce sunt incluse în rapoartele specifice. Reluăm aici ideile cele mai 

importante: 

- pentru anii următori din proiect, opţiunile deschise sunt continuarea cercetării 

cantitative sau transformarea în cercetare calitativă 

- renunţarea la cercetarea cantitativă şi utilizarea intensivă a unor metode calitative 

(discuţii de grup, interviuri semi-structurate) are avantajul că se adaptează 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.  

- în cazul reluării 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. Un al 

doilea element important este scăderea încărcării de sarcini pentru fiecare 

operator. În ceea ce priveşte chestionarul, acesta poate fi curăţat de întrebările ce 

nu au produs rezultate.  
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SECŢIUNEA D. 
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Fiecare dintre cele trei secţiuni precedente este însoţită de propriile concluzii asupra 

lecţiilor învăţate din implementarea activităţii în primul an al proiectului CALE. Pentru 

a uşura lectura reluăm în această ultimă secţiune, pe scurt, cele mai importante idei.  

 

Am grupat aceste concluzii urmând aceeaşi logică a întregului raport, adică un 

capitol pentru fiecare tip de instrument folosit: analiză legislativă, analiză economică, 

analiză sociologică. 

1.1 ANALIZA LEGISLATIVĂ 

Calitatea de membru al Uniunii Europene impune alinierea la exigenţele comunitare 

în domeniul statisticii formării profesionale, la nivel naţional şi sectorial, în ce priveşte 

atât disponibilitatea, accesibilitatea, comparabilitatea şi calitatea datelor, cât şi rolul 

semnificativ al informaţiilor statistice în fundamentarea politicilor şi programelor 

aplicabile forţei de muncă. 

 

Privitor la indicatorii formării profesionale continue, analizaţi prin prisma implicaţiilor 

pentru sectorul de construcţii, se impune: 
 

 Consacrarea legislativă a setului complet de indicatori de referinţă asociaţi 

asigurării calităţii procesului de educaţie şi formare profesională, indicatori 

recomandaţi de Cadrul European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în 

Educaţie şi Formare Profesională (EQARF). Instituirea, de către legiuitor, a 

obligaţiei corelative a tuturor actorilor relevanţi din sistem şi din sector de a-şi 

asuma indicatorii de calitate a formării profesionale este, de asemenea, 

necesară. 
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Relevanţa, utilitatea şi portabilitatea calificărilor depind în cel mai înalt grad de 

calitatea acestora. 
 

 Realizarea cu o periodicitate mai mică, de 2-3 ani, a cercetării statistice a 

formării profesionale continue, la nivel naţional şi comunitar (EUROSTAT – 

CVTS, INS – FORPRO), astfel încât să facă posibilă monitorizarea mai atentă a 

dezvoltării activităţii de formare profesională deopotrivă pe plan naţional şi 

comunitar şi, prin urmare, luarea în timp util a măsurilor de 

corecţie/îmbunătăţire necesare.  

În plus, ar permite obţinerea de date actualizate asupra situaţiei formării 

profesionale continue în ramurile economiei naţionale. 

 

 Implicarea activă a României în dezvoltarea şi implementarea indicatorilor 

centrali de monitorizare a realizării obiectivelor Strategiei Lisabona în statele 

membre, prin: 
 

 

 participarea la cercetările statistice tematice pilot (PIAAC, AES etc.), ca şi la 

cele deja consacrate la nivel european/comunitar (PISA etc.). 

 adaptarea sistemului statistic naţional astfel încât să permită colectarea 

datelor statistice necesare calculării valorilor naţionale ale indicatorilor de 

evaluare a atingerii obiectivelor Lisabona în statele Uniunii Europene. 

1.2 ANALIZA ECONOMICĂ 

1.2.1 Concluzii : 

1. Datele statistice oficiale referitoare la sectorul de construcţii din România 

sunt cele furnizate de către INS (Institutul Naţional de Statistică), fiind publicate în 

forma lor cea mai completă, care permite o analiză în detaliu a evoluţiei 

sectorului, cu circa un an şi jumătate întârziere după închiderea anului de 

referinţă. 
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2. O serie de date statistice aferente unor indicatori apar în publicaţiile INS sub 

formă de indici (evoluţie lunară/anuală) ceea ce face necesară obţinerea lor în 

formă brută pentru realizarea unor analize complete la nivelul ramurii de 

construcţii, lucru care se poate obţine numai cu acceptul şi colaborarea directă a 

INS. 

 

3. Prognozele realizate de către CNP (Comisia Naţională de Prognoză) pot 

constituii un suport pentru analiza şi stabilirea tendinţelor de dezvoltare ale  

sectorului de construcţii în condiţiile stabilităţii mediului de afaceri, al lipsei de 

sincope în evoluţia economiei naţionale în ansamblu (crize economice, 

instabilitate politică etc.). 

1.2.2 Propuneri : 

1. Obţinerea de la INS de informaţii şi date cu conţinut statistic referitoare la 

sectorul de construcţii în afară de cele publicate, să se facă cu sprijinul – 

suportul scris al organismelor implicate în/interesate de/ proiectul CALE, în 

realizarea acestui „lobby” putând fi antrenaţi atât partenerii sociali din ramura 

de construcţii (ARACO, FGS Familia-Anghel Saligny) cât şi organisme ale 

statului (CNFPA, ANOFM, Ministerul Muncii, AMPOS DRU etc.). 

 

2. Datorită faptului că datele statistice de bază, care permit continuarea analizei 

indicatorilor statistici ai sectorului de construcţii începută în primul an de 

proiect, se publică decalat faţă de graficul de realizare a activităţii 3 în anul 2 

de proiect, este necesară obţinerea  decalării graficelor de realizare a 

activităţii 3 până în trimestrul III – 2010. 

1.3 ANALIZA SOCIOLOGICĂ 

Informaţia oferită din surse publice – Institutul Naţional de Statistică şi Registrul 

Comerţului – are o calitate acceptabilă pentru a permite proiectarea cercetării 
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cantitative. Problema principală rămâne interesul scăzut al firmelor din sector pentru 

participarea la astfel de cercetări. 

 

Trebuie precizat că rata de răspuns obţinută (200 de chestionare din 350 planificate 

în cazul activităţii 3.2) poate fi considerată foarte bună, ţinând cont că firmele 

specializate în sondaje raportează rate de răspuns în intervalul 20-25% la orice tip de 

cercetări care au ca populaţie ţintă firmele (din orice domeniu). Această reuşită se 

datorează faptului că organizaţiile care implementează proiectul sunt active în sector 

şi acesta este un avantaj ce poate fi fructificat. 

 

În România nu există o preocupare permanentă pentru astfel de cercetări. În alte ţări, 

sondaje similare sunt realizate periodic, în principal de asociaţii sau alte forme de 

cooperare ale actorilor din sector. Absenţa unei astfel de preocupări se află în 

strânsă legătură cu asociativitatea scăzută şi lipsa de interes în rândul firmelor de 

construcţii. Proiectul CALE este o bună oportunitate pentru a dinamiza sectorul şi în 

următorii ani de proiect se poate pune accentul şi pe această chestiune. 

 

Pentru anii doi şi trei de proiect există opţiunile continuării analizei cu instrumente 

cantitative, respectiv a utilizării unor instrumente calitative. Despre avantajele şi 

dezavantajele fiecărei metode am vorbit în rapoartele aferente fiecărei subactivităţi. 

În oricare dintre cele două variante, acordarea unui timp suplimentar pentru 

pregătirea şi mai ales implementarea cercetării (culegerea datelor) va conduce la 

rezultate mai bune.  

 

Şi din această perspectivă, este o soluţie ce merită a fi luată în seamă decalarea 

activităţilor astfel încât să se profite de periodicitatea publicaţiilor INS. Acest lucru ar 

permite o evidenţiere mai bună a tendinţelor şi corelarea lor cu rezultatele cercetării 

statistice. 
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