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Obiective şi metodologie (1)
 Obiectivul studiul este analiza principalelor

evoluţii din domeniul resurselor umane în sectorul
construcţiilor, în România, din perspectiva firmelor
de construcţii, în vederea identificării tendinţelor
actuale.
 Metoda aleasă - cercetarea cantitativă la nivelul
firmelor de construcţii, pe un eşantion de
persoane din managementul de vârf al
companiilor

Obiective şi metodologie (2)
Eşantionul.
 Eşantionul ţintă a fost de 350 de chestionare
completate
 Eşantionul realizat este de 171 chestionare
completate
 Eşantionul realizat permite analiza cantitativă
exploratorie a domeniului.
 Eşantionul este reprezentativ pentru firmele din
construcţii din România cu o marjă de eroare de
+/- 4,5% la un nivel de încredere de 90%.

Obiective şi metodologie (3)
Chestionarul
 Construcţia chestionarului a avut în vedere

acoperirea unui număr cât mai mare de teme,
rămânând în limite rezonabile de lungime.
 Chestionarul propus a fost astfel construit încât
să permită aplicarea prin auto-completare.
 Chestionarul a fost discutat cu toţi partenerii din
proiect şi completat pe baza observaţiilor
acestora.

Obiective şi metodologie (4)
Culegerea datelor şi prelucrarea datelor
 5 operatori în 5 regiuni ale ţării, un operator

pentru firmele foarte mari
 chestionare completate la evenimente la care au
participat reprezentanţii firmelor din sector
 chestionarul completat de persoane din
managementul firmelor
 datele introduse într-o bază de date şi prelucrate
statistic

Profilul eşantionului (1)
după numărul de angajaţi
Câţi angajaţi are compania dumneavoastră?
14%

4%

Peste 1000 (foarte mare)
250-999 (Mare)

56%

10-249 (IMM)
0-9 (Microintreprindere)
26%

Profilul eşantionului (2)
Profilul eşantionului după vechimea companiilor
10%

15%
Maxim 5 ani
6-10 ani
51%

11-15 ani
peste 15 ani

24%

Profilul eşantionului (3)
după profitabilitate
În ultimii trei ani, compania dumneavoastră a avut profit?

89

2006

2007

2008

11

94
6

95
5

Da

Nu

Profilul eşantionului (4)
în funcţie de provenienţa public/privat a acţionariatului
Compania este publică sau privată?
4%
1%
4%

91%

100% privată

Mixt,majoritar privat

Mixt,majoritar public

100% public

Profilul eşantionului (5)
Structura acţionariatului este…

3%
2%
Mixt,majoritar străin
Mixt,majoritar român
100% român
95%

Profilul eşantionului (6)
după relevanţa geografică
31%

Vă desfăşuraţi activitatea…?
5%

Doar în localitatea unde avem
sediul
În judeţul unde avem sediul
În judeţele limitrofe
La nivel naţional

17%
47%

Profilul eşantionului (7)
după mediul rezidenţial în care se desfăşoară activitatea
În ultimii doi ani, lucrările executate de companie au fost
localizate în mediul urban sau în cel rural?

37%

Doar în mediul urban
Majoritar în mediul urban

52%

Majoritar în mediul rural

11%

Evoluţia numărului de angajaţi (1)
 Secţiune dedicată evoluţiei numărului de angajaţi din

companiile de construcţii:





numărul actual de angajaţi (cu aproximaţie)
schimbările petrecute faţă de anul anterior
prognoza pentru 2009,
evaluare subiectivă a capacităţii pieţei forţei de muncă de a
răspunde cerinţelor angajaţilor.

 Toţi aceşti indicatori au fost urmăriţi pentru câteva categorii

importante de angajaţi








personal de conducere;
personal TESA, inclusiv maiştri;
maiştri;
muncitori direct productivi calificaţi;
muncitori direct productivi necalificaţi;
muncitori indirect productivi calificaţi;
muncitori indirect productivi necalificaţi.

Evoluţia numărului de angajaţi (2)
Numărul mediu de angajaţi pe tipuri de companii (după dimensiunea afacerii) şi
categorii de personal (medii)

Pe fiecare dintre aceste segmente, faţă de 2007, cum a evoluat
în 2008 numărul de angajaţi?

Evoluţia numărului de angajaţi (3)
A crescut

A fost la fel

A scăzut

Nu pot aprecia

17

74

Personal conducere

6
3
27

Personal TESA, inclusiv
maistri

56
14
3
21
62

Maistri

7
11
37

Muncitori direct
productivi calificati

46
12
5

Evoluţia numărului de
angajaţi 2007-2008, pe
categorii (procente)

27
Muncitori direct
productivi necalificati

45
15
12

Muncitori indirect
productivi calificati

17
55
11
18
15

Muncitori indirect
productivi necalificati

50
15
21

Pe fiecare dintre aceste segmente, în 2009, cum credeţi că va
evolua numărul de angajaţi?

Evoluţia numărului de angajaţi (4)
Va creşte

Va fi la fel

Va scădea

Nu pot aprecia

2

70

Personal conducere

16
12
2

Personal TESA, inclusiv
maistri

59
22
17
2
58

Maistri

17
23
11

Muncitori direct
productivi calificati

46
21
21
4

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

Muncitori direct
productivi necalificati

43
28
25
2
48

Muncitori indirect
productivi calificati

22
28
1

Muncitori indirect
productivi necalificati

46
22
31

Pe fiecare dintre aceste segmente, în 2008, oferta pieţei de
muncă a fost mare, adecvată sau redusă, relativ la nevoile
companiei dumneavoastră?

Evoluţia numărului de angajaţi (5)
Mare

Adecvată

Redusă

Nu pot aprecia

4
39

Personal conducere

14
44
5

Personal TESA, inclusiv
maistri

41
18
36
2
36

Maistri

23
39
9

Muncitori direct
productivi calificati

29
27
36
14

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

Muncitori direct
productivi necalificati

33
12
41
8

Muncitori indirect
productivi calificati

35
11
46
8

Muncitori indirect
productivi necalificati

34
8
49

Pe fiecare dintre aceste segmente, în 2008, oferta pieţei de
muncă a fost mare, adecvată sau redusă, relativ la nevoile
companiei dumneavoastră?

Evoluţia numărului de angajaţi (6)
Mare

Adecvată

Redusă

Nu pot aprecia

4
39

Personal conducere

14
44
5

Personal TESA, inclusiv
maistri

41
18
36
2
36

Maistri

23
39
9

Muncitori direct
productivi calificati

29
27
36
14

Evaluarea ofertei
pieţei de muncă în
2009, relativ la nevoile
firmei (procente)

Muncitori direct
productivi necalificati

33
12
41
8

Muncitori indirect
productivi calificati

35
11
46
8

Muncitori indirect
productivi necalificati

34
8
49

Investiţia în formare profesională (1)
Compania dumneavoastră are un departament specializat de
resurse umane?

47%

Da
53%

Da
Nu

Nu

Foarte mare
(peste 1000 angajati)

Mare
(250-999)

IMM
(10-249)

Microintreprindere
(0-9 angajati)

Total

100

81

52

5

53

19

48

95

47

Investiţia în formare profesională (2)
În anul anterior (2008), ce procent din cheltuielile de personal
aţi alocat pregătirii profesionale?
10%

0%
31%

Sub 5%
59%

Foarte mare
(peste 1000 angajati)
0%
Sub 5%
Peste 5%

100

Peste 5%

Mare
(250-999)

IMM
(10-249)

Microintreprindere
(0-9 angajati)

Total eşantion

39

66

78

59

45

28

6

31

16

6

16

10

Investiţia în formare profesională (3)
Perspectiva companiilor asupra modificarii ponderii bugetului
de formare profesionala

12%
Scadere
Stagnare

78%
10%

Crestere

Investiţia în formare profesională (4)
Dar în 2009, ce procent din cheltuielile de personal estimaţi că
veţi aloca pregătirii profesionale?
10%

0%
Sub 5%

32%
58%

Peste 5%

Investiţia în formare profesională (5)
Aveţi un program intern de pregătire profesională pentru
angajaţi?
19%

Da
Nu

81%

Foarte mare
(peste 1000 angajati)

Mare
(250-999)

IMM
(10-249)

Microintreprindere
(0-9 angajati)

Total eşantion

Da

90

40

17

11

19

Nu

10

60

83

89

81

Investiţia în formare profesională (6)
 Firmele pregătesc intern în principal muncitori calificaţi; în

unele cazuri se adaugă personal TESA sau chiar personal
de conducere
 Numărul de angajaţi pregătiţi anual variază de la câţiva în
cazul firmelor mici şi mijlocii, câteva zeci pentru firmele
mari şi maxim câteva sute când vorbim de firmele foarte
mari.
 Aproape toate firmele estimează păstrarea aceluiaşi
număr de angajaţi pregătiţi intern pentru anul acesta
 Două treimi dintre firmele ce folosesc această metodă
menţionează o formă de condiţionare prin clauze de
loialitate la contractul angajaţilor pregătiţi

Investiţia în formare profesională (7)
Meserii incluse în mod obişnuit în
programul intern de formare
 Instalator
 Fierar-betonist
 Zidar
 Dulgher
 Electrician
 Sudori
 Lacatus
 Masinist cale si terasamente
 Asfaltator
 Zugrav
 Lucrator prevenire si protectie

 Mecanici operatori instalatii













specifice
Miner subteran Operatori
examinari nedestructive
stivuitorist
Tinichigii
Utilizatori calculatoare
Montator prefabricate
Operator instalatii turnare beton
Ipsosar
Turnator
Pavator
Pietrar
Vopsitor
Economist

Investiţia în formare profesională (8)
În următorii doi ani, preconizaţi o creştere sau o scădere a
investiţiei companiei dumneavoastră în programe interne de
formare profesională?
11%

17%

Va creşte
Va fi la fel
Va scădea

5%

Nu pot aprecia

67%

Au un program intern de FP

Nu au un program intern de FP

Va creşte

32

6

Va fi la fel

32

13

Va scădea

8

4

Nu pot aprecia

24

78

Investiţia în formare profesională (9)
Asiguraţi angajaţilor participarea la programe externe de
pregătire profesională?
8%

Da, avem un program continuu
în acest sens

28%

Da, dar doar ocazional
Nu
64%

Foarte mare
(peste 1000 angajati)

Mare
(250-999)

IMM
(10-249)

Microintreprindere
(0-9 angajati)

Foarte mare
(peste 1000 angajati)

Da, avem un program continuu în acest sens

33

13

5

5

8

Da, dar doar ocazional

67

44

26

16

28

44

69

79

64

Nu

Investiţia în formare profesională (10)
Categorii de angajaţi pregătiţi extern
41

Personal conducere

70

Personal TESA, inclusiv maistri
23

Maistri

79

Muncitori direct productivi calificati
11

Muncitori direct productivi necalificati

15

Muncitori indirect productivi calificati
Muncitori indirect productivi necalificati

6

Investiţia în formare profesională (11)
Ce furnizori de formare profesională folosiţi?
Şcoli profesionale (de
ucenici, SAM etc.)

23

Universităţi

23

Asociaţii profesionale

15

83

Firme specializate
Alţi furnizori de programe
de formare

46

Investiţia în formare profesională (12)
Cum selectaţi furnizorii de formare profesională?
Avem parteneriate pe
termen lung

21

Negocieri directe de la
caz la caz
Licitaţie sau selecţie de
oferte

72

10

Recomandări, reţele
informale
Alte metode

47

19

Investiţia în formare profesională (13)
Participarea angajarea la programe de pregătire externă este
condiţionată de acceptarea unor clauze contractuale de
loialitate?

30%

35%

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

35%

Investiţia în formare profesională (14)
Meserii incluse în mod obişnuit în
programul extern de formare
















Management calitate
Manager proiect
Management
Dulgher
Economist
Electrician
Fierar betonist
Auditor intern calitate
Constructor structuri
Inginer
Instalator
Resurse umane
Laborant
Lacatus
Legislatie




















Maistru constructor
Masinist la masini terasamente
Operatori END
Responsabil SSM
Sudor
Zidar
Mecanici operatori instalatii specifice
Stivuitorist
Vanzari
Legislatie
Macaragiu
Tehnician
Turnator
Specialist standarde ISO
Mozaicar
Sef echipa
Faiantar
Topometrist

Investiţia în formare profesională (15)
În următorii doi ani, preconizaţi o creştere sau o scădere a
investiţiei companiei dumneavoastră în programe interne de
formare profesională?
8%

17%
Va creşte
Va fi la fel
6%

Va scădea
Nu pot aprecia

69%

Au un program extern de FP

Nu au un program extern de FP

Va creşte

17

4

Va fi la fel

43

4

Va scădea

9

5

Nu pot aprecia

32

88

Strategii de recrutare (1)
În acest moment, aveţi poziţii vacante în compania
dumneavoastră?

13%
Da
Nu
87%

Strategii de recrutare (2)
Dintre următoarele, ce metode folosiţi pentru a recruta noi
angajaţi?
Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă

Firme specializate private

79

4

Colaborări cu şcoli profesionale

31

Colaborări cu universităţi

17

Anunţuri în ziare şi site-uri de profil

Head-hunting

Recomandări şi reţele informale

40

3

67

Strategii de recrutare (3)
Care este aria geografică din care recrutaţi în mod obişnuit
personal?
20%

21%
Localitatea în care e înregistrată
compania şi cele învecinate
Judeţul în care este înregistrată
compania

5%

Judeţele limitrofe
La nivel naţional
54%

Strategii de recrutare (4)
În ultimul an, vi s-a întâmplat să pierdeţi angajaţi din
următoarele motive?
Plecare în străinătate

74

Recrutare de către alte firme (competitori)
Schimbarea (de către angajat) a domeniului de
activitate
Salariile cerute au depăşit posibilităţile companiei
sau nu erau justificate de productivitate

44

9

25

Deficit de forţă de muncă şi nevoi de
calificare (1)
 Secţiunea finală a chestionarului a urmărit să

măsoare percepţiile reprezentanţilor firmelor de
construcţii cu privire la deficitul de forţă de muncă
şi la nevoile de formare.
 Secţiunea este afectată de numărul mare de nonrăspunsuri
 Chiar dacă nu permit analize detaliate, datele
obţinute sunt utile pentru a descrie starea de fapt
pe piaţa forţei de muncă şi a formării în construcţii

Deficit de forţă de muncă şi nevoi de
calificare (2)

Meserii cu deficit de forţă
de muncă. Procentul, din
total eşantion, firmelor ce
au menţionat meseria
respectivă. În tabel sunt
prezentate doar
răspunsurile cele mai
frecvente.

Betonist

19

Asfaltator

16

Dulgher, tâmplar, parchetar

16

Deservent utilaje in construcţii

14

Zidar, pietrar, tencuitor

13

Fierar betonist

13

Macaragiu

13

Tehnician topo-cadastru

11

Zugrav, vopsitor

11

Constructor structuri din beton
armat

10

Maistru tehnician restaurator
de clădiri

10

Electrician in construcţii

10

Deficit de forţă de muncă şi nevoi de
calificare (3)
Care sunt meseriile pentru care se înregistrează cel mai
ridicat deficit pe piaţa forţei de muncă? (procente
însumate din total eşantion, pentru cinci opţiuni)
 Deservent utilaje in constructii 14
 Dulgher, tâmplar, parchetar 12
 Zidar, pietrar, tencuitor 10
 Macaragiu 9
 Fierar betonist 8
 Instalator ventilare si conditionare aer 7
 Asfaltator 6
 Zugrav, vopsitor 5

Deficit de forţă de muncă şi nevoi de
calificare (4)
Management de proiect

26

Legislaţie şi juridic

19

Managementul
resurselor umane

16

Comunicare

16

Limbi străine

Nevoi de formare –
abilităţi pentru
manageri (procente
din total eşantion,
răspuns multiplu)

15

Management financiar

14

Utilizarea calculatoarelor

14
11

Leadership
Contabilitate primară

7

Deficit de forţă de muncă şi nevoi de
calificare (5)
Nevoi de formare – muncitori calificaţi (procente
însumate din total eşantion, pentru cinci opţiuni)
 Dulgher, tâmplar, parchetar 10
 Macaragiu 10
 Deservent utilaje in constructii 7
 Fierar betonist 7
 Zidar, pietrar, tencuitor 7
 Tehnician topo-cadastru 5
 Electrician in constructii 4
 Operator sudare tevi si fitinguri PEHD 4

