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Preambul

Studiul de faţă îşi propune să analizeze piaţa forţei de muncă în regiunea SudVesat Oltenia, conturând principalele coordonate ale acesteia – dimensiunea cererii
şi ofertei de forţă de muncă, structura populaţiei, caracteristicile pregătirii
profesionale în regiune precum şi tabloul macroeconomic al zonei. O atenţie specială
va fi acordată industriei mijloacelor de transport rutier, atât datorită tradiţiei pe care
această ramură industrială o are în regiune, dar şi datorită faptului că zona va fi
gazda uneia dintre cele mai mari investiţii din România – investiţia companiei Ford la
Craiova.
Demersul nostru se sprijină pe două surse principale de date, provenind de la
Institutul Naţional de Statistică şi de la EUROSTAT. De asemenea, am considerat
necesar să realizăm o cercetare proprie, în baza căreia prezentăm câteva tendinţe
ale ofertei de muncă în industria construcţiilor de maşini din regiunea Sud-Vest
Oltenia. Concluziile şi recomandările din final sperăm să fie utile atât cercetătorilor şi
specialiştilor, dar mai ales principalilor decidenţi din piaţă, cărora se adresează
prioritar acest studiu.
Am încercat să evităm un discurs mult prea specializat, concentrându-ne pe o
prezentare cât mai clară a informaţiilor, multe dintre acestea fiind sugestive prin ele
însele. Suntem convinşi însă că prezentul material nu surprinde decât o mică parte
din realităţile vizate, rămânând ca analize ulterioare să aprofundeze cercetarea.

Lector univ. Drd. Nicolae Mardari
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Cap. 1 Cadru general
Piața forței de muncă – fie că vorbim despre dimensiunea sa națională, fie
despre dimensiunea regională – este influențată de o serie de factori printre care:
nivelul cererii interne de produse, oferta de bunuri, raportul dintre consum și
investiții, dimensiunea și eficiența capitalului, eficiența forței de muncă, inflația,
rata dobânzilor și cursul de schimb etc. Pregătirea profesională a populației
precum și accesul său la tehnologie modernă sunt de asemenea aspecte foarte
importante în dinamica pieței forței de muncă – dacă forța de muncă este bine
pregătită crește productivitatea și, implicit, atractivitatea investițiilor.
Comparativ cu celelalte regiuni ale țării, regiunea Sud-Vest Oltenia a fost,
din 1998 și până în 2007 – an în care avem ultimele date EUROSTAT – pe
ultimul loc în ceea ce privește produsul intern brut. Tabelul următor prezintă
evoluția produsului intern brut în milioane de euro între anii 1998 și 2007 pentru
toate cele opt regiuni ale României:

Sursă: EUROSTAT

Evoluția PIB în timp arată că Sud-Vest Oltenia s-a aflat constant sub
media creșterii produsului intern brut pe toate cele opt regiuni. Următorul grafic
prezintă comparativ media PIB pe regiuni față de PIB în Sud-Vest Oltenia, cifre
exprimate în milioane de euro:
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Sursă: EUROSTAT

Chiar dacă are produsul intern brut este cel mai scăzut comparativ cu
celelalte regiuni, rata de ocupare în Sud-Vest Oltenia este peste media națională,
în special datorită ponderii mari a populației ocupate în agricultură: 47,12% din
totalul populației ocupate pe regiune. Oricum, rata de ocupare este cu aproape
cinci procente sub media la nivel european. Graficul următor prezintă rata de
ocupare pe regiuni în țara noastră comparativ cu media europeană în anul 2007:
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Sursă: EUROSTAT

Dintre persoanele ocupate, cele care lucrează part-time în regiunea SudVest sunt puține – 2,68%, media europeană fiind în jur de 17,5 procente. O
pondere scăzută a angajării part-time arată în principiu o lipsă de flexibilitate a
pieței muncii – slujbele part-time sunt deosebit de importante pentru atragerea
studenților în câmpul muncii și pentru păstrarea în câmpul muncii a vârstnicilor.
Din graficul următor se observă că în România, pe ultimul loc în ceea ce
privește procentul angajaților part-time din totalul populației ocupate se găsește
cea mai dezvoltată regiune – București – Ilfov.
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Sursă: EUROSTAT
Indicatorul statistic specific pieței forței de muncă la care România stă cel
mai bine este cel care privește numărul de elevi și studenți din totalul populației
– regiunea București – Ilfov depășește media UE cu trei procente, toate regiunile
țării având valori apropiate de media UE, după cum se observă din următorul
grafic:
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Sursă: EUROSTAT
România în totalitate și regiunea Sud-Vest Oltenia în particular se află pe
ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește formarea continuă.
Graficul următor prezintă procentul populației cu vârste cuprinse între 25 și 64
de ani care au participat la cursuri de formare continuă, cu o lună înainte de
realizarea sondajului pentru anul 2007, în regiunile țării față de media UE:
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Sursă: EUROSTAT
Ponderea populației care utilizează internetul este, de asemenea, scăzută
în țara noastră comparativ cu media UE. Din această perspectivă, regiunea SudVest Oltenia se află pe locul patru între regiunile țării:
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Sursă: EUROSTAT

Cap. 2 Dimensiunea cererii de forță de muncă

Cererea de forță de muncă, reflectată în numărul total al salariaților, se
păstrează în România la un nivel scăzut – sub 50% din populația cu vârstă de
muncă. Nivelul cel mai ridicat s-a înregistrat în anul 2008 – 5232694 de
salariați, fără însă a putea vorbi despre o creștere spectaculoasă față de anii
precedenți – 4614720 salariați erau înregistrați la 31.12.2002 și 4790431 la
31.12.2005. Trendul crescător al cererii de forță de muncă s-a inversat în anii
2009 și 2010, odată cu disponibilizările datorate crizei economice.
Domeniile economice care atrag procentul cel mai mare de salariați în
economia României sunt industria și comerțul. Astfel, în industrie lucrau la
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31.12.2008 1580849 persoane, reprezentând 30,2% din efectivul total al
salariaților, iar în comerț cu ridicata și amănuntul, repararea și întreținerea auto
(conform diviziunii CAEN) erau angajate 907756 persoane, reprezentând 17,3%
din efectivul salariaților la nivel național. Aproape 8% din salariați – 406976,
lucrau în 2008 în tranzacții imobiliare și închirieri, domeniu care a fost unul
dintre cele mai afectate de criza economică în anii 2009 și 2010. Afectat de
asemenea de criză în ultimii ani, sectorul construcțiilor atrăgea 454973 angajați,
reprezentând 8,6 procente din totalul național.
Procente ridicate din numărul total al salariaților se înregistrează în
sectorul de stat. Astfel, 7,8% din salariați erau angajați la 31.12.2008 în
învățământ, 7,3% în sănătate și asistență socială, 4,2% în administrație publică.
O particularitate a economiei românești este numărul mic al salariaților
din agricultură – 114350, însemnând doar 2,1% din totalul salariaților, în
condițiile în care populația ocupată în agricultură este în jur de 30 de procente
din totalul populației ocupate la nivel național.
Industria prelucrătoare creează locuri de muncă pentru 26,3% din numărul
total al salariaților din România. În topul domeniilor din industria prelucrătoare
se afla în 2008 fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, aranjarea și vopsirea
blănurilor, cu 192696 de salariați, industria alimentară și a băuturilor, cu 192339
salariați, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal cu 100244
salariați, producția de mobilier și alte activități industriale cu 93016 salariați și
industria de mașini și aparate electrice cu 91688 salariați. Toate aceste industrii
aflate în topul cererii de forță de muncă înregistrează însă medii ale salariilor
brute cu mult sub media națională – de exemplu, câștigul salarial mediu brut era
în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, aranjarea și vopsirea blănurilor, în
anul 2008, cu 45% mai mic decât câștigul salarial mediu brut la nivel național.
Industria mijloacelor de transport rutier era reprezentată în 2008 cu 66435
salariați, respectiv 1,2% din totalul salariaților din România. Trendul numărului
de salariați în această industrie este crescător față de anul 2005, când se
înregistrau 57416 salariați. Industria altor mijloace de transport atrăgea în 2008
1,18% din totalul salariaților la nivel național.
Printre domeniile de activitate care atrag cel mai mare procent din forța de
muncă, în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, aranjarea și vopsirea
blănurilor sunt angajate preponderent femei – 166043 femei față de 26653
bărbați în 2008. Mai multe femei decât bărbați lucrează și în industria de mașini
și aparate electrice – 52309 femei față de 39379. O pondere mai mare a femeilor
angajate o regăsim și în industria hotelurilor și restaurantelor, intermedieri
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financiare, administrație publică, învățământ și sănătate. În celelalte domenii
economice ponderea salariaților bărbați este mai mare decât cea a salariaților
femei.
Tabelul următor prezintă efectivul salariaților la 31.12.2008 pe
principalele activități ale economiei naționale, precum și primele 5 industrii ca
număr de salariați din industria prelucrătoare. De asemenea, tabelul cuprinde
domenii din industria prelucrătoare care nu sunt în top național, dar sunt în topul
regiunii Sud-Vest Oltenia, precum și situația industriei mijloacelor de transport
rutier și industria altor mijloace de transport. Pentru fiecare din aceste industrii
este prezentat câștigul salarial mediu brut din ramură și procentul din câștigul
salarial mediu brut pe țară.

După o scădere în anii 2004, 2005 și 2006, industria mijloacelor de
transport rutier și industria altor mijloace de transport se afla în creștere în anul
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2008 din punctul de vedere al necesarului de forță de muncă, după cum se
observă din următoarele grafice:
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Particularitățile cererii de forță de muncă în regiunea Sud-Vest Oltenia
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Cererea de forță de muncă salarială în regiunea Sud-Vest Oltenia are câteva
particularități, printre care: procente mai mari de salariați decât procentul
național în industrie, administrație publică, învățământ și sănătate, procent
raportat la numărul total al salariaților din regiune și procente mai mici în
intermedieri financiare, tranzacții imobiliare și închirieri, comerț, hoteluri și
restaurante. În celelalte domenii economice, procentul salariaților din efectivul
total al salariaților pe regiune este relativ același cu procentul național.
Astfel, în industrie erau angajate la 31.12.2008 în regiunea Sud-Vest
Oltenia 148790 de persoane, reprezentând 34% din efectivul total al salariaților
pe regiune, cu aproximativ 4% mai mult decât procentul național. Diferența este
dată în special de industria extractivă, unde lucrează 5,1% dintre salariații din
regiune, față de 1,5% la nivelul țării. Domeniile dezvoltate ale industriei
extractive în Sud-Vest Oltenia sunt extracția și prepararea cărbunelui, cu 14861
de salariați și extracția hidrocarburilor și servicii anexe, cu 6443 salariați.
În topul domeniilor din industria prelucrătoare pe regiune se afla în 2008
industria alimentară și a băuturilor, cu 3,49% din totalul salariaților, fabricarea
articolelor de îmbrăcăminte, aranjarea și vopsirea blănurilor, cu 3,43% și
industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, cu 2,37% din salariați,
domenii care se află și în topul național. Specific regiunii este că pe următoarele
locuri în topul domeniilor din industria prelucrătoare ca dimensiune a cererii de
forță de muncă se află fabricarea substanțelor și produselor chimice, cu 1,87%
din salariați și industria metalurgică, cu 1,39% din salariați.
Procente mai mari din totalul salariaților pe regiune, raportat la procentul
național, le înregistrează și administrația publică – 5,45% pe regiune față de
4,26% la nivel național, învățământul – 9,1% pe regiune față de 7,87% la nivel
național și sănătatea – 8,63% pe regiune față de 7,32% la nivel național.
Industria mijloacelor de transport rutier, cu toată tradiția pe regiune, nu
atrăgea un procent mai mare în anul 2008 decât procentul național – 1,28% din
salariații pe regiune, față de 1,26% la nivel național. Mai dezvoltată era în 2008
în regiune industria altor mijloace de transport – 2,46% pe regiune față de 1,18%
la nivel național.
În comerț lucrează 15,2% din salariați în regiunea Sud-Vest Oltenia, față de
17,3% la nivel național, iar în hoteluri și restaurante 1,95% față de 2,33% la
nivel național. În transport, depozitare și comunicații sunt angajați pe regiune
5,4% din totalul salariaților, față de 6,8% la nivel național, în intermedieri
financiare 1,54% față de 2,2%, iar în tranzacții imobiliare și închirieri 5,7% față
de 7,77% la nivel național.
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Distribuția de salariați femei – bărbați la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia
respectă în general distribuția națională.
Câștigul salarial mediu brut în regiunea Sud-Vest Oltenia era în anul 2008
cu 3,63% mai mic decât câștigul salarial mediu brut la nivel național. Pe regiune
se câștiga cu 28,3% mai puțin decât media pe ramură în intermedieri financiare,
cu 26,8% mai puțin în tranzacții imobiliare și închirieri și cu 20% mai puțin
decât media pe ramură în industria alimentară și a băuturilor. Salarii mai mici
decât media pe ramură se înregistrau și în industria altor mijloace de transport –
cu 18,2% mai puțin, în construcții – cu 14,9% mai puțin și în fabricarea
articolelor de îmbrăcăminte – cu 13,3% mai puțin. Salarii mai mari decât media
pe ramură se înregistrau la nivelul anului 2008 pe totalul industriei – cu 19,7%
mai mult, unde mai bine plătiți decât salariații la nivel național erau salariații din
industria metalurgică – cu 49,29% mai mult, cei din industria construcțiilor
metalice și a produselor din metal – cu 13,9% mai mult și salariații din industria
mijloacelor de transport rutier, plătiți în 2008 cu 12,6% mai mult decât media de
pe ramură.
În sectorul de stat sunt salarii mai mici decât media pe domenii la nivel
național. Astfel, în administrație publică se câștigă în regiunea Sud-Vest Oltenia
cu 11% mai puțin decât la nivel național, iar în învățământ cu 5,88% mai puțin.
Excepție face sănătatea și asistența socială, unde câștigul salarial mediu brut este
cu 1,15% mai mare decât cel național pe ramură.
Tabelul următor prezintă efectivul salariaților la 31.12.2008 pe regiunea
Sud-Vest Oltenia, cu ponderea fiecărui domeniu de activitate din totalul
salariaților pe regiune. In industria prelucrătoare sunt prezentate primele cinci
sectoare ca număr de angajați precum și industria mijloacelor de transport rutier
și industria altor mijloace de transport. Tabelul cuprinde și împărțirea salariați
femei – salariați bărbați pentru fiecare ramură precum și câștigul salarial mediu
brut pe ramură. Ultima coloană reprezintă procentul din câștigul salarial mediu
pe ramură.
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Numărul de angajați din industria mijloacelor de transport rutier în
regiunea Sud-Vest Oltenia a avut un trend ușor descrescător din anul 2002 până
în 2008. Industria altor mijloace de transport a cunoscut o cădere substanțială în
anii 2004-2005, dar și o creștere importantă în 2007-2008. Graficele următoare
prezintă aceste evoluții:
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Particularitățile cererii de forță de muncă în județul Dolj
Specificul cererii de forță de muncă în județul Dolj este reprezentat de
ponderea mai mare decât la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia – mai mare, de
asemenea și decât ponderea la nivel național – a industriei mijloacelor de
transport rutier, a industriei de mașini și aparate electrice și a fabricării
produselor textile. La nivelul regiunii Sud-Vest, județul Dolj se remarcă printr16

un procent mai mare al salariaților din comerț și din sectorul intermedierilor
financiare. În Dolj sunt angajați într-un procent mai mic decât în regiune în
sectoarele: industrie extractivă, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, energie
electrică, gaze și apă, construcții, hoteluri și restaurante și administrație publică.
Astfel, sectoarele cu cel mai ridicat procent de salariați din totalul
salariaților în Dolj sunt industria – cu 28,9% și comerțul, cu 21,6%. Procentul
mai mic pe total industrie față de regiunea Sud-Vest se datorează numărului mai
mic de salariați în industria extractivă, comparativ cu alte județe din regiune –
1742 de salariați la 31.12. 2008, reprezentând doar 1,23% din totalul salariaților
din județ.
În industria prelucrătoare, ramura industriei alimentare și a băuturilor
atrăgea în 2008 cei mai mulți salariați: 5041, reprezentând 3,6% din totalul
salariaților din județ. Este urmată de fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu
3828, adică 2,73% și industria de mașini și aparate electrice, cu 3767 de
salariați, respectiv 2,69% din numărul total al salariaților. Fabricarea produselor
textile urmează în top, cu 2822 angajați, adică 2,01% și industria construcțiilor
metalice și a produselor din metal cu 2764 de angajați – 1,97%. Județul Dolj are
un procent mai mare de salariați decât procentul pe regiunea Sud-Vest și în
comerț - 21,6% în Dolj față de 15,2% pe regiune și în intermedieri financiare –
1,73% în Dolj față de 1,54% pe regiune.
Câștigului salarial mediu brut era mai mic în Dolj în anul 2008 decât
media în regiunea Sud-Vest: cu 6,6% mai puțin decât salariul mediu pe
economie, față de -3,63% față de salariul mediu pe economie, cât se cifrează în
regiune. În Dolj sunt salarii mai mici decât salariul mediu pe ramură în comerț cu 20,5% mai mici, în intermedieri financiare – cu 20,5% mai mici, în fabricarea
produselor textile – cu 15,3% mai mici, în administrație publică – cu 12,5% mai
mici. Sunt salarii mai mari decât media pe ramură în industria mijloacelor de
transport rutier – cu 26,4% mai mari, în industria construcțiilor metalice și a
produselor din metal – cu 19,7% mai mari, în industria de mașini și aparate
electrice – cu 8,01 mai mari, sănătate și asistență socială – cu 8,2% mai mari.
Tabelul următor prezintă efectivul salariaților din județul Dolj la
31.12.2008 pe principalele ramuri ale economiei, precum și câștigul salarial
mediu. Ultima coloană reprezintă procentul din salariul mediu pe ramură la nivel
național.
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Particularitățile cererii de forță de muncă în județul Gorj

Principalele caracteristici ale cererii de forță de muncă în județul Gorj
sunt: procent mai mare de salariați decât procentul național în industria
extractivă, în industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, în
industria de mașini și echipamente, în fabricarea produselor din cauciuc și mase
plastice și în energie electrică, termică, gaze și apă. Procent mai mic de salariați
decât procentul național se înregistrează pe totalul industriei prelucrătoare, în
comerț și în intermedieri financiare.
Astfel, în industria extractivă erau la 31.12.2008 15645 de salariați, ceea
ce reprezintă 18,7% din totalul salariaților din județ. Primele cinci ramuri din
industria prelucrătoare sunt industria construcțiilor metalice și a produselor din
metal – 2993 de salariați, reprezentând 3,59% din totalul salariaților din județ,
industria de mașini și echipamente – 2673 de salariați, reprezentând 3,21% din
totalul salariaților, industria alimentară și a băuturilor – 1959 de salariați,

18

reprezentând 2,35% din totalul salariaților, fabricarea produselor din cauciuc și
mase plastice – 1489 de salariați, reprezentând 1,78% din total și fabricarea
articolelor de îmbrăcăminte, aranjarea și vopsirea blănurilor – 1090 de salariați,
reprezentând 1,30% din totalul salariaților. De asemenea, specific județului este
o cerere mai mare decât în plan național pentru salariați în sectorul energiei
electrice și termice, gaze și apă – 5033 de salariați, reprezentând 6,04% din
totalul salariaților din județ.
Industria prelucrătoare angajează cu 10% mai puține persoane decât la
nivel național – 13115 salariați, reprezentând 15,7% din totalul salariaților în
județ. Comerțul este mai slab reprezentat – cu doar 11,2% din salariați, la fel și
intermedierile financiare cu 1,29%.
Industria mijloacelor de transport rutier, ca și industria altor mijloace de
transport nu sunt reprezentate la nivelul județului Gorj.
Câștigul salarial mediu brut era în Gorj în 2008 cu 15,38% mai mare decât
câștigul salarial mediu brut național. Sunt salarii mai mari în industria
construcțiilor metalice și a produselor din metal – cu 43,5% mai mari decât
media națională pe ramură, în energie electrică și termică, gaze și apă – cu
30,83% mai mari decât media națională pe ramură și în industria extractivă – cu
9,3% mai mari decât media națională pe ramură. Salarii mai mici se
înregistrează în industria alimentară și a băuturilor, cu 39,7% mai mici decât
media națională pe ramură, în intermedieri financiare, cu 34,7% mai mici și în
industria de mașini și echipamente, cu 25,8% mai mici.
Tabelul următor prezintă efectivul salariaților din județ la 31.12.2008 pe
fiecare din ramurile principale ale economiei, efectivul salariaților din primele
cinci ramuri ale industriei prelucrătoare, precum și câștigul salarial mediu brut
pe ramuri. Ultima coloană reprezintă procentul din salariul mediu pe ramură la
nivel național.

19

Particularitățile cererii de forță de muncă în județul Mehedinți

Județul Mehedinți se distinge printr-un procent mai mare de salariați decât
media națională pe ramură în industria altor mijloace de transport, în fabricarea
substanțelor și a produselor chimice și în fabricarea lemnului. De asemenea, sunt
mai mulți salariați decât media națională pe ramură în construcții. Mai puțini
salariați sunt în comerț, intermedieri financiare și în hoteluri și restaurante.
Astfel, în industria altor mijloace de transport erau angajate la 31.12.2008
4546 de persoane, reprezentând 8,94% din totalul salariaților din județ. În topul
ramurilor din industria prelucrătoare cu cei mai mulți salariați urmează industria
alimentară și a băuturilor, cu 1558 salariați, reprezentând 3,06% din totalul
salariaților, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, aranjarea și vopsirea
blănurilor – 1552 de salariați, adică 3,05% din total, fabricarea substanțelor și
produselor chimice – 1786 de salariați, adică 3,51% din total. Fabricarea
lemnului și a produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei este și ea în top,
cu 1,38% din totalul salariaților.
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Energia electrică și termică, gaze și apă atrage în județul Mehedinți cu 4
procente mai mult decât media națională pe ramură – 3130 e salariați, adică
6,15% din totalul salariaților pe județ.
Industria mijloacelor de transport rutier nu este reprezentată la nivelul
județului Mehedinți.
Câștigul salarial mediu brut în județul Mehedinți este cu 3,74% mai mic
decât cel la nivel național. Se câștigă mai bine în județ decât media națională pe
ramură în fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 37,4% mai mult,
în energie electrică și termică, gaze și apă – cu 8,3% mai mult și în agricultură –
cu 6,3% mai mult. Se câștigă mai puțin în industria alimentară și a băuturilor –
cu 47,7% mai puțin decât media națională pe ramură, în transport, depozitare și
comunicații – cu 36,4% mai puțin, în intermedieri financiare – cu 32,7% mai
puțin.
Tabelul următor prezintă efectivul salariaților din județ la 31.12.2008 pe
fiecare din ramurile principale ale economiei, efectivul salariaților din primele
cinci ramuri ale industriei prelucrătoare, precum și câștigul salarial mediu brut
pe ramuri. Ultima coloană reprezintă procentul din salariul mediu pe ramură la
nivel național.
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Particularitățile cererii de forță de muncă în județul Olt

Principala caracteristică a cererii de forță de muncă în județul Olt o
reprezintă procentul mai mare de salariați în industria prelucrătoare (34,7% din
totalul salariaților din județ în anul 2008, doar 26,3% fiind procentul la nivel
național). În topul activităților industriei prelucrătoare ca număr de angajați se
află fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, aranjarea și vopsirea blănurilor, cu
9,47% din totalul angajaților în Olt – 3,68% la nivel național. Urmează industria
metalurgică, cu 7,45%, față 0,89% la nivel național și industria altor mijloace de
transport cu 5,01% față de 1,18% la nivel național. Printre ramurile industriei
prelucrătoare ce atrag un număr mare de salariați în județul Olt se numără
industria alimentară și a băuturilor cu 3,09% dintre salariați și fabricarea
produselor din cauciuc și mase plastice cu 2,38%. Un procent mai mare de
salariați decât la nivel național se înregistra în 2008 și în domeniul construcțiilor
– 10,8% față de o medie națională de 8,69%.
Un procent mai mic de salariați decât media la nivel național se înregistra
la 31.12.2008 în sectorul comerțului – 10,43% în Olt față de 17,3% la nivel
național, în transport, depozitare și comunicații – 4,13% față de 6,82%, în
intermedieri financiare – 1,40% față de 2,20% și în tranzacții imobiliare,
închirieri – 3,14% față de 7,77% la nivel național.
În industria mijloacelor de transport rutier lucrau în 2008 1211 persoane,
ceea ce reprezintă un procent puțin mai mare decât cel național – 1,59% din
totalul salariaților în Olt, față de 1,26% la nivel național. Câștigul salarial mediu
brut pe ramura industriei mijloacelor de transport rutier era în Olt, în aceeași
perioadă, cu 28,2% mai mic decât cel pe ramură la nivel național.
Câștigul salarial mediu brut era în Olt, în anul 2008, cu 8,68% mai mic
decât cel național. Domeniile cu salarii mai mici decât media pe ramură sunt:
industria altor mijloace de transport, cu 36,16% mai mici decât media pe
ramură, industria alimentară și a băuturilor, cu 34,6% mai mici, comerț, cu
30,6% mai mici. Ramura cu cel mai mare procent de angajați din industria
prelucrătoare în Olt – fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, aranjarea și
vopsirea blănurilor, înregistra câștiguri salariale medii cu 20,54% mai mici decât
câștigul mediu pe ramură.
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Salarii mai mari decât media națională pe ramură erau, în 2008, în
industria metalurgică – cu 54,5% mai mari, în industria extractivă – cu 10,9%
mai mari și în fabricarea produselor de cauciuc și mase plastice – cu 7,2% mai
mari.
Tabelul următor prezintă efectivul salariaților din județ la 31.12.2008 pe
fiecare din ramurile principale ale economiei, efectivul salariaților din primele
cinci ramuri ale industriei prelucrătoare, precum și câștigul salarial mediu brut
pe ramuri. Ultima coloană reprezintă procentul din salariul mediu pe ramură la
nivel național.

Particularitățile cererii de forță de muncă în județul Vâlcea

Trăsăturile specifice cererii de forță de muncă în județul Vâlcea sunt, în
linii mari, ponderea crescută din totalul salariaților a celor care lucrează în
fabricarea substanțelor și a produselor chimice – 5,6% în Vâlcea față de 0,87%
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la nivel național și la fel în domeniul energiei electrice și termice, gaze și apă –
4,3% în Vâlcea față de 2,31% la nivel național. Peste procentul național din
acest punct de vedere se ridica în 2008 și industria alimentară și a băuturilor –
5,01% în Vâlcea față de 3,67% la nivel național, industria construcțiilor metalice
– 3,31% în Vâlcea față de 1,91% la nivel național și producția de mobilier și alte
activități industriale – 1,97% în Vâlcea față de 1,77% la nivel național. De
asemenea, ponderea salariaților în construcții din totalul salariaților în județ era
în 2008 cu 2 procente mai mare decât ponderea la nivel național – 10,6% față de
8,6% la nivel național.
În medie mai puțini angajați decât media națională pe ramură se cifrau în
2008 în sectorul comerțului – 15,8% față de 17,3% la nivel național, în
transporturi, depozitare și comunicații – 4,45% față de 6,82% și în intermedieri
financiare – 1,5% față de 2,2% la nivel național.
Industria mijloacelor de transport rutier, ca și industria altor mijloace de
transport sunt aproape inexistente în județul Vâlcea, fiind reprezentate doar cu
387, respectiv 25 de salariați.
Câștigul salarial mediu brut era la 31.12.2008 în județul Vâlcea cu
12,03% mai mic decât media națională. Sectoarele unde salariile sunt mai mici
decât cele la nivel de ramură sunt: transport, depozitare și comunicații – cu
30,9% mai mici decât media națională, intermedieri financiare – cu 30,8% mai
mici, fabricarea lemnului și a produselor din lemn și plută – cu 24,09% mai
mici. De asemenea, sunt salarii mai mici decât cele pe ramură în comerț - cu
20,8% mai mici, în construcții – cu 18,4% mai mici și în industria extractivă –
cu 15,2% mai mici.
Tabelul următor prezintă efectivul salariaților din județ la 31.12.2008 pe
fiecare din ramurile principale ale economiei, efectivul salariaților din primele
cinci ramuri ale industriei prelucrătoare, precum și câștigul salarial mediu brut
pe ramuri. Ultima coloană reprezintă procentul din salariul mediu pe ramură la
nivel național.
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Cap. 3 Costul mediu al forței de muncă
Costul forței de muncă este un indicator statistic obținut prin raportarea
cheltuielilor unităților pentru forța de muncă salarială la numărul mediu al
salariaților. Se calculează costul mediu lunar și cuprinde cheltuielile directe și
cheltuielile indirecte ale unităților economice cu forța de muncă (vezi
metodologia în anexe).
Costul mediu lunar brut cu forța de muncă la nivel național a fost în anul
2008 de 2296 RON pe lună. Cele mai mari costuri sunt în intermedieri
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financiare – 5690 RON, cu 147,8% mai mare decât media națională, în industria
extractivă – 4795 RON, cu 108,8% mai mare decât media națională și în energie
electrică și termică, gaze și apă – 3797 RON, cu 63,3% mai mare decât costul
mediu lunar al forței e muncă la nivel național. Sunt costuri mai mari decât la
nivel național și în administrație publică – cu 33,5% mai mari, în transport,
depozitare și comunicații – cu 23,08% mai mari, în învățământ – cu 16,98% mai
mari și în sănătate și asistență socială – cu 10,40% mai mari.
Industria prelucrătoare înregistrează un cost mediu lunar al forței de
muncă de 1821 RON, ceea ce reprezintă cu 20,68% mai puțin decât media
națională. Sunt însă ramuri ale industriei prelucrătoare unde costurile sunt cu
mult mai mari decât media națională – de exemplu, în fabricarea produselor din
tutun se plătea în 2008 cu 127,7% mai mult decât media națională, în fabricarea
produselor de cocserie cu 92,5% mai mult și în industria metalurgică cu 22,9%
mai mult.
Industria mijloacelor de transport rutier înregistra în 2008 un cost mediu
lunar brut al forței de muncă de 2503 RON, cu 9,01% mai mult decât media
națională, iar industria altor mijloace de transport – 2539 RON, cu 10,58% mai
mult decât media națională.
În topul ramurilor economice unde cheltuielile cu forța de muncă sunt mai
mici decât media națională se află hotelurile și restaurantele, cu costuri medii
lunare în 2008 de 1316 RON pe salariat, reprezentând cu 42,6% mai puțin decât
media națională. Urmează agricultura, cu 1590 RON, reprezentând cu 30,7%
mai puțin decât media națională și comerțul, cu 1767 RON, însemnând cu
23,04% mai puțin decât media națională.
Tabelul următor prezintă costul mediu lunar brut al forței de muncă în
anul 2008 pe ramurile economiei naționale, primele cinci domenii din industria
prelucrătoare ca valoare a costului mediu brut lunar, precum și costurile din
industrii care nu sunt în topul național al industriei prelucrătoare, dar apar în
topul regiunii Sud-Vest Oltenia. Sunt prezentate de asemenea costurile cu forța
de muncă în industria mijloacelor de transport rutier și în industria altor mijloace
de transport. Ultima coloană din dreapta reprezintă procentul costului mediu
lunar brut pe ramură din costul mediu lunar brut la nivel național.
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Costul mediu al forței de muncă – regiunea Sud-Vest Oltenia

Costul mediu lunar brut al forței de muncă în regiunea Sud-Vest Oltenia a
fost în anul 2008 de 2190 RON, cu 4,61% mai mic decât la nivel național. Se
înregistrează valori mai mari pe total industrie – 2507 RON, cu 17,1% mai mult
decât media națională pe ramură și în administrație publică – 3639 RON, cu
18,68% mai mult decât media națională.

27

În cadrul industriei prelucrătoare, ramurile cu cele mai mari costuri ale
forței de muncă din regiune sunt industria metalurgică, cu 4190 RON cost mediu
lunar în 2008, reprezentând cu 48,4% mai mult decât media pe ramură și
fabricarea produselor din tutun, cu 3073 RON pe lună, însă cu 41,2% mai puțin
decât media națională pe ramură. Costuri mai mari decât media națională pe
ramură sunt și în fabricarea substanțelor și a produselor chimice – 3024 RON,
însemnând cu 11,05% mai mult decât media pe ramură, în industria
construcțiilor metalice și a produselor din metal – 2208 RON, cu 14,1% mai
mult decât media națională pe ramură și în industria de mașini și aparate
electrice – 2089 RON, reprezentând cu 12,19% mai mult decât media pe ramură.
În industria mijloacelor de transport rutier, costul mediu lunar brut a fost
în 2008 de 2775 RON, reprezentând cu 10,86% mai mult decât media națională
pe ramură, iar în industria altor mijloace de transport – 2049, însemnând cu
19,2% mai puțin decât media națională pe ramură.
Costuri mai mici decât media națională pe ramură se înregistrau în 2008
în intermedieri financiare – 4036 RON, cu 29,06% mai puțin decât media
națională, în tranzacții imobiliare, închirieri – 1703 RON, cu 27,3% mai puțin
decât media pe ramură, în transport, depozitare și comunicații – 2272 RON, cu
19,6 mai puțin decât media pe ramură și în sănătate și asistență socială – 2212
RON, cu 12,7% mai puțin decât media națională.
Tabelul următor prezintă costul mediu lunar brut al forței de muncă în
anul 2008 pe principalele ramuri economice, precum și primele cinci ramuri din
industria prelucrătoare ca nivel al costului mediu al forței de muncă. De
asemenea, sunt prezentate costurile cu forța de muncă în industria mijloacelor de
transport rutier și în industria altor mijloace de transport. Ultima coloană
prezintă procentul din costul mediu național pe ramură.
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Costul mediu al forței de muncă – județul Dolj

Costul mediu al forței de muncă era în județul Dolj în anul 2008 de 2122
RON pe lună, însemnând cu 7,57% mai puțin decât media națională. Valori mai
mari decât media națională pe ramură se înregistrau în administrație publică –
3578 RON, cu 16,69% mai mult decât media pe ramură și pe totalul industriei –
cu 1,16% mai mult decât media pe ramură.
În totalul industriei prelucrătoare, cheltuielile erau de 1857 RON, cu
1,97% mai mari decât media pe ramură. În cadrul industriei prelucrătoare,
ramurile cu cele mai mari costuri ale forței de muncă erau fabricarea
substanțelor și a produselor chimice, cu 4048 RON lunar, reprezentând cu
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48,65% mai mult decât media națională pe ramură și fabricarea produselor din
tutun, cu 3646 RON, dar însemnând cu 30,26% mai puțin decât media pe
ramură. Cheltuieli mai mari decât media națională pe ramură sunt și în industria
construcțiilor metalice și a produselor din metal – 2320 RON, cu 19,89% mai
mult decât media națională.
În industria mijloacelor de transport rutier costurile erau în 2008 de 3117
RON lunar, reprezentând cu 24,5% mai mult decât media națională pe ramură,
iar în industria altor mijloace de transport – 2197 RON, însemnând cu 13,4%
mai puțin decât media națională pe ramură.
Costuri medii lunare cu forța de muncă mai mici în județul Dolj decât
media pe ramură se înregistrau în anul 2008 în comerț - 1387 RON, cu 21,5%
mai puțin decât media națională pe ramură, în intermedieri financiare – 4479
RON, cu 21,2% mai puțin decât media pe ramură, în tranzacții imobiliare,
închirieri – 1988 RON, cu 15,2% mai puțin decât media pe ramură și în
construcții – 1772, cu 12,9% mai puțin decât media națională.
Tabelul următor prezintă costul mediu lunar brut al forței de muncă în
anul 2008 în județ pe principalele ramuri economice, precum și primele cinci
ramuri din industria prelucrătoare ca nivel al costului mediu al forței de muncă.
De asemenea, sunt prezentate costurile cu forța de muncă în industria
mijloacelor de transport rutier și în industria altor mijloace de transport. Ultima
coloană prezintă procentul din costul mediu național pe ramură.
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Costul mediu al forței de muncă – județul Gorj

Costul mediu lunar brut al forței de muncă era în anul 2008 în județul
Gorj de 2622 RON, reprezentând cu 14,19% mai mult decât media națională.
Costuri mai mari se înregistrau pe total industrie – 3472 RON, cu 62,24% mai
mult decât media națională pe ramură și în administrație publică – 4111 RON,
cu 34,08% mai mult decât media națională pe ramură.
În industria prelucrătoare costul mediu al forței de muncă era în 2008 de
1709 RON lunar, cu 6,15% mai puțin decât media națională pe ramură. În cadrul
industriei prelucrătoare, valori mai mari decât media națională pe ramură ale
costurilor cu forța de muncă se cifrau în industria construcțiilor metalice și a
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produselor din metal – 2780 RON, cu 43,6% mai mult decât media pe ramură și
în industria de mașini și aparate electrice – 2500 RON, cu 34,2% mai mult decât
media pe ramură.
În industria mijloacelor de transport rutier, costul mediu lunar al forței de
muncă era de 1960 RON, cu 21,69% mai mici decât media națională pe ramură.
Costuri mai mici decât media pe ramură se înregistrau în tranzacții
imobiliare, închirieri – 1332 RON, cu 43,1% mai puțin decât media pe ramură,
în intermedieri financiare – 3679 RON, cu 35,3% mai puțin decât media pe
ramură, în comerț - 1225 RON, cu 30,6% mai puțin decât media pe ramură și în
hoteluri și restaurante – 1097 RON, cu 16,6% mai puțin decât media națională
pe ramură.
Tabelul următor prezintă costul mediu lunar brut al forței de muncă în
anul 2008 în județ pe principalele ramuri economice, precum și primele cinci
ramuri din industria prelucrătoare ca nivel al costului mediu al forței de muncă.
De asemenea, sunt prezentate costurile cu forța de muncă în industria
mijloacelor de transport rutier și în industria altor mijloace de transport. Ultima
coloană prezintă procentul din costul mediu național pe ramură.
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Costul mediu al forței de muncă – județul Mehedinți

Costul mediu lunar brut al forței de muncă a fost în anul 2008 în județul
Mehedinți de 2187 RON, cu 4,74% mai mic decât costul mediu la nivel național.
Valori mai mari decât media națională pe ramură se înregistrau în administrație

33

publică – 3951 RON, cu 28,8% mai mari decât media națională pe ramură și pe
total industrie – 2483, cu 16,02% mai mult decât media națională pe ramură.
Industria prelucrătoare avea în 2008 costuri medii cu forța de muncă de
1977 RON, cu 8,56% mai mari decât media națională pe ramură. În cadrul
industriei prelucrătoare, pe primul loc din punctul de vedere al cheltuielilor cu
forța de muncă se află fabricarea substanțelor și a produselor chimice – 3687
RON lunar, cu 35,4% mai mult decât media națională pe ramură. Urmează
industria de mașini și aparate electrice – 2471 RON, cu 32,7% mai mult decât
media pe ramură și industria construcțiilor metalice și a produselor din metal –
2022 RON, cu 4,49% mai mult decât media națională pe ramură.
Industria altor mijloace de transport rutier înregistra în 2008 costuri medii
lunare brute cu forța de muncă de 2351 RON, cu 7,4% mai puțin decât media
națională pe ramură.
Cheltuieli mai mici cu forța de muncă decât media națională pe ramură se
înregistrau în 2008 în județul Mehedinți în tranzacții imobiliare, închirieri –
1413 RON, cu 39,7% mai puțin decât media pe ramură, în transport, depozitare
și comunicații – 1772 RON, cu 37,2% mai puțin decât media pe ramură, în
intermedieri financiare – 3788 RON, cu 33,4% mai puțin decât media pe
ramură, în comerț - 1305 RON, cu 26,1% mai puțin decât media națională pe
ramură și în sănătate și asistență socială – 2003 RON, cu 20,9% mai puțin decât
media națională.
Tabelul următor prezintă costul mediu lunar brut al forței de muncă în
anul 2008 în județ pe principalele ramuri economice, precum și primele cinci
ramuri din industria prelucrătoare ca nivel al costului mediu al forței de muncă.
De asemenea, sunt prezentate costurile cu forța de muncă în industria
mijloacelor de transport rutier și în industria altor mijloace de transport. Ultima
coloană prezintă procentul din costul mediu național pe ramură.
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Costul mediu al forței de muncă – județul Olt

Costul mediu lunar brut al forței de muncă în anul 2008 a fost în județul
Olt de 2076 RON, cu 9,58% mai mic decât costul la nivel național. Costuri mai
mari decât media națională pe ramură se înregistrau în industria extractivă –
5242 RON, cu 9,32% mai mari decât media pe ramură, în industria prelucrătoare
– 1953, cu 7,24% mai mari decât media pe ramură și în administrație publică –
3291 RON, cu 7,33% mai mari decât media pe ramură.
În cadrul industriei prelucrătoare, costuri mai mari ale forței de muncă
decât media națională pe ramură se înregistrau în industria de mașini și aparate
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electrice – 3525 RON, cu 89,3% mai mult decât media națională pe ramură, în
industria metalurgică – 4338 RON, cu 53,6% mai mult decât media națională pe
ramură și în fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – 1861, cu 5,4%
mai mult decât media națională.
În industria mijloacelor de transport rutier, costul mediu lunar brut al
forței de muncă a fost în anul 2008 în județul Olt de 1770 RON, cu 29,2% mai
mic decât media națională pe ramură, iar în industria altor mijloace de transport
– 1600 RON, cu 36,9% mai mic decât media națională pe ramură.
Costuri mai mici decât media pe ramură se înregistrau și în intermedieri
financiare – 3775 RON, cu 33,6% mai mici decât media pe ramură, în comerț 1238 RON, cu 29,9% mai mici decât media pe ramură, în construcții – 1652
RON, cu 18,8% mai mici decât media pe ramură și în transport, depozitare și
comunicații – 2309 RON, cu 18,2% mai puțin decât media națională pe ramură.
Tabelul următor prezintă costul mediu lunar brut al forței de muncă în
anul 2008 în județ pe principalele ramuri economice, precum și primele cinci
ramuri din industria prelucrătoare ca nivel al costului mediu al forței de muncă.
De asemenea, sunt prezentate costurile cu forța de muncă în industria
mijloacelor de transport rutier și în industria altor mijloace de transport. Ultima
coloană prezintă procentul din costul mediu național pe ramură.
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Costul mediu al forței de muncă – județul Vâlcea

Costul mediu lunar brut al forței de muncă a fost în anul 2008 în județul
Vâlcea de 1999 RON, cu 12,9% mai mic decât media națională. Costuri mai
mari decât media națională se înregistrau în administrație publică – 3450 RON,
cu 12,5% mai mari decât costul mediu la nivel național pe ramură.
În industria prelucrătoare, pe primele locuri din punctul de vedere al
valorii absolute a costului mediu al forței de muncă se află fabricarea
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substanțelor și produselor chimice, cu 2613 RON, cifră care reprezintă însă mai
puțin cu 4,03% decât media națională pe ramură și industria metalurgică, cu
2054 RON, dar care reprezintă cu 27,2% mai puțin decât media pe ramură.
Cheltuielile cu forța de muncă în industria mijloacelor de transport rutier
și în industria altor mijloace de transport depășesc media națională pe ramură,
însă domeniile sunt foarte slab reprezentate în județ din punct de vedere al
dezvoltării lor și al forței de muncă angrenată.
Costurile cele mai mici cu forța de muncă raportate la media națională pe
ramură se înregistrau în 2008 în transport, depozitare și comunicații – 1927
RON, cu 31,8% mai mici decât media națională pe ramură, în intermedieri
financiare – 3896 RON, cu 31,5% mai mici decât media națională pe ramură, în
construcții – 1634 RON, cu 19,7% mai mici decât media națională pe ramură și
în sănătate și asistență socială – 2060 RON, cu 18,7% mai puțin decât media
națională.
Tabelul următor prezintă costul mediu lunar brut al forței de muncă în
anul 2008 în județ pe principalele ramuri economice, precum și primele cinci
ramuri din industria prelucrătoare ca nivel al costului mediu al forței de muncă.
De asemenea, sunt prezentate costurile cu forța de muncă în industria
mijloacelor de transport rutier și în industria altor mijloace de transport. Ultima
coloană prezintă procentul din costul mediu național pe ramură.
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Graficele următoare prezintă evoluția costului mediu al forței de muncă pe
regiunea Sud-Vest Oltenia, raportat la situația națională, precum și evoluția
costului mediu al forței de muncă în industria mijloacelor de transport rutier și în
industria altor mijloace de transport, raportat la costul mediu al forței de muncă
pe ramură, la nivel național.
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Cap. 4 Structura populației

Populația după participarea la activitatea economică

Din totalul populației României, de 21484287 (conform estimărilor, anul
2009), persoane active sunt 9924140, dintre care 9243457 ocupate și 680683
șomeri. Persoane inactive sunt 11560147. Astfel, rata de activitate este de 54,4%
(rata de activitate = ponderea persoanelor active, adică persoane ocupate plus
șomeri, din totalul populației cu vârste de 15 ani și peste).

41

Rata de ocupare este de 50,7% (rata de ocupare = ponderea persoanelor
ocupate din totalul populației cu vârstă de 15 ani și peste). Șomajul, potrivit
acelorași estimări din 2009, se ridica la 6,9%.
Împărțirea pe sexe relevă o pondere mai mare la nivel național a
persoanelor active bărbați – 5524235 bărbați față de 4399905 femei, cu toate că
populația de sex feminin este cu peste 500.000 de persoane mai numeroasă decât
cea de sex masculin. Astfel, rata de activitate la bărbați era în 2009 de 62,8%,
față de 46,6% la femei, iar rata de ocupare era de 58,0% la bărbați față de 43,9%
la femei. Șomajul era în același an de 7,7% la bărbați și de 5,8% la femei.
În urban populația totală era în 2009 de 11795843 persoane, față de rural,
unde locuiau 9688444 persoane. Rata de activitate în mediu urban era de 53,7%,
față de 55,4% în mediul rural, iar rata de ocupare de 49,4% în urban față de
52,4% în rural.
În totalul populației României, cea mai mare rata de activitate se
întâlnește la populația cu vârste cuprinse între 35 și 44 de ani – 83,0%, ca și cea
mai ridicată rata de ocupare – 78,4%.
În regiunea Sud-Vest Oltenia populația totală era în 2009 de 2264737
persoane, dintre care 1107096 active și 1157641 inactive. Persoane ocupate erau
1031494, iar șomeri 75602. Astfel, rata de activitate era de 57,1%, cu aproape
trei procente mai mult decât media națională, iar rata de ocupare era de 53,2%,
tot cu aproape trei procente mai mare decât rata de ocupare la nivel național.
Șomajul era aproape la fel ca la nivel național – 6,8% față de 6,9% la nivel
național.
Împărțirea pe sexe în regiunea Sud-Vest Oltenia relevă o participare
procentuală mai mare a femeilor la activitățile economice, diferența între rata de
ocupare la bărbați și cea la femei fiind doar de 12 procente, față de aproape 15
procente la nivel național.
Rata de activitate și cea de ocupare în mediul urban în regiunea Sud-Vest
Oltenia sunt mai mici decât cele naționale – 52,4% rata de activitate, față de
53,7% la nivel național și 46,9% rata de ocupare, față de 52,4% la nivel național.
În mediul rural, însă, este invers – rata de activitate este de 61,6%, față de 55,4%
la nivel național, iar rata de ocupare 59,1%, față de 52,4% la nivel național. Rata
șomajului pe regiune păstrează aceeași tendință: în Sud-Vest Oltenia este mai
mare în mediul urban decât media națională și mai mică în mediul rural decât
media națională.
Următoarele grafice prezintă comparativ evoluția ratei de activitate, a ratei
de ocupare și șomajului în regiunea Sud-Vest Oltenia și pe întreaga țară.
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Rata de activitate

Rata de ocupare
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Rata șomajului

Tabelele următoare prezintă populația după participarea la activitatea
economică, pe sexe, medii și grupe de vârstă, în anul 2009:
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La nivel național, 2009
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Regiunea Sud-Vest Oltenia, 2009
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Populația ocupată, pe nivele de pregătire, sexe și medii la nivel național

Totalul populației ocupate în România era în 2009 de 9243457 persoane,
cel mai mare procent fiind reprezentat de populația cu vârste cuprinse între 35 și
44 de ani – 2558931 persoane, însemnând 27,68% din totalul populației ocupate.
Grupurile vulnerabile pe piața muncii din punctul de vedere al ocupării sunt
reprezentate de tineri cu vârste între 15 și 24 de ani – sunt ocupați doar 751825,
însemnând 8,13% din totalul populației ocupate și de persoane cu vârste
apropiate de vârsta pensionării, 55–64 de ani, dintre acestea fiind ocupate doar
1052281 persoane, însemnând 11,38% din totalul populației ocupate.
Cu studii superioare sunt ocupate 1428140 persoane, reprezentând 15,4%
din totalul populației ocupate a României. Predomină învățământul universitar
de lungă durată – 1238908 de persoane – față de învățământul universitar de
scurtă durată – 189232 persoane. Categoria de vârstă cu cel mai mare procent al
persoanelor cu studii superioare în totalul ocupării este 25–34 de ani, cu 585982
absolvenți de studii superioare, reprezentând 23,7% din total. Urmează categoria
35-44 de ani, cu 15,07% absolvenți de studii superioare și 45–54 de ani cu
13,7% absolvenți de studii superioare.
Persoane ocupate cu studii medii sunt 5515982, reprezentând 59,67% din
totalul populației ocupate. Predomină învățământul liceal cu 28,6% din totalul
populației ocupate, urmat de învățământul profesional, complementar sau de
ucenici cu 23,5% din total. Învățământul postliceal de specialitate și cel tehnic
de maiștri este relativ slab reprezentat, cu 4,3% din total. Categoria de vârstă cu
cel mai mare procent al persoanelor cu studii medii ocupate este 35-44 de ani –
71,9% din totalul categoriei. Urmează categoria 45-54 de ani, cu 66,3%.
Persoane ocupate cu studii scăzute sunt, la nivelul României, 2299334,
însemnând 24,87% din totalul populației ocupate. Predomină învățământul
gimnazial – 1763073 de persoane, față de școala primară – 483195 de persoane.
Categoria de vârstă în care se regăsește procentul cel mai mare al persoanelor
ocupate cu studii scăzute este 55-64 de ani, cu 44,4% din totalul categoriei.
Populația ocupată masculină este cu aproape zece procente mai mare
decât cea feminină. Comparativ cu persoanele de sex masculin ocupate,
persoanele de sex feminin înregistrează un procent mai mare al ocupării cu
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studii superioare și un procent sensibil mai mic al ocupării pe categoria de vârstă
15-24 de ani.
Populația ocupată în mediu urban depășește cu aproape zece procente
populația ocupată în mediul rural – sunt 5032126 persoane ocupate în mediul
urban, față de 4211331 în mediul rural. În urban sunt mai multe persoane
ocupate cu studii superioare – 13,9% din totalul populației ocupate la nivel
național, față de numai 1,46% din totalul populației, în mediu rural. Cu nivel
scăzut de pregătire sunt ocupate în mediu urban 383733 persoane, reprezentând
4,15% din totalul populației ocupate la nivel național, în timp ce în rural sunt
1915602 persoane ocupate cu nivel scăzut de pregătire, reprezentând 20,72% din
totalul populației ocupate la nivel național.
Tabelele următoare prezintă populația ocupată pe grupe de vârstă,
împărțită pe sexe, medii și nivel de instruire, la nivel național, în anul 2009.
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Populația ocupată, pe nivele de pregătire, sexe și medii în regiunea SudVest Oltenia

În regiunea Sud-Vest Oltenia erau, în anul 2009, 1031494 persoane
ocupate. Cel mai mare procent se regăsesc tot în grupa de vârstă 35-44 de ani –
266562, reprezentând 25,84% din totalul populației ocupate în regiune. Se
remarcă un procent mai mare în Sud-Vest Oltenia al persoanelor ocupate de 65
de ani și peste decât procentul național – 8,9% față de 4,7% la nivel național.
Categoriile de vârstă cele mai vulnerabile sunt, ca și pe totalul țării, tinerii cu
vârste cuprinse între 15 și 24 de ani – reprezintă pe regiune doar 7,8% din totalul
populației ocupate și persoanele cu vârsta apropiată de vârsta de pensionare,
între 55 și 64 de ani, care reprezintă doar 13,7% din totalul populației ocupate.
Cu studii superioare sunt ocupate în regiune 142351 persoane,
reprezentând 13,8% din totalul populației ocupate, cu aproape două procente
mai puțin decât media națională. Ponderea cea mai mare a persoanelor cu studii
superioare este în categoria de vârstă 25-34 de ani – 22,5% din totalul categoriei.
Persoane ocupate cu studii medii în Sud-Vest Oltenia sunt 558464,
reprezentând 54,1% din totalul populației ocupate pe regiune. Cifra arată că în
Sud-Vest Oltenia sunt ocupate cu cinci procente mai puțin persoane cu studii
medii decât la nivel național, ca pondere în totalul populației ocupate. Pe grupe
de vârstă, persoanele cu studii medii sunt preponderent ocupate în categoria 3544 de ani – 72,07% din totalul populației ocupate pe această grupă de vârstă.
Persoane cu pregătire scăzută sunt ocupate în regiune 330679, ceea ce
înseamnă o pondere de 32,05%, cu opt procente peste media la nivel național.
Ca și la nivel național, procentul cel mai mare al persoanelor ocupate cu
pregătire scăzută se regăsește în categoria de vârstă 55-64 de ani.
Distribuția ocupării pe sexe în regiune respectă în linii mari situația la
nivel național – sunt ocupați cu 9% mai mulți bărbați decât femei. Ponderea
femeilor angajate cu studii superioare este mai mare decât cea a bărbaților, iar
ponderea bărbaților ocupați cu studii medii este mai mare decât cea a femeilor.
Distribuția urban – rural a ocupării relevă diferențe notabile în regiunea
Sud-Vest Oltenia față de nivelul național. Astfel, procentul de persoane ocupate
în rural este de 57,5% din totalul populației ocupate pe regiune, față de 45,5% la
nivel național. În urban – 42,4% față de 54,4% la nivel național. Se observă că
ponderea persoanelor cu studii superioare din mediul urban în regiune depășește
ponderea la nivel național. De asemenea, datele relevă că persoanele din
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categoria de vârstă 55-64 de ani sunt ocupate în procent mai mare în mediul
rural decât în mediul urban.
Tabelele următoare prezintă populația ocupată pe grupe de vârstă,
împărțită pe sexe, medii și nivel de instruire, în regiunea Sud-Vest Oltenia, în
anul 2009.
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Graficele următoare prezintă distribuția persoanelor ocupate în funcție de
pregătire, pe totalul populației și pe regiunea Sud-Vest Oltenia, precum și
împărțirea pe medii.
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Structura populației ocupate, după activitățile economiei naționale și statutul
profesional

La nivel național, activitatea economică ce atrage cel mai mare procent al
populației ocupate, conform clasificării activităților economiei naționale CAEN
REV. 2 este agricultura, silvicultura și pescuitul – 29,09% din populația ocupată.
Urmează industria prelucrătoare, cu 18,94% și comerțul cu ridicata și
amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu 12,5%.
În ceea ce privește statutul profesional, ponderea cea mai mare o au
salariații, cu 67,2% din totalul populației ocupate, urmați de lucrătorii pe cont
propriu, cu 19,3%, lucrătorii familiali neremunerați cu 11,99%, patronii, cu
1,42% și membrii unei societăți agricole sau ai unei cooperative, cu 0,004%.
În agricultură primează lucrătorii pe cont propriu, în timp ce salariații sunt
majoritari în celelalte activități. Patroni se regăsesc în cel mai mare procent în
comerțul cu ridicata și amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor –
47,8% din totalul patronilor. Urmează industria prelucrătoare, unde se regăsesc
12,6% dintre patroni și transport și depozitare, cu 5,7% dintre patroni.
Din totalul salariaților, 74,1% se regăsesc în mediu urban și doar 25,8% în
mediul rural. Ponderea cea mai mare a lucrătorilor pe cont propriu se regăsesc în
mediul rural – 84,8% din totalul lucrătorilor pe cont propriu și numai 15,1% în
mediul urban. Patronii în schimb provin cu preponderență din mediul urban –
76,05% dintre ei, în timp ce patronii din mediul rural reprezintă doar 23,9% din
totalul patronilor la nivel național. În ceea ce privește lucrătorii familiali
neremunerați, 95,3% se regăsesc în mediul rural și doar 4,6% în urban.
Regiunea Sud-Vest Oltenia se remarcă printr-un procent mai mic decât cel
național al salariaților în totalul populației ocupate – 51,28% față de 67,21% la
nivel național. De asemenea, sunt și mai puțini patroni – ei reprezintă doar
0,82% din totalul populației ocupate, față de 1,42% la nivel național. În SudVest Oltenia sunt, în schimb, un procent mai mare de lucrători pe cont propriu –
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23,19% și un procent foarte mare de lucrători familiali neremunerați – 24,6%
din totalul populației ocupate, față de 11,9% la nivel național.
Agricultura este activitatea economiei naționale care atrage și în Sud-Vest
Oltenia cea mai mare parte a populației ocupate, însă într-o pondere mult mai
mare decât ponderea națională – 47,12% din populația activă a regiunii este
antrenată în activități economice care țin de agricultură, față de 29,09% cât este
procentul național. Urmează industria prelucrătoare, cu 12,1% din totalul
populației în regiune și comerțul, cu 10,02%.
Pe diviziunea urban – rural, în regiunea Sud-Vest Oltenia se observă
aceeași pondere crescută a salariaților și a patronilor în urban, iar a lucrătorilor
pe cont propriu și a lucrătorilor familiali neremunerați în rural, fără însă ca
procentele să fie sensibil diferite de media națională.
Tabelele următoare prezintă structura populației ocupate, după activitățile
economiei naționale și statutul profesional, în România și în regiunea Sud-Vest
Oltenia, în anul 2009. Pentru a fi mai ușor de interpretat, am împărțit tabelele în
două.
Tabel România, partea 1
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Tabel România, partea a 2-a
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Tabel regiunea Sud-Vest Oltenia, partea 1
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Tabel Sud-Vest Oltenia, partea a 2-a
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Graficele următoare prezintă structura populației ocupate după statutul
profesional, pe România și pe regiunea Sud-Vest Oltenia în anul 2009.
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Graficele următoare prezintă evoluția procentului din populația totală
ocupată a salariaților, lucrătorilor pe cont propriu, patronilor, lucrătorilor
familiali neremunerați și a membrilor societăților agricole în anii 2002, 2005,
2008 și 2009, în regiunea Sud-Vest Oltenia comparat cu situația la nivel
național.
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Șomajul

Criza economică a condus în anul 2009 la o creștere a șomajului cu un
procent față de anul 2008, ajungându-se la o cifră totală la nivel național de
680683 șomeri. Cea mai mare parte a acestora sunt cu studii medii – 63,24%,
urmează cei cu studii scăzute – 27,23% și cu studii superioare – 9,51%. Grupa
de vârstă cu incidența cea mai mare a șomajului este 15-24 de ani, cu 28,9% din
totalul șomerilor, urmată de 25-34 de ani, cu 27,07%. Cele mai puțin afectate de
șomaj sunt persoanele cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani – 4,75% din totalul
șomerilor, însă aceasta în special datorită pensionărilor anticipate – vârsta reală
de pensionare este, în România, de doar 54 de ani.
Șomeri bărbați sunt cu 25 de procente mai mulți decât femei – 62,25%
față de 37,74% femei. Împărțirea urban-rural relevă o pondere mai mare a
șomajului în mediu urban – 65,00%, față de 34,99% în mediu rural.
Tabelele următoare prezintă situația șomajului în România, în anul 2009,
cu împărțire pe sexe,medii și nivel de instruire.

Tabel România, partea 1
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Tabel România, partea a 2-a
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În regiunea Sud-Vest Oltenia, numărul șomerilor era în 2009 de 75602.
Ca și la nivel național, ponderea cea mai mare o au persoanele cu studii medii –
60,97% din totalul șomerilor, urmat de persoanele cu studii scăzute – 25,88%
din total și persoanele cu studii superioare – 13,13% din total. Grupa de vârstă
cu cei mai mulți șomeri este în regiune grupa 25-34 de ani, diferit astfel de
național, urmată de grupa de vârstă 15-24 de ani.
Ca și la nivel național, procentul bărbaților în totalul șomerilor este mai
mare decât procentul femeilor – 69,2% față de 30,79%. De asemenea, ponderea
șomajului în mediu urban este mai mare decât cea din mediul rural.
Tabelele următoare prezintă situația șomajului în regiunea Sud-Vest
Oltenia, în anul 2009, cu împărțire pe sexe, medii și nivel de instruire.
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Tabel Sud-Vest Oltenia, partea 1
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Tabel Sud-Vest Oltenia, partea a 2-a
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Incidența șomajului de lungă durată reprezintă ponderea numărului
șomerilor de lungă durată în totalul șomerilor. Rata șomajului de lungă durată
este ponderea șomerilor aflați în șomaj de 12 luni și peste în populația activă.
Graficele următoare prezintă comparativ evoluția șomajului de lungă
durată în regiunea Sud-Vest Oltenia, față de întreaga țară.
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Populația inactivă

Populația inactivă era, la nivelul întregii țări, în anul 2009 de 11560147
persoane. Dintre acestea 4332361 erau pensionari și beneficiari de ajutor social,
reprezentând 37% din totalul populației, 3560650 erau elevi și studenți,
reprezentând 31% din total, femei casnice – 1264905, însemnând 11%, alte
situații – 2402231, reprezentând 21% din total.
Populația inactivă în mediul urban este mai mare decât cea din mediul
rural – 6321216 în urban, față de 5238931 în rural. Procentul pensionarilor și a
beneficiarilor de ajutor social este mai mare în mediul urban – 40% în urban față
de 35% în rural, la fel și ponderea elevilor și studenților – 32% în urban față de
29% în mediul rural. Categoriile casnice și alții au pondere mai mare în mediu
rural decât în urban – 13% casnice, 23% altă situație în rural, față de 9% casnice,
19% altă situație în mediu urban.
Populația inactivă în regiunea Sud-Vest Oltenia era în anul 2009 de
1157641 persoane. Dintre aceștia 412734 erau pensionari și beneficiari de ajutor
social, reprezentând 36% din total, cu un procent mai puțin decât la nivel
național și 392484 elevi și studenți, adică 34% din total, cu trei procente mai
mult decât media națională. Femei casnice sunt în regiune 150269, reprezentând
13% din total, cu două procente mai mult decât la nivel național, iar categoria
alte situații este reprezentată cu 202154 persoane, adică 17% din total, cu patru
procente sub media națională.
Și în regiunea Sud-Vest Oltenia populația inactivă în mediu urban este
mai mare decât cea în mediul rural – 593459 persoane în urban față de 564181
persoane în rural. Se constată ponderea mai mare a elevilor și studenților în
urban față de rural – 38% în urban față de 30% în rural, diferența urban-rural
fiind cu cinci procente mai mare decât diferența în totalul populației inactive la
nivel național. Pensionarii și beneficiarii de ajutor social sunt cu trei procente
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mai mulți în mediu rural decât în mediul urban în regiunea Sud-Vest Oltenia –
37% în rural față de 34% în urban, diferit față de situația în plan național.
Graficele următoare prezintă structura populației inactive în plan național
și în regiunea Sud-Vest Oltenia, general și pe medii, în anul 2009.
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Din graficele următoare, ce prezintă evoluția în timp a numărului de
persoane inactive la nivel național și în regiunea Sud-Vest Oltenia, se
constată tendința de scădere a numărului acestora, atât în plan național cât
și în regiune.
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Cap. 5 Caracteristici ale pieței forței de muncă în industria
mijloacelor de transport rutier în regiunea Sud-Vest Oltenia

Regiunea Sud-Vest Oltenia are tradiție în industria mijloacelor de
transport rutier. Repartizarea nu este însă uniformă în toate cele cinci județe care
fac parte din regiune, cea mai mare parte a persoanelor care lucrează în prezent
în domeniu fiind din județul Dolj – 3921 în anul 2008, urmat la distanță
considerabilă de județul Olt – 1211. Vrancea și Gorj sunt slab reprezentate, cu
387, respectiv 91 de persoane, iar Mehedinți deloc.
Distribuția persoanelor angajate în industria mijloacelor de transport rutier
pe județe în regiunea Sud-Vest Oltenia, anul 2008:

O situația relativ identică se regăsește și în industria altor mijloace de
transport rutier, doar trei județe având forță de muncă în anul 2008 implicată în

97

activitate: Mehedinți cu 4546 de persoane, Olt cu 3808 și Dolj cu 2383 de
persoane.

Distribuția persoanelor angajate în industria altor mijloace de transport pe
județe în regiunea Sud-Vest Oltenia, anul 2008:

Totalul persoanelor ocupate în anul 2009 care au pregătire în domenii
specifice activităților industriale este de 3332866, reprezentând 37,8% din
totalul populației ocupate. Dintre aceștia 1983271, însemnând 22,5% din totalul
populației ocupate, au pregătire în domeniul ingineriei și a științelor inginerești
și 1349595, însemnând 15,3% din total în domeniul fabricării și prelucrării. Cea
mai mare parte a persoanelor cu pregătire în domenii specifice activităților
industriale se regăsesc în industria prelucrătoare – 32,6%, în agricultură,
98

silvicultură și pescuit – 16,4%, în construcții – 12,5% și în comerț, 12,08%.
Graficul următor prezintă numărul persoanelor ocupate care au pregătire în
domenii specifice activităților industriale, în anul 2009 pe întreaga țară, în
funcție de domeniile economice în care activează:
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Salariați care au pregătire în domenii specifice activității industriale sunt
2627254, însemnând 42,3% din totalul salariaților în România. Cea mai mare
parte a acestora lucrează în industria prelucrătoare – 40,5%, în comerț - 13,2% și
în construcții – 12,6%, după cum se observă din tabelul următor:
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În regiunea Sud-Vest Oltenia, procentul persoanelor care au pregătire în
domenii specifice activităților industriale din totalul populației ocupate este mai
mare decât procentul la nivel național – sunt 405153 de persoane care au studii
în aceste domenii, reprezentând 43,1% din totalul populației ocupate, cu peste
cinci procente mai mult decât la nivel național. Diferența este dată de cei care au
pregătire în inginerie și științe inginerești – 28,3% din totalul populației ocupate
pe regiune, față de 22,5% la nivel național.
Cea mai mare parte a persoanelor care au pregătire în domenii specifice
activităților industriale din regiunea Sud-Vest Oltenia își desfășoară însă
activitatea în agricultură – 26,9%, urmată de industria prelucrătoare – 22,6% și
construcții – 8,5%.
În ceea ce privește salariații pe regiune, 53,9% din totalul lor au pregătire
în domenii specifice activităților industriale, cu 11% mai mult decât în plan
național. Cea mai mare parte a acestora lucrează în industria prelucrătoare –
31,7%, cu nouă procente mai puțin decât în plan național, urmată de comerț 14,5% și de construcții, 10,4%.
Graficele următoare prezintă numărul persoanelor ocupate și, respectiv,
numărul salariaților care au pregătire în domenii specifice activităților
industriale, în anul 2009, în funcție de activitățile economice pe care le
desfășoară:
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Populația ocupată cu pregătire în domenii specifice activității industriale
în România este formată din 10% persoane cu studii superioare și 90% persoane
cu studii medii. Proporția se păstrează și în ceea ce privește salariații – 12% au
studii superioare și 88% studii medii. Relativ aceleași date le regăsim și în
regiunea Sud-Vest Oltenia, după cum se observă din graficele următoare:
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În ceea ce privește șomerii care au pregătire în domenii specifice
activității industriale, ponderea persoanelor cu studii superioare este mai scăzută
decât în cazul persoanelor ocupate și a salariaților, atât în regiunea Sud-Vest
Oltenia cât și la nivel național:
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Educația de profil tehnic în regiunea Sud-Vest Oltenia
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Absolvenții de licee cu profil tehnic în regiunea Sud-Vest Oltenia au o
pondere mai mare în totalul absolvenților învățământului liceal decât în plan
național. În anul 2009 de exemplu, au absolvit licee în regiune 23354 de
persoane, dintre care 9244 au terminat licee cu profil tehnic. Graficul următor
prezintă evoluția în timp a ponderii absolvenților de licee cu profil tehnic din
totalul absolvenților de licee, în regiunea Sud-Vest Oltenia și în plan național:

Se observă că, după o creștere constantă între 2002 și 2008, în anul 2009
ponderea absolvenților de licee cu profil tehnic în totalul absolvenților a scăzut.
Scăderea se observă și din graficul următor, care prezintă evoluția numărului de
absolvenți de licee cu profil tehnic în regiunea Sud-Vest, vârful fiind înregistrat
în anul 2008, când au absolvit peste 10000 de persoane:
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Școlile postliceale sunt însă foarte slab reprezentate, atât la nivel național,
cât și în regiunea Sud-Vest Oltenia, numărul absolvenților fiind în scădere de la
an la an. În Sud-Vest au absolvit școli postliceale în anul 2009 doar 1599 de
persoane și nici o persoană în domeniul construcțiilor de mașini, după cum se
observă din graficul următor:
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Dacă școlile post-liceale de profil în industria construcțiilor de mașini au
dispărut în regiunea Sud-Vest Oltenia, locul acestora pare a fi luat de școlile de
maiștri, care au cunoscut o oarecare revenire în 2009, înregistrând în regiune
347 de absolvenți. Dintre aceștia, 202 au absolvit școli de maiștri cu profil
construcții de mașini și 145 profil maistru mecanic:

Școlile de arte și meserii – fostele școli profesionale – atrag numărul cel
mai mare de elevi în învățământul tehnic preuniversitar în regiunea Sud-Vest
Oltenia. Și aici se constată însă un număr în scădere al absolvenților față de anii
trecuți, în special față de anul 2005 când au absolvit școli de arte și meserii cu
profil în construcția de mașini 3848 de persoane – numai 1794 de persoane în
anul 2009. Graficele prezintă evoluția numărului total al absolvenților școlilor
de arte și meserii în regiunea Sud-Vest Oltenia, din care numărul de absolvenți
cu profil în construcții de mașini:
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Tendințe în cadrul ofertei de muncă în industria construcțiilor de mașini în
regiunea Sud-Vest Oltenia – cercetare de teren
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Potrivit anchetei în gospodării realizată de Institutul Național de Statistică,
în România sunt aproximativ 2400000 de persoane care au pregătire în domeniul
inginerie și științe inginerești. În regiunea Sud-Vest Oltenia sunt aproximativ
344000 de persoane.
La începutul lunii iulie 2010, în cadrul proiectului Biroul pentru
observarea pieței muncii și a calității locurilor de muncă s-a realizat o cercetare
statistică selectivă în gospodăriile populației ale cărei metodologie și rezultate le
prezentăm în cele ce urmează.

a) Metodologia cercetării

Obiectivele cercetării
Această cercetare selectivă s-a realizat în scopul captării de informaţii
utile pentru caracterizarea detaliată a comportamentului pe piaţa muncii a
absolvenților de profil adecvat desfăşurării activităţii profesionale în industria
construcţiilor de maşini din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.
Rezultatele acestei cercetări aduc informaţii suplimentare esenţiale pentru
elaborarea studiului de caz asupra regiunii Sud-Vest Oltenia, regiune care va fi
gazda uneia dintre cele mai mari investiţii din România – cea a companiei Ford
la Craiova.

Sfera de cuprindere
Ancheta s-a desfăşurat în regiunea Sud-Vest Oltenia în rândul gospodăriilor
individuale ale populaţiei. Participarea la anchetă a fost voluntară. Au făcut
obiectul anchetei persoanele în vârstă de 15-54 ani cu domiciliul permanent
în România, membre ale gospodăriilor din locuinţele selectate, pentru care
domeniul de instruire corespunzător celui mai înalt nivel de educaţie absolvit
face parte din grupa 520 Inginerie şi ştiinţe inginereşti (conform Clasificării
europene privind domeniile de pregătire), respectiv:
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• profilul Mecanică şi metalurgie – cod 521 - (inginerie mecanică şi
metalurgică, lăcătuşerie, programe de calificare în mecanică, mecanică
fină, laminare, hidraulică, fabricare tipare şi matriţe metalice, fabricare
unelte, prelucrări din metal, producere oţel, sudarea metalelor, etc.)
• profilul Electricitate şi energie – cod 522 - (fabricare componente
electrice, instalaţii de generare a electricităţii, instalaţii de răcit,
distribuirea gazelor, producerea energiei de înaltă tensiune, instalarea şi
întreţinerea liniilor de înaltă tensiune, reparaţii piese de maşini electrice
de uz casnic, programe de calificare în domeniul energiei termice,
electrice, nucleare, hidraulice etc.)
• profilul Electronică şi automatică – cod 523 - (aparatură electronică
pentru staţii de emisie – recepţie radio – TV, reparaţii radio - TV, sisteme
de telecomunicaţie, instalarea şi întreţinerea echipamentelor de
telecomunicaţie, construcţia şi repararea calculatoarelor, ingineria
electronică, servicii pentru depanarea echipamentelor electronice,
robotică, tehnologia digitală pentru prelucrarea datelor, reţelelor,
telecomunicaţiilor)
• profilul Vehicule cu motor, nave şi aeronave – cod 525 - (ingineria
aeronavelor, automotoarelor, motocicletelor, construirea şi repararea
automotoarelor electrice, navelor şi vapoarelor, vehiculelor, tinichigerie,
sisteme de angrenare pentru motoare, vopsirea cu lacuri/vopsele/sprayuri).
Nu s-au colectat informaţii pentru persoanele absente de la domiciliu pentru
un an şi peste, plecate în străinătate pentru diferite motive.

Perioada de referinţă
Principala perioadă de referinţa o constituie intervalul de timp scurs de la
terminarea studiilor până la momentul realizării interviului. Informaţiile
colectate vizează însă şi intenţii de viitor ale respondentului.

Periodicitate
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Unică, se realizează exclusiv pentru acest proiect de cercetare.

Metoda de colectare
Datele au fost colectate prin metoda interviului faţă în faţă. Înregistrarea
informaţiilor în chestionarele anchetei s-a realizat prin intervievarea persoanelor
de 15-54 ani, la domiciliul gospodăriilor din locuinţele cercetate.
Chestionarul cercetării este un chestionar individual ce se adresează
persoanelor de 15-54 ani care constituie populaţia ţintă a cercetării şi se
compune din:
- datele de identificare ale respondentului, care poate fi persoana ţintă
sau, în lipsă, o persoană din gospodărie care poate răspunde în numele
persoanei ţintă;
şi 17 întrebări referitoare la:
- detalii privind forma de educaţie de cel mai înalt nivel absolvită
(denumire, locaţie, specializare etc.);
- experienţa în muncă conform calificării/specializării dobândite în
cadrul sistemul naţional de învăţământ;
- experienţa în muncă în cadrul unei unităţi economice cu activitate
principală de fabricare a autovehiculelor de transport rutier;
- întrebări referitoare la motivele pentru care respondentul nu a lucrat în
domeniu;
- percepţia respondentului asupra nivelului de salarizare care ar trebui
practicat în domeniu;
- informaţii privind formarea profesională continuă;
- factori de stimulare a angajării la un loc de muncă în domeniul
construcţiilor de autovehicule de transport rutier;
- existenţa unor eventuale beneficii de prestaţii sociale.
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Perioada de colectare
Colectarea în teren a datelor s-a realizat în perioada 5-11 iulie 2010.

Volumul eşantionului
60 persoane aparţinând populaţiei ţintă a cercetării.

b) Rezultatele cercetării

Eșantion de 60 de persoane. Principalele caracteristici:

1) Vârsta
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2) Sex

3) Starea civila legală
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4) Nivelul şcolii de cel mai înalt grad absolvite
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5) Domeniul de pregătire corespunzător şcolii de cel mai înalt grad
absolvite
Inginerie și științe inginerești, conform Clasificării europene a domeniilor
de pregătire.
6) A lucrat în cursul săptămânii de referință (cel puțin 1 oră, chiar și
ocazional sau excepțional), sau a avut un loc de muncă de la care a
fost absent?

7) Care a fost statutul dvs. profesional ?
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8) Care este activitatea principală a subunităţii sau, dacă nu este cazul, a
unităţii în care aţi lucrat ?
Activități în ferme mixte - 5
Extracția cărbunelui inferior - 1
Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale - 1
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte - 2
Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază - 2
Fabricarea altor produse din material plastic - 1
Metalurgia aluminiului – 1
Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice - 2
Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice - 2
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor - 1
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier - 1
Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare - 1
Construcția de nave și structuri plutitoare - 2
Producția de energie electrică - 3
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - 2
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor - 1
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat - 1
Întreținerea și repararea autovehiculelor - 2
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Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, preponderent produse alimentare - 2
Comerț cu amănuntul al carburanților - 1
Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice - 1
Hoteluri și alte facilități de cazare similare - 1
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea - 1
Servicii de administrație publică generală - 1
Învățământ secundar general - 2
Învățământ secundar, tehnic sau profesional - 1
Nu lucrează - 19

9) Ce ocupaţie aţi avut ?
Legislatori, membri ai executivului - 1
Ingineri energeticieni și electricieni - 3
Ingineri mecanici - 4
Profesori în învățământul liceal - 1
Tehnicieni și maiștri mecanici - 1
Secretare - 1
Funcționari de programare și urmărire a producției - 1
Administratori (Intendenți) - 1
Vânzători în magazine și piețe - 1
Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale - 5
Zidari - 1
Instalatori și montatori de țevi - 2
Zugravi, tapețari, lăcuitori și vopsitori - 1
Constructori și montatori de structuri metalice - 4
Electricieni montatori și reparatori de linii electrice aeriene și subterane - 1
Confecționeri industriali de îmbrăcăminte, pălărieri și modiste - 2
Operatori la instalații și utilaje miniere - 1
Operatori la instalațiile de producere a energiei - 1
Operatori la instalațiile de fabricare a altor produse chimice - 1
Asamblori de echipamente electronice - 1
Șoferi de autoturisme și camionete - 2
Șoferi de autocamioane și mașini de mare tonaj - 1
Femei de serviciu la birouri, hoteluri și alte instituții - 1
Portari, paznici și asimilați - 1
Cititori de contoare și incasatori - 1
Muncitori necalificați la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje etc - 1
Nu lucrează - 19
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10)
Consideraţi că programul dvs. obişnuit de lucru este complet
sau parţial ?
Pentru cei 41 care lucrează:
Cumulative
Cumulative
PROG
Frequency
Percent
Frequency
Percent
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
1
41
100.00
41
100.00

11)
Aţi lucrat vreodată pentru salariu sau alte venituri în bani sau
în natură ?
Pentru cei care nu lucrează – 19 persoane:

12)

Care a fost motivul principal pentru care aţi încetat să lucraţi ?

Pentru 7 persoane care nu lucrează dar au lucrat:
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13)

Aţi încetat să lucraţi înainte de 2002 ?

Pentru cei 7 persoane care nu lucrează, dar au lucrat:

14)

Care a fost anul încetării lucrului înainte de 2002 ?
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Pentru o persoană care nu lucrează și a încetat lucrul înainte de anul 2002:
Cumulative
Cumulative
ANII
Frequency
Percent
Frequency
Percent
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
2000
1
100.00
1
100.00

15)

Care a fost data încetării lucrului (anul)?

Pentru 6 persoane care nu lucrează, dar nu au încetat lucrul înainte de anul 2002:
Cumulative
Cumulative
ANU
Frequency
Percent
Frequency
Percent
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
2004
2
33.33
2
33.33
2006
1
16.67
3
50.00
2007
1
16.67
4
66.67
2008
1
16.67
5
83.33
2009
1
16.67
6
100.00

16)
Care era activitatea principală a subunităţii sau, dacă nu este
cazul, a unităţii în care s-a aflat ultimul dvs. loc de muncă ?
Pentru 6 persoane care nu lucrează, dar nu au încetat lucrul înainte de anul 2002:
Metalurgia aluminiului – 1
Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice – 3
Activități de protecție și gardă – 1
Actități de apărare națională – 1

17)

Ce ocupaţie aţi avut la ultimul loc de muncă ?

Pentru 6 persoane care nu lucrează, dar nu au încetat lucrul înainte de anul 2002:
Ingineri mecanici - 1
Inspectori de poliție și detectivi - 1
Personal de pază și ordine publică - 1
Sudori și debitatori autogeni - 1
Electromecanici montatori și reparatori de aparate și echipamente electrice - 1
Electricieni montatori și reparatori de linii electrice aeriene și subterane - 1
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Întrebări specifice – chestionar suplimentar:

1. În prima parte a
interviului
aţi
declarat că aţi
absolvit
o
instituţie
de
învăţământ
de
profil industrial.
Vă rugăm să
4
precizaţi
4
denumirea
completă şi specializarea instituţiei de învăţământ absolvite precum şi
calificarea obţinută la terminarea studiilor:
Colegiul Tehnic
Electromecanica
Electrotehnica
Energetica
Liceu Agricol
Liceu Industrial
Liceu Auto
Scoala Maistri
Scoala
Profesionala
TCM

7
3
3
1
1
35
1
1

a) Denumirea completă:

b) Județul:
Cumulative
Cumulative
C112
Frequency
Percent
Frequency
Percent
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
AG
1
1.67
1
1.67
B
3
5.00
4
6.67
DJ
31
51.67
35
58.33
GJ
3
5.00
38
63.33
MH
10
16.67
48
80.00
OT
11
18.33
59
98.33
VL
1
1.67
60
100.00
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c) Calificarea (meseria) obţinută:
Cumulative
Cumulative
C113
Frequency
Percent
Frequency
Percent
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
AUTO VEHICULE
1
1.67
1
1.67
BOBINATOR
1
1.67
2
3.33
ELECTRICIAN
3
5.00
5
8.33
ELECTRO-MECANIC
3
5.00
8
13.33
ELECTRONIST
1
1.67
9
15.00
FREZOR
1
1.67
10
16.67
HIDROENERGETICIAN
1
1.67
11
18.33
INGINER CONSTRUCTOR
1
1.67
12
20.00
INGINER ELECTROMECAN
2
3.33
14
23.33
INGINER ELECTROTEHNI
3
5.00
17
28.33
INGINER MECANIC
3
5.00
20
33.33
INSTALATOR
2
3.33
22
36.67
LACATUS
1
1.67
23
38.33
LACATUS MECANIC
21
35.00
44
73.33
LAMINATOR
1
1.67
45
75.00
MAISTRU MECANIC
1
1.67
46
76.67
MECANIC
2
3.33
48
80.00
MECANIC AUTO
3
5.00
51
85.00
MECANIZATOR
1
1.67
52
86.67
OPERATOR HIDRAULIC
1
1.67
53
88.33
PRELUCRATOR IN METAL
1
1.67
54
90.00
SCULER MATRITER
1
1.67
55
91.67
STRUNGAR
3
5.00
58
96.67
SUDOR
1
1.67
59
98.33
VOPSITOR INDUSTRIAL
1
1.67
60
100.00

2. De la terminarea studiilor până în prezent aţi lucrat vreodată în această
meserie / funcţie?
DA,
Aceasta este meseria / specializarea în care lucrez în prezent
Am lucrat în această meserie / specializare mai demult, dar am încetat
lucrul la acel loc de muncă
NU
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3. Care este motivul pentru care nu aţi lucrat niciodată în meseria /
specializarea în care v-aţi calificat prin studii?
Întrebarea este pentru persoanele care au răspuns NU la intrebarea 2 - 22
de persoane.
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4. Cu cât timp în urmă aţi încetat lucrul la acest loc de muncă ?
Această întrebare se adresează celor care au răspuns la întrebarea 2
DA , Am lucrat în această meserie / specializare mai demult, dar
am încetat lucrul la acel loc de muncă - 21 de persoane.

Sunt 18 persoane care au încetat lucrul cu mai mult de doi ani în urmă,
astfel:
Cumulative
Cumulative
C4ANI
Frequency
Percent
Frequency
Percent
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
3
2
11.11
2
11.11
4
2
11.11
4
22.22
5
6
33.33
10
55.56
6
1
5.56
11
61.11
10
2
11.11
13
72.22
12
1
5.56
14
77.78
14
1
5.56
15
83.33
15
1
5.56
16
88.89
20
1
5.56
17
94.44
24
1
5.56
18
100.00

5. Care este motivul pentru care aţi încetat să lucraţi la acest loc de muncă?
Concediere (reducere de personal), faliment (desființarea unităţii)
Sfârşitul unei activităţi temporare
131

Pensionare
Am găsit un loc de muncă mai bun (salariu mai mare, program
flexibil etc)
Altul (specificaţi)

Această întrebare se referă la cei care au răspuns la întrebarea 2 DA , Am
lucrat în această meserie / specializare mai demult, dar am încetat lucrul la
acel loc de muncă - 21 de persoane :

Pentru cei ce au răspuns Altul - 3 persoane
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6. Dacă vi s-ar oferi un loc de muncă în această meserie /specializare
corespunzătoare calificării / specializării obţinută prin studii aţi fi dispus
să-l acceptaţi?
DA, în orice condiţii
ÎN PRINCIPIU DA, dar depinde de:
salariu
programul de lucru
alţi factori (specificaţi)
NU
Această întrebare se adresează celor care la întrebarea 2 au răspuns NU
(22 persoane) și celor care au răspuns Da , am lucrat în această meserie /
specializare mai demult, dar am încetat lucrul la acel loc de muncă (21
persoane). Total respondenți: 43.
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7. Raportat la pregătirea şi experienţa dvs., care credeţi că este salariul
minim pentru a accepta un astfel de loc de muncă?
Sub 1000 lei
1000 – 1500 lei
1501 – 2000 lei
2001 – 2500 lei
Peste 2500 lei
Această întrebare se adresează celor care la întrebarea 6 nu au răspuns NU
5+11=16 ). Fiind și o abținere la această întrebare, procentul se face din 15
răspunsuri:
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8. De la terminarea studiilor până în prezent aţi lucrat vreodată într-o
unitate economică care avea ca activitate principală fabricarea
autovehiculelor de transport rutier ?
DA,
În prezent lucrez într-o astfel de unitate
Am lucrat într-o astfel de unitate, dar am încetat lucrul la acel loc
de muncă
NU
Toți respondenții intră la această întrebare
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9. Care este motivul pentru care nu aţi lucrat niciodată într-o astfel de
unitate?
Această întrebare se adresează celor care au răspuns NU la întrebarea 8 (59 de
persoane)
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10. Dacă vi s-ar oferi un loc de muncă în fabricarea autovehiculelor de
transport rutier aţi fi dispus să-l acceptaţi?
DA, în orice condiţii
ÎN PRINCIPIU DA, dar depinde de:
salariu
programul de lucru
alţi factori (specificaţi)
NU
Se adresează tuturor respondenților

11. Raportat la pregătirea şi experienţa dvs., care credeţi că este salariul
minim pentru a accepta un astfel de loc de muncă?
Sub 1000 lei
1000 – 1500 lei
1501 – 2000 lei
2001 – 2500 lei
Peste 2500 lei
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Această întrebare se referă la cei care nu au răspuns cu NU la
întrebarea 10 - 16 frecvențe.

12. Ați fi dispus să lucrați în municipiul Craiova dacă vi s-ar oferi un loc de
muncă?
DA, În orice condiții
ÎN PRINCIPIU DA, dar depinde de:
Salariu
Program de lucru
Decontarea cheltuielilor de transport
Găsirea unei oferte acceptabile de apartament cu chirie
Alți factori (specificați)
NU
Această întrebare se adresează tuturor respondenților. O persoană nu a
răspuns, procentul se face din 59 de răspunsuri.

138

Pentru cei care au răspuns că depinde de alte motive ( 2 persoane ), motivele
sunt:
Cumulative
Cumulative
C14SPECIF
Frequency
Percent
Frequency
Percent
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
DISTANTA MARE
1
50.00
1
50.00
VARSTA
1
50.00
2
100.00

13. În afară de calificarea / specializarea obţinută în urma studiilor aţi mai
obţinut (de-a lungul vieţii) şi alte calificări / specializări în urma participării
la diverse forme de instruire în afara sistemului naţional de educaţie
(formare profesională oferită de angajator, cursuri oferite de ANOFM,
cursuri urmate pe cont propriu şi finantate de dvs.)?
DA, specificaţi
Nume curs

Calificarea / specializarea obŃinută

14.a
14.b

NU
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Pentru cei ce au raspuns DA (49 de persoane):
Cumulative
Cumulative
C1511
Frequency
Percent
Frequency
Percent
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
ACTIVITATI VAMALE
1
9.09
1
9.09
CASIERA
1
9.09
2
18.18
ELECTRICIAN
1
9.09
3
27.27
ELECTRONIST
1
9.09
4
36.36
INGINERIE MECANICA
1
9.09
5
45.45
INSTITUTORI
1
9.09
6
54.55
METALURGIA ALUMINULUI
2
18.18
8
72.73
POSTLICEALA CONTABILITATE
1
9.09
9
81.82
SOFERI
1
9.09
10
90.91
SOFERI PROFESIONISTI
1
9.09
11
100.00

Există o singură persoană care a urmat și un al doilea curs – informatică.
14. Care este salariul dvs. actual?
Sub 1000 lei
1000 – 1500 lei
1501 – 2000 lei
2001 – 2500 lei
Peste 2500 lei
Nu e cazul (nu sunt salariat)
NR/NS
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15. Beneficiați de asistență socială (ajutor de șomaj, venit minim garantat) ?
DA
NU

Pentru cei care au răspuns DA (5 persoane), distribuția tipurilor de ajutor social:
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Cap. 6 Concluzii și recomandări

Prezentarea descriptivă a datelor statistice privind piața forței de muncă în
regiunea Sud-Vest Oltenia conduce la câteva concluzii care privesc situația
economică actuală și perspectivele de dezvoltare ale zonei.
În primul rând, analiza cererii de forță de muncă salarială în regiune arată
slaba dezvoltare a serviciilor, în special din domeniul financiar și preponderența
unor sectoare industriale din industria prelucrătoare ce produc valoare adăugată
mică, precum industria alimentară și a băuturilor sau fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte. Concentrare mare de salariați se regăsește și în sectoarele energie
electrică și termică, gaze și apă și în sectorul industriei extractive. Coroborând
aceste date și cu faptul că 47% din populația regiunii Sud-Vest Oltenia este
ocupată în agricultură, obținem una dintre explicațiile pentru care produsul
intern brut al regiunii este cel mai mic comparativ cu celelalte regiuni ale țării –
investițiile au fost mici și preponderent în sectoare ce aduc valoare adăugată
mică.
Costuri cu forța de muncă mai mari decât media națională pe ramură sunt,
în regiunea Sud-Vest Oltenia în special în industria metalurgică, în fabricarea
substanțelor și produselor chimice și în industria construcțiilor metalice și a
produselor din metal, ceea ce arată o relativă dezvoltare a acestor sectoare față
de media națională – sunt sectoare unde și salariul mediu brut este mai mare
decât salariul mediu brut pe ramură. În servicii, în schimb, costurile cu forța de
muncă sunt foarte scăzute în regiune comparativ cu mediile pe ramuri, de unde o
altă concluzie a studiului – lipsa puterii de cumpărare a populației în regiune,
comparativ cu alte regiuni ale țării, care conduce la o slabă reprezentare a
sectorului servicii în Sud-Vest Oltenia.
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Sectorul industriei mijloacelor de transport rutier are tradiție în regiune,
însă în ultimii ani nu a atras un procent mare de salariați – în anul 2008 lucrau în
construcții auto doar 1,28% din numărul total de salariați, față de o medie
națională de 1,26%. Regiunea va fi însă gazda uneia dintre cele mai mari
investiţii din România – cea a companiei Ford la Craiova, de unde și ponderea
importantă pe care a avut-o în acest studiu analiza pieței forței de muncă din
acest sector.
O investiție majoră într-o ramură a industriei prelucrătoare necesită forță
de muncă bine pregătită. Una dintre concluziile acestui studiu este că
învățământul tehnic în regiunea Sud-Vest Oltenia – ca, dealtfel, la nivel național,
și-a pierdut atractivitatea, numărul celor care urmează astfel de studii fiind de la
an la an mai mic. În special în ceea ce privește construcția de mașini,
învățământul post-liceal nu mai este reprezentat decât de școli de maiștri, iar
numărul absolvenților de licee și școli de arte și meserii în domeniu a scăzut la
aproape jumătate față de anul 2005.
Din cercetarea calitativă pe care am desfășurat-o la începutul lunii iulie
pe un eșantion de 60 de persoane care au studii în domeniul inginerie și științe
inginerești (conform clasificării europene privind domeniile de pregătire) reiese
că doar 28% dintre aceștia lucrează în domeniul lor de pregătire, 35% au lucrat
dar au încetat lucrul din diferite cauze, iar 37% nu au lucrat deloc. Procentul
foarte mare al persoanelor care, terminând școala, nu au activat în domeniul în
care aveau pregătire și al celor care nu mai activează în prezent ridică problema
de-profesionalizării. De altfel, întrebați fiind dacă ar accepta un loc de muncă în
domeniul lor de pregătire, în eventualitatea că li s-ar oferi aceasta, 63% dintre
respondenți au răspuns nu.
Același studiu relevă că un procent foarte mic dintre cei intervievați au
lucrat în industria construcțiilor de mașini – 2%. Principalele motive pentru care
nu au lucrat în această ramură sunt: au lucrat în alt domeniu – 34%, nu au căutat
– 19% sau nu au găsit – 9%. Puțini dintre ei – 27% ar fi însă dispuși să lucreze
în industria construcțiilor de mașini dacă li s-ar oferi un loc de muncă.
Un aspect important care derivă din cercetarea de față este slaba
mobilitate a forței de muncă în interiorul regiunii Sud-Vest Oltenia. Industria
construcțiilor de mașini s-a dezvoltat folosind forță de muncă în principal din
jurul Municipiului Craiova, din județul Dolj și în mult mai mică măsură județul
Olt, celelalte trei județe – Vrancea, Gorj și Mehedinți fiind aproape deloc
reprezentate în ramură. Cercetarea de teren realizată scoate de asemenea în
evidență lipsa disponibilității persoanelor intervievate de a se muta în Craiova în
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eventualitatea găsirii unui loc de muncă – doar 27% dintre acestea ar accepta.
Distanța mare este, de altfel, unul dintre motivele menționate pentru care cei
intervievați nu au lucrat în industria construcțiilor de mașini.
Principalele recomandări vizează două direcții – cea a dezvoltării
educației și cea a dezvoltării infrastructurii. Atragerea investițiilor – fie că
vorbim de investiția Ford la Craiova, fie de orice alte investiții în regiune,
necesită refacerea învățământului tehnic pentru asigurarea personalului calificat.
Aceasta înseamnă nu doar redeschiderea școlilor tehnice, ci și o campanie de
promovare a acestora în școlile gimnaziale, pentru orientarea profesională a
elevilor. De asemenea, formarea continuă, care este atât de slab reprezentată în
regiune, trebuie impulsionată, mai ales pe fondul lipsei de experiență
profesională în domeniul de specialitate care se constată în piață.
Dezvoltarea infrastructurii ar putea presupune și eforturi pentru a
flexibiliza piața muncii la nivelul regiunii. Atunci când chiriile pe piața liberă
sunt prea mari, dar se face simțită nevoia aducerii de forță de muncă din județele
învecinate pentru susținerea unei investiții de proporții, construirea de
apartamente cu chirii subvenționate de administrația locală, eventual în
parteneriat cu respectivul investitor este o necesitate.

145

