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COMUNICAT DE PRESA
Romanii nu inteleg importanta formarii continue ca pe o sursa
importanta pentru cresterea veniturilor si avansarea in cariera
Asociatia Observator pentru Dezvoltarea Invatarii Permanente
prezinta rezultatele studiului

Cercetare privind participarea la formarea continua
a angajatilor aflati in situatie de risc pe piata muncii
Obiectivul general al cercetarii l-a constituit identificarea profilurilor categoriilor de angajati aflati in
situatie de risc pe piata muncii şi a nevoilor specifice de calificare şi recalificare a acestora, dintr-o
dubla perspectiva: angajat şi angajator.
Cele 3 grupuri tinta investigate in cadrul cercetarii au fost:
G1 - tineri cu vârste cuprinse intre 18-24 ani, cu nivel scazut de educatie, din mediul urban şi rural,
angajati ca necalificati sau pe pozitii cu un nivel scazut de calificare.
G2 - angajati peste 40 de ani, cu nivel mai scazut de educatie, rezidenti in mediul urban şi rural, cu
calificare redusa sau necalificati.
G3 - tineri absolventi de invatamânt liceal (teoretic) sau universitar, in vârsta de 18-35 de ani, aflati
in primii ani ai carierei, rezidenti in special in mediul urban, angajati pe pozitii cu nivel mai scazut de
calificare.
Numai unul din cinci angajatori considera ca angajatii din G1 au competente profesionale care ii
recomanda pentru locul de munca ocupat şi numai o treime ca au calitati personale potrivite,
majoritatea sustinând faptul ca recrutarea acestor angajati s-a realizat pentru ca nu au gasit forta de
munca adecvat calificata sau pentru ca presupun costuri mai reduse de personal. Tinerii din G3
sunt cel mai bine apreciati, aproape jumatate dintre angajatori sustinând ca aceştia au competente
profesionale şi calitati personale adecvate.
Majoritatea angajatilor care au avut şi alte locuri de munca, au practicat aceeaşi profesie/meserie cu
cea din prezent. La nivelul G2 se inregistreaza cea mai mare pondere de subiecti care au practicat
şi alte meserii in afara celei actuale. Pregatirea pentru aceste meserii a fost realizata in principal
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prin calificarea obtinuta in invatamântul initial (31%) şi prin formarea la locul de munca (25%). O
pondere semnificativa a acestor subiecti (unul din cinci) a declarat şi faptul ca pregatirea s-a realizat
printru-un curs de calificare. In comparatie, numai 2% dintre subiectii din Gl şi, respectiv, numai 9%
dintre subiectii din G3 au urmat aceeaşi forma de curs.
Aproximativ 20% dintre subiectii investigati işi simt amenintat actualul loc de munca. Cei mai
amenintati de eventualitatea pierderii locului de munca actual se simt tinerii şi angajatii din mediul
urban. Femeile de peste 40 de ani cu nivel redus de educatie reprezinta de asemenea o categorie
care resimte mai acut acest risc.
Pe primul loc in topul factorilor de insatisfactie la locul de munca este salariul necorespunzator in
raport cu munca prestata. Lipsa perspectivelor de promovare in cadrul firmei este considerata un
factor de nemultumire in proportii mai ridicate de catre angajatii dn grupul G3 (21%), şi mai scazute
in cazul grupului G1 (16%). De asemenea, cea mai ridicata pondere a angajatilor care resimt riscul
plafonarii la locul de munca se inregistreaza in cazul grupului G3 (10%), celelalte grupuri metionând
acest motiv in ponderi de aproximativ doua ori mai scazute. Lipsa perspectivelor de promovare in
cariera este un motiv metionat in ponderi constant mai ridicate in cazul femeilor, comparativ cu
barbatii.
In varianta ipotetica a pierderii locului de munca actual, aproximativ 19% dintre angajatii chestionati
apreciaza ca au şanse mari sa se reangajeze, in timp ce aproape de doua ori mai multi işi apreciaza
şansele ca fiind relativ scazute.
Angajatii din mediul urban sunt mai optimişti in legatura cu perspectiva unui nou loc de munca. Pe
sexe, femeile par a fi in general mai pesimiste şi mai nesigure in viitorul lor profesional decât
barbatii, ponderea cea mai ridicata a femeilor neincrezatoare ca işi vor gaşi uşor un loc de munca
inregristrându-se in grupul celor de peste 40 de ani cu nivel redus de calificare (64% fata de 46% in
cazul barbatilor din acelaşi grup).
Este interesant de remarcat faptul ca in cazul tuturor celor 3 grupuri de referinta, experienta
anterioara de formare continua influenteaza in mod semnificativ nivelul de incredere in
eventualitatea gasirii unui loc de munca. Astfel, sunt mai optimişti ca işi pot gasi cu uşurinta
un loc de munca cei care au urmat un curs de calificare/recalifcare sau cei care s-au calificat
la locul de munca, comparativ cu cei care nu au urmat niciodata un astfel de program.
Dificultatile pe care le imagineaza angajatii in eventualitatea gasirii unui loc de munca sunt in cea
mai importanta proportie legate de sentimentul de dezorientare pe piata muncii determinat de criza
economica actuala. Ponderea cea mai importanta a celor dezorientati se inregistreaza in cazul
grupului G3 (57%), dar şi celelate doua grupuri mentioneaza in proportii relativ ridicate aceasta
dificultate.
Lipsa unei calificari este mentionata ca un obstacol importat pentru aproape jumatate dintre tinerii
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din grupul G1, celelalte doua grupuri inregistrând ponderi mai scazute in aceasta privinta.
Participarea la formare continua
Cea mai redusa rata de participare se inregistreaza in cazul grupului tinta de tineri cu vârste
cuprinse intre 18-24 ani, cu nivel scazut de educatie, angajati ca necalificati sau pe pozitii cu un
nivel scazut de calificare – aproximativ 14% (proportie corespunzatoare tot unei perioade de 5 ani).
Majoritatea beneficiarilor programelor de formare (87%), cu diferente nesemnificative in functie de
grupurile tinta, apreciaza utilitatea competentelor dobândite la cursurile de formare, din perspectiva
corespondentei acestora cu cerintele locului de munca. De asemenea, proportii importante dintre ei
mentioneaza o serie de efecte pozitive in plan personal, observabile la locul de munca: creşterea
increderii in propriile competente, câştigarea increderii colegilor şi şefilor, imbunatatirea comunicarii
cu colegii şi şefii, creşterea initiativei personale şi, nu in ultimul rând, sporirea interesului pentru
participarea şi la alte programe de formare profesionala. Aceste proportii variaza intre 45% şi 80%,
in functie de grupurile tinta şi tipul efectelor declarate.
Participarea la cursuri nu a produs, insa, schimbari in ceea ce priveşte statutul angajatilor la nivelul
organizatiei (promovarea in functie, primirea unor noi responsabilitati in cadrul firmei, creşteri
salariale) in cazul unui procent ridicat dintre aceştia (intre 31% G2 şi 41% G1). Mai mult chiar,
pentru unii angajati care au urmat cursuri FPC, participarea la curs nu le-a schimbat statutul de
incadrat ca necalificat.
Proportia angajatorilor care au o politica de dezvoltare a resurselor umane coerenta, care
organizeaza activitati de formare profesionala pentru intreg personalul sau numai pentru o parte a
acestuia, printre care şi reprezentanti ai grupurilor de interes, este inca redusa - aproximativ 44%.
In aceste conditii, acordarea de facilitati fiscale firmelor /companiilor care organizeaza activitati de
formare, precum şi crearea de scheme comune de finantare a formarii continue ar putea conduce la
stimularea interesului angajatorilor pentru formarea profesionala a angajatilor, inclusiv pentru cei in
situatie de risc pe piata muncii. De asemenea, adoptarea unor forme alternative de organizare a
unor cursuri, mai putin costisitoare (de ex. online sau blended learning) ar putea constitui o solutie
de luat in considerare, in masura in care potentialii participanti dispun de competentele şi resursele
necesare.
Aproape jumatate dintre companiile care au organizat activitati de formare indica faptul ca firma nu
are in prezent resurse financiare adecvate pentru aceste activitati in viitor, in contextul crizei
economice. De asemenea, aceste conditii fac ca peste 25% dintre aceste companii sa declare ca
formarea nu reprezinta in prezent o prioritate pentru nicio categorie de angajati. Se contureaza
astfel un profil al companiilor care par sa fie convinse de importanta investitiei in formare, dar, in
acelaşi timp, o vad inoportuna in perioada actuala, caracterizata de un efort sustinut de rationalizare
a tuturor cheltuielor, inclusiv a celor privind dezvoltarea resurselor umane.
O proportie sensibil mai redusa de angajatori (11%) considera ca participarea la formare a
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angajatilor din grupurile tinta nu este o prioritate pentru organizatia lor. In acest caz, activitatile de
formare la nivelul companiei se limiteaza doar la alte categorii de angajati. O posibila explicatie o
gasim in faptul ca unii angajatori considera ca investitia in formarea acestei categorii de angajati nu
se justifica pentru ca nu işi atinge scopurile, fiind, in sine, ineficienta (15%).
Atitudini fata de munca şi locul de munca
Pentru cei din grupurile tinta, motivatiile extrinseci ale muncii, cu precadere drepturile baneşti, dar
şi siguranta slujbei sunt cele mai puternice elemente in aprecierea unui loc de munca. La polul
opus, ocupatia ideala este ceva mai rar definita ca una in care sa ai responsabilitati, autonomie,
initiativa, in care sa conteze zilele de concediu sau sa fie utila societatii.
Este util prin urmare ca atragerea catre formarea profesionala sa accentueze capacitatea acesteia
de a produce beneficii salariale şi de a creşte siguranta angajarii.
Cercetarea a fost realizata pe un eşantion de 1104 angajati din cele trei grupuri tinta ale proiectului
iar rezultatele studiului sunt caracterizate de erori maxime de eşantionare de pâna la aproximativ
5%.
Eşantionul de angajatori rezultat a inclus 120 organizatii. Dintre acestea, 104 sunt firme cu capital
privat, una are statut de ONG, iar restul sunt organizatii din domeniul public. 72 sunt din mediul
urban, iar restul din rural.
Rezultatele analizelor sunt caracterizate de erori maxime de eşantionare de pâna la aproximativ
5%.

Documentul complet al cercetarii va fi facut public luni, 31 mai 2010 incepand cu ora 09:00, la
Escargot, str. Toamnei 101 si pe www.invatapentrutine.ro <http://www.invatapentrutine.ro>

