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Cuvânt înainte 
 
Competenţele comune sunt o combinaţie de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care îi permit individului să se 
adapteze cerinţelor societăţii în care trăieşte şi care contribuie la dezvoltarea lui personală, incluziune 
socială, cetăţenie activă şi integrarea sa pe piaţa muncii. 
Competenţele comune sunt esenţiale într-o societate bazată pe cunoaştere, caracterizată prin complexitate 
şi interdependenţă, asigurând flexibilitatea crescută a forţei de muncă, permiţându-i acesteia adaptarea 
rapidă la schimbările constante care caracterizează societatea globală în care trăim. Competenţele sunt, 
totodată, un factor major în inovaţie, productivitate şi competitivitate şi contribuie la motivarea şi satisfacţia 
angajaţilor, precum şi la creşterea calităţii muncii acestora.  
 
Competenţele comune sunt extrem de importante atât pentru tineri cât şi pentru adulţi, pregătindu-i 
pentru o lume în care relaţiile interpersonale, flexibilitatea şi adaptabilitatea sunt abilităţi esenţiale pentru o 
viaţă personală şi profesională împlinite. Aşa cum afirma Ministrul Educaţiei OECD2 „Dezvoltarea durabilă şi 
coeziunea socială depind major de competenţele tuturor indivizilor, prin competenţe înţelegând 
cunoştinţele, abilităţile, atitudinile şi valorile.” Deşi competenţele comune reprezintă mai mult decât 
informaţii şi cunoştinţe, diverse studii au dovedit faptul că ele pot fi dezvoltate. Acest lucru a fost 
demonstrat şi de către RPIC ViP, firmă de consultanţă şi instruire, partener în cadrul proiectului 
„COMPETENT-Activităţi inovatoare în vederea îmbunătăţirii accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe 
piaţa muncii“ care a dezvoltat pachete de instruire pentru 14 competenţe comune, în urma unui studiu 
desfăşurat în  Regiunea Moravia-Silezia (Cehia) în rândul a 55 de companii din regiune, cu un număr total de 
53.839 angajaţi.  
 
Pornind de la experienţa cehă, studiul de faţă îşi propune să identifice care sunt, din perspectiva 
angajatorilor români, competenţele comune care determină creşterea eficienţei, calităţii muncii şi 
performanţei potenţialilor angajaţi.  
 
Mulţumim celor 347 angajatori care au fost implicaţi în studiu şi care au contribuit prin răspunsurile lor, la 
îmbunătăţirea calităţii forţei de muncă din România. Sperăm ca acest studiu să atragă atenţia angajatorilor, 
sistemului de educaţional şi a instituţiilor care au responsabilităţi în dezvoltarea forţei de muncă din 
România, asupra nevoii de programe de instruire integrate pentru dezvoltarea competenţelor comune atât 
la tineri cât şi la adulţi. 
 
Autorii 
2 Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizaţia de 

Cooperare şi Dezvoltare Economică  
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În toate ţările din Centrul şi Estul Europei s-a 
evidenţiat, în cadrul tranziţiei la economia de 
piaţă, importanţa competenţelor comune pentru 
creşterea şanselor la angajare. Această lucrare 
îşi propune să examineze importanţa 
competenţelor comune pentru piaţa locurilor de 
muncă din România şi să evalueze decalajul, din 
perspectiva angajatorilor, dintre cerinţele 
acestora şi nivelul competenţelor angajaţilor şi 
potenţialilor angajaţi.  
 
La studiu au participat 347 de angajatori cu un 
număr total de 55.788 de angajaţi. Studiul a fost 
realizat în februarie şi martie 2011 în şapte 
judeţe din cinci regiuni de dezvoltare din 
România. Rezultatele arată necesitatea 
dezvoltării competenţelor care descriu orientarea 
spre client, eficienţa, rezolvarea problemelor şi 
comunicarea eficientă, competenţe care sunt 
percepute simultan ca fiind cele mai importante 
pentru îmbunătăţirea performanţei în muncă şi 
totodată, cele mai slab dezvoltate. Aceste 
rezultate vor fi folosite pentru a adapta programe 
de instruire pentru dezvoltarea competenţelor 
comune care au fost identificate de către 
angajatori ca fiind cele mai importante pentru 
creşterea performanţei şi competitivităţii 
angajaţilor şi potenţialilor angajaţi.  
 
În primele secţiuni ale studiului este prezentată 
metodologia cercetării şi structura 
respondenţilor. Urmează analiza calitativă în 
care sunt descrise beneficiile şi importanţa 
competenţelor comune şi modul în care acestea 
sunt evaluate şi dezvoltate de către angajatori, 
procesul de recrutare şi selecţie, cu un capitol 
dedicat grupurilor vulnerabile. Analiza cantitativă 

se concentrează pe barierele la angajare, 
impactul competenţelor asupra creşterii şanselor 
la angajare, dezvoltarea competenţelor comune 
prin programe de instruire şi rezultatele selecţiei 
celor mai importante competenţe. Studiul se 
încheie cu concluzii şi recomandări. 
 
Studiul s-a realizat în cadrul proiectului strategic 
„COMPETENT - Activităţi inovatoare în vederea 
îmbunătăţirii accesului şi participării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii“, proiect cofinanţat 
din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, DMI 6.2 Îmbunătăţirea 
accesului şi a participării grupurilor vulnerabile 
pe piaţa muncii. Perioada de desfăşurare a 
proiectului este de 24 de luni, (noiembrie 2010 –
octombrie 2012). Proiectul este implementat la 
nivel multiregional, în 35 comune din şapte 
judeţe: Cluj, Constanţa, Dolj, Dâmboviţa, 
Ialomiţa, Neamţ şi Olt. Proiectul este 
implementat de Asociaţia Comunelor din 
România şi partenerii săi, SC Brainstorming 
Consulting SRL şi RPIC-ViP Cehia.  
 
Obiectivul general al proiectului este facilitarea 
accesului la educaţie şi integrarea sau 
reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa 
muncii. Beneficiarii proiectului sunt persoanele 
inactive din rândul femeilor, familiilor 
monoparentale sau cu mai mult de doi copii, 
persoanelor de etnie roma sau cu dizabilităţi, 
precum şi din alte grupuri vulnerabile. 

Sumar executiv 
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Tranziţia la economia de piaţă a determinat 
o schimbare semnificativă în piaţa locurilor 
de muncă din toate ţările central şi est-
europene. Corelarea veniturilor cu nivelul de 
studii (Flanagan, 1998 sau Chase, 1997, 
pentru detalii din Republica Cehă, Orazem, 
Vodopivec, 1997, pentru detalii din Slovenia) 
şi creşterea competiţiei pe piaţa locurilor de 
muncă atât la nivelul cererii cât şi la nivelul 
ofertei pot fi considerate ca fiind cele mai 
importante schimbări. Competitivitatea 
indivizilor pe piaţa locurilor de muncă şi 
„angajabilitatea“ lor depind nu doar de 
calificarea pentru postul la care aplică, dar şi 
de abilitatea lor de a se adapta la noile 
cerinţe ale angajatorilor, cum ar fi 
flexibilitatea crescută, rezistenţa la stres, 
orientarea spre client etc. (Kirovová, 2006).  
 
Competenţele comune care pot fi definite ca 
un set de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini 
transferabile şi aplicabile în general, care 
sunt necesare pentru dezvoltarea personală 
şi succesul pe piaţa locurilor de muncă, au 
devenit în ţările post-socialiste un factor 
important pentru obţinerea unui loc de 
muncă. Din acest motiv, în ultimii câţiva ani 
au fost realizate multe cercetări în acest 
domeniu.  
 
Moravia-Silezia din Republica Cehă este un 
exemplu de regiune în care s-a înregistrat 
un efort remarcabil pentru identificarea 
nevoilor agajatorilor în ceea ce priveşte 

competenţele comune şi monitorizarea 
dezvoltării lor în timp, în particular prin 
eforturile firmei de consultanţă, instruire şi 
inovare RPIC-ViP, partener în cadrul 
proiectului COMPETENT, prin proiecte 
finanţate din Iniţiativa EQUAL. Proiectul în 
cadrul căruia au fost dezvoltate 
competenţele pentru piaţa muncii a fost 
declarat de către Uniunea Europeana model 
de bună practică. Metodologia şi strategia 
de implementare, precum şi lecţiile învăţate 
de către partenerul transnaţional au fost 
adaptate şi  folosite în elaborarea  
proiectului COMPETENT, dar şi în realizarea 
altor proiecte implementate în marea 
majoritate a ţărilor din Uniunea Europeană.  
 
Studiul despre barierele activităţii 
antreprenoriale realizat de RPIC-ViP în 2003 
(RPIC ViP et al., 2003) a identificat un nivel 
scăzut de orientare către client, comunicare, 
capacitate de rezolvare a problemelor şi 
cooperare în rândurile angajaţilor şi 
candidaţilor pentru posturile vacante. De 
asemenea, studiul a mai arătat un grad 
relativ scăzut de conştientizare în companiile 
mici a importanţei competenţelor comune.  
Studiul a relevat necesitatea de a aborda 
domeniul  competenţelor comune într-un 

Introducere 
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mod sistematic. Această abordare a 
presupus identificarea şi descrierea 
competenţelor comune considerate a fi cele 
mai importante pentru o performanţă 
crescută la locul de muncă. Acest lucru a 
fost făcut prin studierea literaturii existente şi 
pe baza unei cercetări la care au participat 
55 de companii din regiune, cu un număr 
total de 53.839 angajaţi (Havlena, 2004a). În 
urma acestui efort au fost descrise detaliat 
14 competenţe comune ca bază pentru 
modelul de competenţe generice din 
Regiunea Moravia-Silezia (Cehia) (Havlena, 
2004b). Importanţa competenţelor comune 
astfel definite a fost evaluată prin intermediul 
unui studiu care a cuprins 1.346 angajatori 
cu un număr total de 148.845 de angajaţi 
(Gavenda, 2006). Vă prezentăm mai jos lista 
celor 14 competenţe comune definite în 
Regiunea Molavia-Silezia (în ordine 
descrescătoare, conform importanţei 
atribuite de angajatorii din Republica Cehă)

3
:  

 
 Independenţa 
 Orientarea către client 
 Eficienţa 

 Atitudinea proactivă 

 Rezolvarea problemelor 
 Comunicarea eficientă 
 Cooperarea 
 Flexibilitatea 

 Planificarea şi organizarea 
 Rezistenţa la stres 
 Comunicarea în limbi străine 

 Antreprenoriat 

 Explorarea şi orientarea în informaţii 
 Învăţarea pe tot parcursul vieţii 
 

Competenţele comune sunt considerate în 
context european, esenţiale pentru piaţa 
muncii, coeziune socială şi cetăţenie activă 
şi din acest motiv Uniunea Europeană a 
formulat o recomandare

4
 ţărilor membre de 

a include în politicile naţionale de educaţie şi 
instruire dezvoltarea competenţelor comune. 
Ca răspuns la această recomandare, 
Consiliu Naţional al Calificărilor şi Formării 
Profesionale a Adulţilor a emis Hotarârea 
CNFPA nr. 86/24.06.2008 prin care aprobă, 
după modelul UE, Lista de competenţe 
cheie, comune mai multor ocupaţii

5
.  

3 Pentru fiecare din cele 14 compenţe definite au fost create 

programe educaţionale care au dus la dezvoltarea personală 

orientată pe aceste competenţe pentru 5 niveluri specifice. Aceste 

programe educaţionale sunt disponibile atât pentru indivizi/companii 

cât şi pentru şcoli (de exemplu, Facultatea de Inginerie Electrică şi 

Ştiinţa Calculatoarelor, VSB, Unversitatea Tehnică din Ostrava a inclus 

4 Recomandare 2006/962/EC Parlamentului European şi 
Consiliului din 18 decembrie 2006 [Official Journal L 394 of 
30.12.2006]. 

5 Este vorba de: 1. Comunicare în limba oficială 2. Comunicare 

în limbi străine 3. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă 

tehnologie 4. Competenţe informatice 5. Competenţa de a 

învăţa 6. Competenţe sociale şi civice 7. Competenţe 

antreprenoriale 8. Competenţa de exprimare culturală  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:EN:NOT
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Studiul îşi propune să examineze 

importanţa competenţelor comune pentru 

piaţa de muncă din România şi să evalueze 

în ce măsură competenţele comune ale 

angajaţilor şi potenţialilor angajaţi6 sunt 

considerate adecvate de către angajatori. 

Studiul are o componentă cantitativă, 

realizată prin aplicarea unor chestionare 

online şi una calitativă, realizată prin 

intermediul unor interviuri semistructurate. 

 

Instrumentele au fost pretestate în cadrul 

unei evaluări iniţiale efectuate în rândul unor 

angajatori din Bucureşti. 

 

Studiul a fost realizat în perioada februarie-

martie 2011, în şapte judeţe din cinci regiuni 

de dezvoltare ale României, cu o populaţie 

totală de 3,97 milioane de locuitori (18,48%, 

2009, Eurostat, on-line). Lista judeţelor în 

care a fost desfăşurat studiul este după cum 

urmează: 

 

 Cluj (Regiunea de dezvoltare Nord-Vest) 

 Dolj (Regiunea de dezvoltare Sud-Vest 

Oltenia) 

 Olt (Regiunea de dezvoltare Sud-Vest 

Oltenia) 

 Dâmboviţa (Regiunea de dezvoltare Sud

-Muntenia) 

 Ialomiţa (Regiunea de dezvoltare Sud-

Muntenia) 

 Constanţa (Regiunea de dezvoltare Sud

-Est) 

 Neamţ (Regiunea de dezvoltare Nord-

Est). 

Pentru folosirea instrumentelor de evaluare 

cantitativă şi calitativă au fost elaborate 

ghiduri de utilizare, iar operatorii au fost 

instruiţi să le administreze. În procesul de 

evaluare au fost incluşi aproximativ 2.900 

angajatori din care au răspuns solicitărilor 

noastre, 347.Invitaţiile la studiu, însoţite de 

o broşură cu descrierea competenţelor şi a 

proiectului au fost trimise prin poştă 

electronică managerilor, patronilor sau 

managerilor de resurse umane, şi/sau 

responsabililor de resurse umane din 

Metodologie  

6 Potenţialii angajaţi cuprind absolvenţii, şomerii şi 
persoanele inactive la momentul la care s-a realizat 
studiul. 
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instituţiile selectate. Ulterior, aceştia au fost 

contactaţi telefonic de către operatori pentru 

a confirma participarea lor la studiu şi 

pentru a li se oferi informaţii suplimentare 

despre obiectivele acestuia.  

Metodologia studiului a fost realizată de 

echipa RPIC ViP, iar colectarea datelor 

cantitative şi calitative a fost realizată de 

Brainstorming Consulting. Echipa de 

operatori a fost formată din coordonatorii 

locali ai echipei partenerului Brainstorming 

Consulting şi din facilitatori comunitari, 

consilieri, jurişti, economişti, psihologi, 

psihopedagogi,  sociologi, formatori, 

administratori de firme, o parte din ei având 

experienţă în realizarea unor studii adresate 

grupurilor vulnerabile. 

În cadrul studiului au fost explorate 10 din 

cele 14 competenţe comune identificate în 

Republica Cehă şi anume: 

 

1. Atitudinea proactivă 

2. Comunicarea eficientă 

3. Cooperarea 

4. Eficienţa 

5. Flexibilitatea 

6. Independenţa 

7. Învăţarea pe tot parcursul vieţii 

8. Orientarea spre client 

9. Planificarea şi organizarea 

10. Rezolvarea problemelor 

 

Pentru a se evalua importanţa acordată de 

către angajatori competenţelor comune 

comparativ cu competenţele tehnice, în 

studiu au fost incluse şi cunoştinţele şi 

abilităţile profesionale. 

 

Analiza cantitativă 

 

Pentru a asigura relevanţa studiului, au fost 

incluşi angajatori din sectoarele public şi 

privat, inclusiv din sectorul neguvernamen-

tal. Angajatorii au fost selectaţi după dome-

niul de activitate, numărul de angajaţi, cifra 

de afaceri şi localizare geografică, astfel 

încât să se asigure reprezentativitatea aces-

tora, indiferent de sectorul de activitate şi de 
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localizare. Pentru selecţia angajatorilor din 

sectorul privat a fost folosită Baza de date 

Lista Firme (pentru detalii consultaţi http://

www.listafirme.ro/cd_lista_firme.asp). 

Pentru sectorul public şi cel neguvernamen-

tal s-au selectat instituţii reprezentative 

pentru scopul proiectului. 

La studiul cantitativ au fost invitaţi să partici-

pe 2.800 de angajatori, aproximativ 400 din 

fiecare judeţ. Din cele 2.800 de invitaţii de 

participare trimise s-au obţinut 277 de 

chestionare completate, ceea ce 

corespunde unei rate de răspuns de 9.89 %. 

 

Nu sunt diferenţe statistice semnificativ 

privind distribuţia respondenţilor în cele 

şapte judeţe, deci distribuţia lor geografică 

poate fi considerată egală. Pentru informaţii 

detaliate despre distribuţia geografică con-

sultaţi Anexa. 

Activitatea economică principală a           

angajatorilor este concentrată în patru sec-

toare: Industria prelucrătoare (20,6%), 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

repararea autovehiculelor şi motocicletelor 

(20,0 %), Alte activităţi de servicii (16,0 %) 

şi Construcţii (14,6 %). Aceste sectoare 

economice acoperă 71,2 % din angajatori. 

Restul respondenţilor aparţin sectoarelor 

Agricultură, silvicultură şi pescuit (4,3 %), 

Informaţii şi comunicaţii (4,3 %), Hoteluri şi 

restaurante (4,0 %) şi alte sectoare ce aco-

peră restul de 16,2% %. Pentru detalii 

despre distribuţia respondenţilor pe sec-

toare economice consultaţi Anexa. 

 

Grupul de respondenţi este format în marea 

lui majoritate din angajatorii mici şi foarte 

mici (între 1-49 angajaţi, 71,2%).              

Respondenţii care provin din companii medii 

(50-249 angajaţi) reprezintă 20.2 % din gru-

pul de subiecţi. Angajatorii mari (250 de  

angajaţi şi peste) formează restul de 8.6 %. 

Numărul total de angajaţi ai celor 277 de 

angajatori care au completat chestionarul 

este de 36.268. 
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Procentul de angajaţi cu studii superioare 

ai organizaţiilor/instituţiilor /companiilor 

care au participat la studiu a fost 

considerat un factor care influenţează 

gradul de conştientizare a importanţei 

competenţelor comune pentru 

performanţa în muncă. Angajatorii cu mai 

puţin de 50% salariaţi cu studii superioare 

reprezintă 74,7% din grupul de subiecţi, în 

timp ce angajatorii cu mai mult de 50% 

salariaţi cu studii superioare acoperă 

25,3% din grupul de subiecţi. Pentru 

detalii consultaţi Anexa. 

 

Analiza cantitativă s-a concentrat pe 

impactul competenţelor asupra creşterii 

şanselor la angajare, pe barierele la 

angajare şi pe dezvoltarea competenţelor 

comune prin programe de instruire.  
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Datele obţinute din studiul cantitativ au 

fost completate cu informaţii obţinute 

prin interviuri. Au fost folosite interviuri 

semistructurate, fapt care a permis 

obţinerea unor răspunsuri detaliate şi de 

profunzime despre domeniile de interes 

ale studiului. Interviurile s-au concentrat 

pe descrierea procesului de recrutare, a 

beneficiilor competenţelor comune şi a 

modului în care acestea sunt evaluate şi 

dezvoltate de către angajatori. Pentru 

interviuri au fost selectaţi angajatori 

mari din sectoare economice diverse, cu 

impact semnificativ pe piaţa locală a 

muncii şi care sunt familiarizaţi cu 

domeniul competenţelor comune. 

Numărul total de interviuri a fost 70, 

câte 10 interviuri în fiecare judeţ.  

Activitatea economică principală a 

angajatorilor intervievaţi este 

concentrată în trei sectoare: Industria 

prelucrătoare (38,6%), Comerţ cu 

ridicata şi cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor (11,4 

%) şi Construcţii (11,4 %). 17,1% dintre 

angajatori sunt din domeniile Informaţii 

şi comunicaţii, Învăţământ, sănătate şi 

asistenţă socială şi Administraţie 

Publică şi apărare/ Asigurări sociale din 

sistemul public. Restul de 21,5% este 

reprezentat de alte sectoare economice 

(Agricultură, silvicultură şi pescuit, 

Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 

aer condiţionat, Alte activităţi de servicii, 

Distribuţia apei, Hoteluri şi restaurante, 

Analiza calitativă 
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Activităţi de servicii administrative şi 

activităţi de servicii suport) 

Grupul de respondenţi este format în 

marea lui majoritate din angajatorii 

medii, mari şi foarte mari (între 50-2530 

angajaţi, 77,2%). Respondenţii care 

provin din companii mici şi foarte mici 

(11-49 angajaţi) reprezintă 22,8% din 

grupul de subiecţi. Numărul total de 

angajaţi ai celor 70 de angajatori 

chestionaţi este de 19.520. 

11-49 
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5. Rezultate 

5.1. Analiza calitativă 

5.1.1. Recrutarea şi selecţia resurselor umane 

Unul din obiectivele studiului a constat în 

identificarea importanţei competenţelor 

comune şi în analizarea cauzelor 

problemelor pe care le întâmpină 

angajatorii în procesul selecţiei şi 

recrutării. Astfel, unele din problemele 

identificate sunt comune tuturor 

sectoarelor de activitate, iar altele sunt 

specifice numai anumitor domenii. 

Indiferent de sector sau de dimensiunea 

companiei sau a instituţiei, toţi angajatorii 

au semnalat lipsa unor competenţe 

comune de bază în rândul aplicanţilor, 

cum ar fi comunicarea, flexibilitatea, 

orientarea spre client, eficienţa şi 

capacitatea de rezolvare a problemelor, 

pe care angajatorii le percep ca fiind 

calităţi esenţiale ale unor angajaţi eficienţi.  

 

O cauză importantă a lipsei de potenţiali 

angajaţi adecvaţi, comună tuturor 

sectoarelor de activitate este reprezentată 

de lipsa dorinţei de a munci a aplicanţilor. 

Dincolo de competenţele tehnice şi 

comune, mai mult de jumătate dintre 

respondenţi declară că întâmpină 

dificultăţi în a găsi oameni responsabili, 

„serioşi”, care au răbdare să înveţe, 

oameni care să îşi dorească să 

muncească şi să înveţe.  

În sectorul industrial şi de producţie, 

problema semnalată ca cea mai 

apăsătoare de către majoritatea 

respondenţilor este lipsa unor competenţe 

tehnice de bază. În viziunea angajatorilor, 

problema are două explicaţii: 
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1.Nu mai există şcoli profesionale care să 

formeze tineri pregătiţi profesional, iar 

şcolile profesionale şi liceele nu mai au 

inclusă în programă practica obligatorie. 

Propunerile unor angajatori de a constitui 

parteneriate cu şcolile existente s-au lovit 

de lipsa de deschidere a directorilor 

instituţiilor de învăţământ. „Împreună cu 

partenerul meu … am propus unui liceu 

din …, introducerea unor cursuri practice 

care să fie suportate de noi, inclusiv ca şi 

cost al materialelor folosite şi în care elevii 

să înveţe noţiuni profesionale. Deşi nu 

implica niciun cost din partea instituţiei de 

învăţământ, am fost refuzaţi. Mentalitatea 

este marea problemă; tinerii nu primesc 

educaţia corespunzătoare şi aici trebuie 

lucrat” (comerţ cu ridicata produse 

ceramice, 70 angajaţi) 

2.Lipsa de interes a candidaţilor faţă de 

propria dezvoltare, calificare, evoluţie, 

lipsa de dedicare, de dorinţă de muncă. 

„În plus nu sunt nici prea multe persoane 

care vor să înveţe, să se califice, chiar 

dacă nu au un loc de muncă. Din acest 

punct de vedere, competenţe comune 

precum învăţarea, flexibilitatea lipsesc 

foarte mult. ” (fabrică de îmbrăcăminte, 

900 de angajaţi). 

 

Angajatorii din sectorul de producţie se 

lovesc de lipsa forţei de muncă tinere şi 

calificate. Pe de-o parte tinerii nu au 

pregătire de bază, pe de altă parte cei de 

peste 45 de ani au cunoştinţe şi abilităţi 

tehnice, dar sunt puţin flexibili şi greu 

adaptabili. 

 

Atunci când se referă la competenţele 

comune, angajatorii declară că observă, 

chiar în timpul procesului de recrutare, că 

potenţialii angajaţi nu reuşesc să 

comunice eficient, să îşi exprime nevoile, 
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să fie receptivi la explicaţii, să se prezinte 

sau să susţină un interviu.  

„În general, nivelul acestor competenţe 

este redus, submediocru – aceasta se 

vede din modul de completare a unei 

cereri, a unei solicitări de angajare. Foarte 

mulţi întreabă ce să scrie în aceste cereri, 

nu ştiu formulări simple de adresare.” (700 

de angajaţi, fabricare piese auto) 

 

Aşa cum a  relevat şi studiul nostru, 

angajatorii români nu sunt familiarizaţi cu 

terminologia legată de competenţele 

comune. Astfel, în sectorul industrial şi de 

producţie angajatorii consideră că aceste 

competenţe comune, aşa cum le-am 

definit noi, sunt mai importante pentru 

posturile calificate sau poziţiile ierarhice 

înalte. Cu toate acestea, atunci când 

vorbesc despre acele calităţi care îi permit 

unui angajat de la baza piramidei 

organizaţionale să se integreze şi să fie 

eficient, descriu activităţi care se 

subsumează unor competenţe comune: 

flexibilitate, comunicare eficientă, 

cooperare, eficienţă, eficienţă în 

rezolvarea problemelor, planificare şi 

organizare, atitudine proactivă. 

 

Marea majoritate a angajatorilor din 

domeniul comerţului şi serviciilor se plâng 

de lipsa unor competenţe de bază în acest 

sector: comunicarea, orientarea spre 

client, atitudinea proactivă, una din cauze 

fiind lipsa dorinţei de a munci. „Lipsa 

dorinţei reale de a se angaja, nu lasǎ 

impresia cǎ îşi doreşte acel post, se 

poartă ca şi cum nu au nevoie de post, au 

venit aşa... ca şi cum ar fi sub demnitatea 

lor sǎ aplice.”  (60 de angajaţi, comerţ 

auto).  

 

În sectorul public, principala problemă 
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identificată de angajatori este legislaţia 

care limitează posibilităţile de recrutare în 

funcţie de competenţele comune, deşi 

competenţe precum comunicarea 

eficientă, eficienţa în rezolvarea 

problemelor şi orientarea spre client sunt 

considerate foarte importante. „Sunt 

extrem de nemulţumită de legislaţia care 

nu-mi permite să recrutez personal în 

funcţie de nevoile pe care le am (...) nu 

am posibilităţi foarte mari de a recruta 

personal în funcţie de nevoile pe care eu 

le identific în sistem şi în funcţie de 

exigenţele pe care le pot avea la un 

moment dat ca manager de instituţie. (46 

de angajaţi, sectorul public).”  Şi în acest 

sector angajatorii declară că lipsa de 

„seriozitate”, responsabilitate este o 

problemă reală. „Ne confruntăm în primul 

rând cu o lipsă de seriozitate şi implicare 

în activitate.” (40 de angajaţi, sectorul 

public) 

 

Marea majoritate a angajatorilor 

semnalează nivelul scăzut al 

competenţelor tehnice şi a celor comune 

ale absolvenţilor de liceu sau de facultate 

şi, în acelaşi timp, aşteptările lor 

nerealiste privind recompensa meritată 

pentru munca prestată. Cauza lipsei de 

pregătire rezidă, în opinia angajatorilor, 

în „specificul” sistemului educaţional 

românesc care nu reflectă nevoia actuală 

a pieţei de muncă. Şcoala românească 

scoate un număr mare de absolvenţi cu 

diplome, dar nu pentru meseriile solicitate 

pe piaţa muncii.  „Din păcate nivelul 

acestor competenţe este minim. Pentru 

dezvoltarea lor ar fi necesare programe de 

internship, voluntariat. Şcoala ar trebui să 

îşi schimbe radical optica în ceea ce 

priveşte nivelul de instruire al 
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absolvenţilor – inclusiv din punct de 

vedere al competenţelor comune” (comerţ 

cu autoturisme şi autovehicole uşoare, 

capital integral românesc, 150 angajaţi.) 

 

O altă cauză identificată de angajatori a 

fost lipsa programelor de practică şi a 

lipsei de colaborare a instituţiilor 

educaţionale cu angajatorii, în procesul de 

pregătire a elevilor şi studenţilor, fapt care 

duce la o slabă pregătire a acestora 

pentru piaţa muncii. Din acest motiv, 

angajatorii  investesc  multe resurse şi 

timp în pregătirea şi integrarea lor în 

echipă. „Dacă în şcoală ar participa la ore 

de practică şi-ar dezvolta aceste 

competenţe datorită interacţiunii cu mediul 

concret pentru care se pregătesc” (comerţ 

cu amănuntul şi închiriere de spaţii 

comerciale, 138 angajaţi) 

 

Angajatorii din domenii înalt specializate, 

cum ar fi domeniul IT&C sau cel medical, 

scot în evidenţă faptul că absolvenţii nu 

au abilităţi de comunicare, nu ştiu cum să 

abordeze un client şi nu ştiu cum să 

„traducă”  mesajele tehnice în limbaj 

obişnuit, fapt care se reflectă în calitatea 

scăzută a serviciilor oferite de către 

aceştia. Cauzele rezidă, în opinia 

angajatorilor, în faptul că nu există un 

program integrat de studiere a 

competenţelor comune în sistemul de 

educaţie românesc.  

În privinţa şomerilor, angajatorii identifică 

trei categorii de şomeri: şomerii 

consideraţi de angajatori „victime ale 

condiţiilor economice actuale”, care au 

competenţe tehnice şi comune 

satisfăcătoare şi sunt dispuşi să 

muncească, apoi şomerii cu vârste mai 
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mari de 45 de ani, care se confruntă cu un 

blocaj legat de scăderea disponibilităţii lor 

de a trece printr-un proces de reconversie 

profesională. A treia categorie este 

reprezentată de şomerii „de profesie”, 

care nu vor să muncească şi s-au obişnuit 

să trăiască din indemnizaţia de şomaj.  

Bariere la angajare: grupuri vulnerabile 

 

În cadrul acestui capitol vom defini 

barierele la angajare ale grupurilor 

vulnerabile (femei, persoane din mediul 

rural, persoane de etnie roma şi cu 

dizabilităţi). 

 

Din cei 70 de angajatori care au participat 

la interviuri, 45 (64.3%) au declarat că în 

ultimul an au angajat persoane din mediul 

rural. Cu toate acestea, marea majoritatea 

a respondenţilor au afirmat că persoanele 

din mediul rural întâmpină probleme în 

găsirea unui loc de muncă. Percepţia 

angajatorilor este că persoanele din 

mediul rural nu aplică pentru locuri de 

muncă scoase la concurs sau publicate la 

anunţuri angajări din cauza accesului 

greoi la informaţie. Un alt motiv este 

distanţa faţă de locul de muncă, costul 

ridicat al navetei, sau pur şi simplu, lipsa 

mijloacelor de transport. Pe lângă aceste 

probleme, un alt aspect important invocat 

de angajatori ca factor de limitare a 

accesului la un loc de muncă a 

persoanelor din  rural este lipsa unor 

competenţe cum ar fi comunicarea şi 

spiritul de iniţiativă. „Având în vedere că 

lucrăm cu multe persoane din mediul 

rural, este destul de greu să comunicăm 

cu ei, să le explicăm procedurile, mai ales 

la angajare, trebuie să folosim un limbaj 

pe înţelesul lor. Nu au iniţiativă, trebuie să 
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li se spună în amănunt ce să facă.” (75 de 

angajaţi, construcţie dumuri, autostrăzi). 

 

Toate aceste aspecte limitează, în opinia 

angajatorilor, accesul persoanelor din 

rural la un loc de muncă, chiar şi în 

domenii care nu cer calificări sau 

competenţe înalte.  

 

Din cei 70 de angajatori care au participat 

la interviuri, 46 (65.7%) au angajat în 

ultimul an femei, în timp ce 10 angajatori 

(14,3%) au declarat că au angajat 

persoane cu dizabilităţi (surdo-muţi sau cu 

dizabilităţi uşoare). Alţi 18 angajatori au 

angajat persoane de etnie romă (25,7%). 

Lipsa de pregătire profesională şi de 

educaţie, precum şi faptul că romii  „ nu îşi 

doresc un loc de muncă cu un program 

stabil” sunt cauzele declarate ale lipsei de 

interes a angajatorilor pentru persoanele 

din această etnie. Doar doi angajatori 

intervievaţi au declarat că au unele reţineri 

în a angaja persoane de etnie romă.  
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În general, angajatorii nu folosesc 

terminologia consacrată domeniului 

competenţelor comune, cu toate acestea 

marea lor majoritate, cu unele variaţiuni 

legate de domeniul de activitate, sunt în 

consens atunci când apreciază angajaţii 

care deţin competenţe comune ca fiind mai 

performanţi decât cei care nu le deţin. 

 

În sectorul producţie se remarcă o 

diferenţiere între răspunsurile primite de la 

angajatori din companii mari sau 

multinaţionale, comparativ cu companiile 

mici, locale. Astfel, primele recunosc 

importanţa competenţelor comune, în 

funcţie de responsabilităţile fiecărei poziţii 

din companie. În companiile mici, angajatorii 

declară că preferă să angajeze oameni care 

au competenţe comune, chiar dacă declară 

că aceste competenţe nu influenţează 

decizia de angajare, în cazul în care 

angajatul are pregătirea tehnică de bază. 

„La doi candidaţi cu aceeaşi pregătire şi 

experienţă profesională, preferăm pe cei cu 

competenţe comune dezvoltate, pentru că 

acestea fac angajatul mai uşor adaptabil la 

cerinţele firmei, fac ca o persoană să se 

integreze mai uşor în colectivitate şi să 

răspundă aşteptărilor noastre, ca 

performanţă profesională.” (100 de angajaţi, 

lucrări instalaţii) 

 

În opinia majorităţii respondenţilor, indiferent 

de nivelul la care candidează, o persoană 

are nevoie de competenţe comune fiindcă 

acestea îi determină pe oameni să fie 

organizaţi, flexibili şi adaptabili, eficienţi, să 

se integreze uşor în echipă, toate aceste 

aspecte ducând la  creşterea productivităţii, 

performanţei şi competitivităţii companiei.  

5.1.2. Importanţa competenţelor comune în procesul de recrutare şi selecţie 
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Marea majoritate a angajatorilor din sectorul 

industrial sau de producţie consideră 

competenţele comune ca fiind secundare, 

după cele tehnice, acestea din urmă fiind 

prioritare atunci când se iau deciziile de 

angajare, chiar dacă se consideră că cele 

două categorii se îmbină şi se influenţează 

reciproc. Chiar dacă declară că aceste 

competenţe comune nu sunt prioritare, 

angajatorii subliniază că la interviu 

evaluează capacitatea de  comunicare, 

planificare, cooperare prin diferite întrebări 

legate de experienţele anterioare de muncă 

şi de modul de organizare a activităţilor şi îi 

preferă pe angajaţii care, la acelaşi nivel al 

cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice, deţin 

aceste competenţe. „In cadrul acestuia 

(procesului de recrutare) sunt determinate 

în primul rând competenţele profesionale 

dar este necesară existenţa unui echilibru 

între acestea şi competenţele comune. In 

opinia noastră acest echilibru este cel mai 

bine ilustrat pe o scară de la 1 la 10 astfel: 6 

puncte competenţele tehnice (profesionale) 

şi 4 puncte (competenţele comune).” (500 

de angajaţi, producţie industrială) 

În unele domenii noi de pe piaţa 

românească angajatorii preferă să recruteze 

personal fără pregătire tehnică, dar care 

deţine competenţe comune dezvoltate, dato-

rită faptului că acestea se dezvoltă mai greu 

şi necesită o investiţie mai mare de timp 

decât cunoştinţele şi abilităţile profesionale.  

În contextul prezentat, angajatorii au nevoie 

doar de oameni deschişi, care vor să înveţe, 

ştiu să comunice eficient şi să coopereze. 

„Cred că aceste competenţe comune sunt 

mai importante; vedeţi, meseriile din 

societatea noastră sunt relativ noi (montator 

de tâmplărie PVC, confecţioner de geam 

termopan), cei care vin nu pot spune că au 

o pregătire de specialitate în acest domeniu, 

dar având aceste competenţe comune îi 

ajută să se descurce, să se integreze, să se 

specializeze.” (72 de angajaţi, servicii şi 

producţie plastice) 
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Unul din obiectivele studiului a fost să 

realizeze o descriere a procesului de 

evaluare a competenţelor comune în cadrul 

procesului de recrutare. Putem concluziona 

că evaluarea la recrutare a competenţelor se 

realizează în principal prin intermediul 

interviurilor şi se bazează pe flerul şi 

experienţa intervievatorului.  

 

Companiile multinaţionale sau cu expunere 

internaţională folosesc instrumente 

standardizate de tipul  testelor de selecţie, 

interviurilor comportamentale, probelor de 

lucru în cadrul cărora evaluează şi 

competenţele comune. Conştietizarea 

beneficiilor competenţelor comune este cu 

atât mai pregnantă, cu cât compania/

instituţia/organizaţia are expunere  

internaţională într-o formă sau alta (aparţine 

unui consorţiu de firme externe, face export, 

colaborează cu companii/organizaţii externe, 

este beneficiar de fonduri externe etc.) 

 

Marea majoritate a angajatorilor din producţie 

şi agricultură evaluează competenţele 

comune ale angajaţilor în principal în cadrul 

interviurilor şi nu folosesc instrumente 

standardizate, cu excepţia firmelor cu capital 

majoritar străin sau a celor care au mulţi 

angajaţi. În general intervievatorii se bazează 

pe fler şi pe experienţa de lucru şi 

interacţiune cu oamenii. Angajatorii recunosc 

nevoia acestor competenţe, chiar dacă nu le 

denumesc aşa, chiar şi pentru personalul de 

execuţie. Nevoia de competenţe comune este 

considerată cu atât mai importantă cu cât 

persoana ocupă un loc mai înalt în ierarhie. 

 

Principalul instrument de evaluare a 

competenţelor comune este interviul, 

precedat de analiza CV-ului. În general 

evaluarea se bazează pe flerul şi experienţa 

angajatorului, chiar şi atunci când are la 

dispoziţie instrumente de evaluare.  

5.1.3 Evaluarea competenţelor în recrutarea şi selecţia de personal  
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„Legea mă obligă să apreciez candidaţii prin 

acea evaluare psihomotrică pe care o face 

psihologul şi medicul acreditaţi, apoi folosesc 

experienţa mea de viaţă, de exemplu mă uit 

la poza ataşată CV-ului, dar cel mai 

important, îmi dau seama din discuţiile pe 

care le port cu fiecare dintre cei care se 

prezintă la interviu, când de fapt urmăresc 

mai mult abilităţile comportamentale. Uneori 

mai deduc din aceste abilităţi din 

recomandările cu care vin unii candidaţi de la 

firmele unde au lucrat înainte.” (fabricare 

hârtie, 277 angajaţi). 

« Nu avem instrumente obiective, ne bazăm 

pe fler şi experienţă. » (producţie beton, 270 

angajaţi). 

 

Angajatorii nu folosesc, în general, 

instrumente standardizate nici în cadrul 

procesului de recrutare, nici în evaluarea 

activităţii la locul de muncă. „Evaluarea 

candidaţilor se face prin interviu. Nu avem 

dezvoltate tehnici sau instrumente de 

recrutare. » (testare şi analize tehnice, 49 

angajaţi). 

„Nu folosim instrumente sau tehnici speciale, 

dar sunt cerinţe legate de lucrul în echipă, de 

cunoaşterea unor limbi străine pentru 

anumite posturi. Pentru fiecare post sunt 

cerinţe specifice, mai puţine pentru posturile 

de confecţioneri.” (firmă îmbrăcăminte, 900 

angajaţi) 

 

Există angajatori care simt nevoia evaluării şi 

dezvoltării competenţelor, în vederea 

maximizării profitului. Aceşti angajatori 

recunosc importanţa acestor competenţe, 

chiar şi pentru personalul de execuţie.   

 

Din unele răspunsuri reiese că angajatorii nu 

au o imagine clară a ceea ce semnifică 

competenţele comune, mai ales în cazul 

firmelor mici (sub 50 angajaţi) sau a firmelor 

de producţie.  

„Dacă un candidat are sau nu are astfel de 

competenţe, se analizează in cadrul 
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interviurilor de angajare, prin discuţii libere 

avute cu acesta. Se urmăreşte mai ales să se 

vadă in ce  măsură acesta corespunde 

specificului organizaţiei noastre. Se pun 

întrebări de genul: Cum vedeţi firma noastră? 

Ce aşteptări aveţi? Ce salariu doriţi? Ce alte 

deprinderi sau pasiuni aveţi? » (prelucrare 

legume, 46 angajaţi) 

 

În cazul firmelor cu mulţi angajaţi, unde 

există compartiment de resurse umane, 

evaluarea competenţelor comune se face în 

funcţie de cerinţele postului ocupat şi se 

aplică teste specifice. „Nivelul competenţelor 

comune este important pentru noi şi îi 

evaluăm pe candidaţi la interviul de angajare 

prin teste specifice. La interviu aceste cerinţe 

depind de postul pentru care aplică. De 

exemplu, la un ambalator de produse 

consideram că sunt mai puţin necesare astfel 

de competenţe şi testarea se axează în 

primul rînd pe abilităţile tehnice. La candidaţii 

care urmează să lucreze în sectoare care 

presupun relaţia cu clienţii se aplică mai 

multe baterii de teste care pleacă de la 

cerinţe profesionale şi merg până la teste de 

competenţe comune: comunicare, orientare 

către client. La personalul cu funcţie de 

conducere mai este o etapă suplimentară, se 

aplică un test de stres cu un caracter mai 

complex.” (firmă panificaţie, 974 angajaţi) 

 

„La interviul de angajare ne asigurăm mai 

întâi că au pregătirea şi uneori autorizările 

necesare,  apoi purtăm o discuţie pentru a 

identifica competenţele comune cele mai 

importante pentru noi. Pentru funcţiile de 

middle management căutăm anumite 

competenţe, suntem atenţi cum se prezintă, 

cum se exprimă, îi întrebăm despre 

experienţele anterioare , cum au acţionat în 

anumite situaţii concrete. Pentru funcţiile de 

execuţie mai coborâm ştacheta dar de 

exemplu, la proba practică putem să 

identificăm/ prezenţa anumitor 

competenţe.” (fabricare utilaje, 650 angajaţi) 

Evaluarea competenţelor continuă şi în 
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perioada de probă. În opinia multor 

angajatori, doar în perioada de probă se 

poate realiza o evaluare realistă a 

competenţelor, adică a abilităţii lor de a se 

integra în colectiv, abilităţilor de comunicare, 

cooperare, spiritului de iniţiativă, seriozităţii. 

Din acest motiv mulţi angajatori preferă să 

extindă perioada de probă la trei sau chiar 

şase luni, în funcţie de legislaţie. „Facem 

angajarea pe termen limitat. În 3 luni 

colectivul exclude pe aceia care nu pot lucra 

în echipă, nu pot respecta regulile de lucru, 

au probleme cu comunicarea.”  (cultivare 

legume şi fructe, 32 angajaţi). 

„Acest mod de evaluare iniţială este apoi 

completat cu evaluarea după o perioadă de 

probă, noi chiar practicăm sistemul de tutore, 

respectiv, noul angajat este dat în grija unui 

salariat, timp de 3 luni, salariatul având  rolul 

de a-l ajuta pe noul venit să se adapteze 

cerinţelor profesionale ale firmei. Deci, cea 

mai buna evaluare de fapt se face în timp. 

” (fabricare îmbrăcăminte, 100 angajaţi).  

 

Marea majoritate a respondenţilor din 

sectorul vânzărilor şi serviciilor, evaluează  

competenţele comune cu ajutorul unor teste, 

fapt care relevă importanţa acordată de acest 

sector competenţelor. „Candidaţii sunt 

evaluaţi pe baza interviului de angajare şi a 

unor teste specifice psihologice, 

comportamentale şi de aptitudini. In general 

ne ajută mult şi experienţele anterioare avute 

în procesul de selecţie (experienţa 

profesională a celor care conduc procesul de 

recrutare). Ca exemple pe care le putem 

enumera sunt testele de personalitate, testele 

de aptitudini specifice (rezolvare probleme, 

reacţie rapida la situaţii neprevazute 

etc).” (firmă protecţie şi pază, 300 angajaţi).  

Şi în acest sector se observă o diferenţă între 

firmele mici şi mijlocii şi cele mari, în sensul 

în care firmele mari au o preocupare mai 

accentuată pentru o evaluare obiectivă a 

acestor competenţe. „Angajările se fac 

 



 29 

urmând anumiţi paşi. În prima etapă este un 

interviu la nivel local unde se urmăresc 

aceste competenţe. Apoi urmează un test 

tehnic, iar dacă trec de aceste două etape 

vor susţine un test psihologic  cu 40 de 

intrebări la Bucureşti, unde avem  

departamentul de HR. Acest test urmăreşte 

îndeosebi calităţi cum ar fi orientarea spre 

client, planificare şi organizare. Rezultatul 

testului conduce spre o matrice care apoi 

este interpretată de cele două psiholoage de 

la departamentul HR.” (comerţ cu instalaţii 

sanitare, 1400 angajaţi) 

 

În companiile IT&C evaluarea cunoştinţelor 

tehnice şi a competenţelor comune se face 

cu ajutorul unor teste dedicate, aplicate de 

personal specializat. În plus, personalul este 

instruit în perioada de integrare. „Procesul de 

evaluare este complex şi se desfăşoară pe 

întreaga durată a recrutării. Procesul nostru 

de recrutare cuprinde testări specifice pentru 

competenţele tehnice (teste, probe de lucru, 

evaluări, proiecte etc). Competenţele 

generale sunt evaluate de echipa de resurse 

umane atât prin teste specifice cât şi prin 

interviuri/discuţii directe în care se are în 

vedere urmărirea şi cuantificarea acestor 

abilităţi. In compania noastră există şi o 

perioadă „de integrare“ care durează de la o 

lună la 3 luni pentru fiecare angajat, aceasta 

perioadă dedicată  în primul rând  testării  

tuturor competenţelor persoanei respective. 

Incepând cu această perioadă de integrare 

candidatul începe un proces de training care 

durează în medie 6 luni şi se continuă în 

funcţie de nevoile fiecăruia.” (firmă IT&C, 480 

angajaţi)În cazul firmelor medicale evaluarea 

se face prin interviu şi „după fler”. „Pânǎ 

acum le-am fǎcut după fler. În cazul 

portarilor, am ales oamenii dupǎ „figurǎ”, „sǎ 

fie serioşi“. Le-am fǎcut mai mult dupǎ 

feeling, pe sprânceanǎ, cum vorbea, sǎ arate 

prezentabil, fǎrǎ sǎ fie top model, dar sǎ 

arate agreabil..” (clinică privată, 104 angajaţi) 
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Chiar dacă legislaţia restricţionează 

posibilitatea angajatorului din sectorul public 

de a selecta angajaţii pe baza unei evaluări a 

competenţelor, datorită unui sistem rigid de 

selecţie, totuşi managerii din sectorul public 

recunosc nevoia unor angajaţi care deţin 

competenţe comune. Această nevoie este 

conştientizată mai acut de instituţiile care 

gestionează fonduri europene. „Tocmai am 

precizat condiţiile de angajare, care nu ne 

lasă prea multă libertate în trierea 

candidaţilor. Evaluarea se face printr-o probă 

scrisă (ce constă dintr-un test grilă şi o probă 

de sinteză) şi un interviu, in care apreciem în 

special competenţele comune ale persoanei, 

cele specifice postului pentru care facem 

angajarea, de exemplu: modelul de interviu 

despre care am discutat.” (primărie, 283 

angajaţi) 

 

Sectorul ONG, datorită colaborării cu 

organizaţii şi instituţii internaţionale, a 

conştientizat nevoia de evaluare a 

competenţelor şi cunoştinţelor anterior 

companiilor cu capital românesc sau a 

sectorului public.  Scopul evaluării 

competenţelor comune constă în asigurarea 

selecţiei acelor persoane care se pot integra, 

se potrivesc cu cultura şi valorile promovate 

de organizaţie şi a celor care cred în 

misiunea acesteia. Şi aici este importantă 

dimensiunea organizaţiei, cu cât organizaţia 

are mai multe resurse, cu atât sistemul de 

evaluare este mai standardizat. „Evaluarea 

candidaţilor se face în 3 etape distincte, 

fiecare dintre ele eliminatorii pentru că e 

necesară îndeplinirea cerinţelor minime 

pentru a face faţă postului. Prima etapă e cea 

de testare a nivelului de cunoştinţe/probă 

practică, urmează cea de interviu, apoi un 

test de personalitate. Tehnicile folosite sunt 

interviul, jocul de rol, proba practică şi testul 

de personalitate.” (ONG, 101 angajaţi) 
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Marea majoritate a angajatorilor sunt 

conştienţi de importanţa competenţelor 

comune pentru prezentul şi viitorul 

companiei/organizaţiei. „Nici un salariat 

indiferent cât este de capabil, nu poate lucra 

singur şi dacă ceilalţi membri ai echipei din 

care face parte nu-l înţeleg, el devine cu 

timpul neproductiv şi ineficient. Ca 

importanţă consider că aceste competenţe 

comune sunt pe acelaşi palier cu 

competenţele tehnice.” (974 de angajaţi, 

panificaţie). 

 

Din rândul acestor competenţe, majoritatea 

angajatorilor consideră comunicarea, 

indiferent de sectorul lor de activitate, drept 

competenţa esenţială pentru dezvoltarea 

viitoare a companiei/organizaţiei lor. În 

funcţie de specificul activităţii, sunt apreciate 

şi alte competenţe din rândul celor zece 

analizate în cadrul acestui studiu. 

 

Marea majoritate a angajatorilor din sectorul 

industrial şi de producţie au menţionat faptul 

că au nevoie de angajaţi organizaţi, flexibili 

(capabili să se adapteze la sisteme şi utilaje 

noi), care ştiu să comunice şi să 

interacţioneze cu clienţii. Flexibilitatea este 

necesară în condiţiile în care mulţi angajatori 

îşi lărgesc activitatea sau se orientează spre 

alte domenii şi au nevoie ca salariaţii să se 

adapteze repede la noile cerinţe. În condiţiile 

unei economii în plină expansiune 

tehnologică, angajatorii conştietizează faptul 

că, pentru a ţine pasul, este important să 

aibă oameni care vor să înveţe, au o 

atitudine proactivă şi nu se tem de 

schimbare. „Angajaţii care sunt dispuşi să 

înveţe lucruri noi ne sunt foarte utili. 

Aproape în fiecare an investim în maşini mai 

performante.” (50, fabricare elemente de 

dulgherie, tâmplărie) 

5.1.4. Importanţa competenţelor comune din perspectiva angajatorilor  
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Angajatorii din companii multinaţionale sau 

cele care lucrează pentru export 

conştientizează nevoia de competenţe la toate 

nivelurile, în principal de competenţa de 

comunicare, inclusiv în limbi străine, de 

interrelaţionarea cu clienţii şi din acest motiv 

competenţele comune fac parte din grila de 

evaluare sau din politica de dezvoltare a 

firmei. „Este important, mai ales că noi lucrăm 

mult şi pentru export şi se intră în contact cu 

clienţi diverşi, din diferite zone ale lumii şi din 

diverse culturi. Aceşti clienţi preferă de cele 

mai multe ori să discute şi cu cei implicaţi 

direct în realizarea produselor.” (700, 

fabricarea pieselor auto) 

 

Angajatorii din sectorul industrial şi de 

producţie se feresc în general de cuvântul 

„independenţă” atunci când vorbesc despre 

angajatul ideal, dar, în acelaşi timp declară că 

au nevoie de salariaţi care pot să-şi rezolve 

singuri problemele şi care nu au nevoie de 

supervizare continuă şi atentă. „Independenţa: 

lucrând în echipe de constructori (formate cam 

din 10 muncitori), uneori în locuri depărtate de 

sediul unităţii, trebuie să se descurce singuri, 

fară un şef lângă ei.” (75 angajaţi, construcţii 

drumuri) 

 

Chiar dacă sunt puţini angajatori din sectorul 

industrial şi de producţie care declară explicit 

că orientarea spre client este necesară la 

toate nivelurile, totuşi menţionează că îşi 

doresc angajaţi dedicaţi, care să înţeleagă cât 

de important este ca ei să ofere o muncă de 

calitate, pentru ca profitul să crească prin 

satisfacţia clienţilor. „Compania e formată din 

oameni care intră în relaţii cu clienţii fie direct, 

fie indirect prin produsele realizate. Dacă 

oamenii din companie nu conştientizează că 

produsele lor se duc tot la alţi oameni şi se pot 

întoarce chiar la ei, cei care le-au produs, pot 

crea clienţi nemulţumiţi şi pot influenţa negativ 

competenţa companiei. Iar prin efect de 

domino se multiplică clienţii 

nemulţumiţi.” (2530, industria metalurgică) 
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În domeniul vânzărilor şi serviciilor angajatorii 

consideră că sunt mai importante 

competenţele comune decât cele tehnice. 

Comunicarea eficientă, atitudinea proactivă şi 

orientarea spre client determină înţelegerea 

nevoilor acestuia şi oferirea unor servicii 

adaptate nevoilor şi preferinţelor acestuia. 

Astfel se consideră că, în vânzări, dacă 

atitudinea este potrivită, cunoştinţele tehnice 

se pot învăţa şi la locul de muncă. „De 

exemplu în comerţ avem nevoie de oameni cu 

calificare, dar căutăm personal de care să fim 

siguri că vor comunica eficient cu clienţii, că 

ne vor semnala opinia lor, cerinţele din piaţă 

aşa încât să ne putem adapta continuu 

produsele sau aprovizionarea.” (49 de 

angajaţi, transport, servicii hoteliere) 

„Este principalul criteriu. Practic vânzătorii au 

nevoie numai de competenţe comune, spre 

deosebire de compartimentul tehnic unde 

primează abilităţile tehnice.” (138 de angajaţi, 

comerţ) 

 

 

În sectorul IT&C sau medical angajatorii 

consideră că atât competenţele comune cât şi 

cunoştinţele tehnice sunt la fel de importante 

şi sunt cerute în aceeaşi măsură. În clinicile 

private, modul în care e tratat clientul 

determină preferinţa acestuia pentru serviciile 

unei anumite clinici. Din acest motiv, 

orientarea spre client şi comunicarea 

eficientă, alături de alte competenţe comune şi 

tehnice specifice sunt esenţiale. În viziunea 

angajatorilor, pentru lucrătorii din acest 

domeniu. „Cu siguranţă nivelul acestor 

competenţe este un factor hotărâtor în 

procesul de selecţie al candidaţilor. Nivelul 

competenţelor comune (soft skills) este la fel 

de  important comparativ cu cel al 

competenţelor tehnologice, acestea din urmă 

pot fi dezvoltate cu relativă uşurinţă într-un 

mediu specific. Pe o scara de la 1 la 10 

ponderea pentru fiecare este de 5.” (480 de 

angajaţi, producţie software) 
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Angajatorii din sectorul public conştientizează 

nevoia de competenţe comune, în funcţie de 

specificul anumitor poziţii. Competenţa 

esenţială pentru toate poziţiile din acest sector 

este considerată a fi comunicarea, urmată de 

orientarea spre client, planificare şi 

organizare, cooperare şi eficienţă. Şi în acest 

sector, consideră angajatorii, este importantă 

flexibilitatea sau dorinţa de a învăţa şi de a te 

adapta, întrucât legislaţia se schimbă foarte 

des. „Sunt importante, pentru cǎ în contextul 

actual totul se schimbǎ, progreseazǎ, trebuie 

sǎ te adaptezi, sǎ inveţi lucruri noi, să ştii sǎ 

reacţionezi cât mai bine. Dacǎ are aceste 

competenţe ai siguranţa cǎ îşi desfǎşoarǎ 

activitatea bine, este eficient.” (sector public) 

 

5.1.5. Beneficii aduse de competenţele 

comune 

 

Angajaţii care deţin competenţe comune sunt 

net valorizaţi de toţi angajatorii, privaţi şi 

publici deopotrivă. Cele mai des amintite 

beneficii aduse de competenţe sunt creşterea 

eficienţei, reducerea costurilor, integrare mai 

uşoară în echipă, calitate, productivitate, 

costuri reduse, clienţi mulţumiţi. 

În opinia angajatorilor din sectorul industrial şi 

de producţie, competenţele angajaţilor duc la 

creşterea eficienţei, reduc costurile şi creează 

o imagine bună companiei. „Compania 

noastră a investit mult în retehnologizare în 

ultimii ani şi acest fapt ne-a făcut să ne 

orientăm spre angajaţi care doresc să înveţe 

în mod permanent tehnici şi tehnologii noi, 

spre angajaţi flexibili şi eficienţi. Lipsa 

angajaţilor eficienţi şi implicaţi în procesul de 

producţie într-o companie înseamnă în primul 

rând creşteri nejustificate de costuri şi în 

consecinţă o companie neprofitabilă pentru 

acţionari.” (fabricare articole sanitare, 280 

angajaţi) 

 

Orientarea spre client este considerată una 

din competenţele cele mai importante atunci 

când vine vorba despre beneficiile pentru 
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companie. „Majoritatea angajaţilor noştri au 

relaţii cu publicul, vând produsele direct către 

clienţi. Dacă angajaţii nu deţin competenţe 

comune, putem pierde clienţii. Firma noastră 

trăieşte datorită relaţiilor cu clienţii şi dacă un 

angajat este orientat către client, nu numai că 

păstrează acel client, dar va aduce şi alţi 

clienţi. Angajatul care comunică eficient şi 

cooperează permite rezolvarea operativă şi 

corectă a problemelor inerente care apar în 

activitatea noastră, cum ar fi de exemplu 

rupturile de stoc, lipsa produselor la centrele 

de distribuţie GPL. Lipsa acestor competenţe 

ar genera costuri suplimentare pentru firmă şi 

ar influenţa negativ gradul de satisfacţie al 

clienţilor noştri” .(fabricare produse din 

cauciuc, 54 angajaţi) 

 

Marea majoritate a angajatorilor consideră că 

beneficiiile aduse de competenţe sunt extrem 

de importante în termeni de investiţie de timp 

şi bani în angajat. „Beneficiile pe care le 

aduce un angajat care deţine aceste 

competenţe sunt duble dacă nu chiar triple. 

Nu ar mai fi nevoie de atâta supraveghere, 

acum la doi trei angajaţi este câte unul care îi 

verifică, deci nu ar mai fi nevoie de asta şi s-ar 

reduce cheltuielile salariale sau am putea da 

salarii mai mari. Calitatea lucrărilor ar fi mai 

bună, am avea mai puţine rebuturi, deci în 

acest fel am face economie la materia primă. 

Dacă ai produse bune rezişti pe piaţă, marfa 

se vinde mai uşor, într-un cuvânt am fi mai 

competitivi pe piaţă, acum cu toate informaţiile 

de pe internet trebuie să ai marfă de calitate, 

pentru că imediat pe internet poţi căuta şi 

compara.” (fabricare ţigle, 300 angajaţi) 

 

Competenţele sunt puse în legătură cu 

dezvoltarea durabilă pe termen lung, într-un 

mediu concurenţial, cu respectarea valorilor 

companiei şi cu loialitatea faţă de firmă. „In 

mod cert o organizaţie care nu pune accentul 

pe existenţa şi dezvoltarea acestor 

competenţe în rândul angajaţilor săi va avea 

probleme de dezvoltare (şi nu numai) pe 
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termen mediu şi lung în condiţiile unei pieţe tot 

mai concurenţiale şi a unui consumator din ce 

in ce mai avizat.” (producţie lactate, 405 

angajaţi) 

 

Competenţele sunt direct corelate de către 

respondenţi cu eficienţa. Angajatorii 

conştientizează că nu doar cunoştinţele 

tehnice determină eficienţa la locul de muncă. 

În multe cazuri, chiar şi în domeniile tehnice, 

în care în mod tradiţional se consideră că cele 

mai importante sunt cunoştinţele şi abilităţile 

tehnice, angajatorii conştientizează că 

flexibilitatea, comunicarea eficientă, 

integrarea, spiritul de iniţiativă determină 

creşterea eficienţei la locul de muncă. „Lipsa 

unor asemenea competenţe echivalează 

pentru noi cu a pierde bani. Diferenţa între a 

colabora cu un angajat responsabil, 

competent sau cu unul incompetent şi nu 

foarte responsabil este aceeaşi cu cea dintre 

câştigarea şi menţinerea unui client, a unei 

comenzi şi pierderea acestora. Aceste 

diferenţe se reflectă în problemele de 

producţie şi desfacere, în scăderea sau 

creşterea activităţii. Dacă un angajat are 

asemenea competenţe, se poate adapta şi 

integra în aproape orice post şi activitate. A 

avea aceste competenţe înseamnă a ajunge 

să faci performanţă.” (fabricare îmbrăcăminte, 

900 angajaţi). 

 

În viziunea angajatorilor, angajaţii care au 

competenţe comune se integrează mai uşor în 

echipă datorită faptului că sunt capabili să 

comunice, să coopereze, sunt mai flexibili şi 

dornici să înveţe lucruri noi. „Rezultatele 

muncii sunt clar mai bune pentru angajaţii 

care deţin astfel de competenţe. Ei pot 

răspunde mai bine cerinţelor noastre care 

prevăd în primul rând lucrul în echipă. Se pot 

integra mai uşor în colectiv, pot atinge mai 

uşor nivelul de performanţă cerut şi nu pleacă, 

nu renunţă aşa de uşor.” (colectare deşeuri, 

327 angajaţi) 
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Marea majoritate a respondenţilor asociază 

lipsa competenţelor cu scăderea eficienţei, 

creşterea costurilor de producţie, scăderea 

calităţii produselor, deprecierea imaginii firmei. 

„Lipsa unor competenţe poate duce la 

scăderea eficienţei; dacǎ apare, de exemplu, 

un conflict, o neînţelegere, pe care nu o 

discutǎ sau nu vorbesc mai departe, ca sa nu 

se interpreteze ca bârfă sau că au „turnat“, 

lucrurile treneazǎ, în final se poate rezolva, 

dar eficienţa are de suferit.” (creşterea 

păsărilor, 130 angajaţi) 

Angajatorii din sectoarele comerţ şi servicii 

evidenţiază în primul rând beneficiile aduse de 

comunicare şi orientarea spre client în 

domeniul lor de activitate care depinde în 

mare măsură de percepţia clienţilor asupra 

serviciilor oferite. Din acest motiv 

recunoaşterea importanţei beneficiilor 

competenţelor comune de către angajatorii din 

aceste domenii este evidentă şi există o 

preocupare în selectarea unor angajaţi care 

au aceste competenţe, dezvoltarea lor 

ulterioară fiind considerată costisitoare. Unui 

angajat care este independent poţi să îi delegi 

sarcini, fapt care duce la eficientizarea muncii 

în echipă. „Evident avem avantaje. Faptul cǎ 

are aceste competenţe reprezintǎ câteodatǎ 

mai mult de jumǎtate din valoarea lui, ele ies 

în evidenţǎ în primul rând în relaţia cu clientul, 

cu ele poţi câştiga. Marea problemǎ este cu 

abilitatea de comunicare, în general nu au 

cultura comunicǎrii, care este esenţialǎ 

oriunde şi cu atât mai mult în vânzǎri.” (firmă 

transport, 60 angajaţi) 

 

Respondenţii au declarat că preferă angajaţii 

care sunt independenţi, care au capacitatea 

de a lua decizii singuri, în limita nivelului lor de 

autoritate. S-a evidenţiat lipsa de 

independenţă a angajaţilor din generaţii mai 

vîrstnice, fapt ce determină necesitatea unor 

supervizori care să  ia deciziile în locul 

acestora. „Un astfel de angajat este mai 

eficient şi mai eficace, comunică mai uşor, 

înţelege mai repede şi mai uşor informaţii şi 
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sarcinile de lucru, informaţiile circulă mai uşor 

înspre şi dinspre el. Integrarea se face mai 

uşor, aceste persoane nu asteaptă doar să 

primească, să li se spună ce să facă, cer ei 

ceea ce au nevoie. Un beneficiu important 

este că pot delega anumite atribuţii şi mă pot 

concentra asupra altor lucruri. Dacă fiecare 

angajat comunică corespunzător şi face ceea 

ce trebuie, lucrurile merg bine.” (întreţinere şi 

reparaţii maşini, 31 angajaţi) 

 

„De exemplu am observat că abilitatea 

independenţă este la un nivel scăzut la 

angajaţii de generaţie mai veche, lucru care 

ne afecteză într-o oarecare măsură, ne solicită 

nouă, managerilor, timp pentru a rezolva 

probleme ce ar putea fi soluţionate rapid de 

către şefii de lucru. Însă, prin comparaţie, 

generaţia mai tânără, este mai independentă 

şi chiar mai flexibilă, ceea ce oarecum 

contrabalansează nivelul scăzut de 

independenţă al angajaţilor vârstnici.” (lucrări 

instalaţii sanitare, 100 angajaţi). 

 

Angajatorii din IT&C şi sectorul medical 

asociază competenţele comune cu 

competitivitatea, productivitatea, integrarea în 

colectivitate, calitatea superioară a serviciilor 

şi produselor, respectarea normelor de calitate 

şi a termenelor de livrare, într-un cuvânt, cu 

înalta performanţă. „Cu siguranţă un nivel 

ridicat al acestor competenţe fac din angajat o 

persoană performantă şi competitivă atât din 

punct de vedere tehnic (al abilităţilor tehnice, 

al capacităţii de învăţare etc) cât şi din punct 

de vedere al capacităţii de integrare şi aderare 

la valorile companiei.” (firmă IT, 480 angajaţi) 

Marea majoritate a respondenţilor din sectorul 

public au scos în evidenţă faptul că aceste 

competenţe comune îi ajută pe angajaţi să 

facă faţă schimbărilor din societatea 

românească. Există şi în rândul managerilor 

din sectorul public percepţia faptului că oferă 

servicii şi că anumite competenţe legate de 

comunicare, cooperare, orientare spre client, 

flexibilitate sunt necesare şi benefice în relaţia 

cu cetăţeanul. „Competenţele de comunicare 
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şi flexibilitatea îi ajută să acţioneze eficient şi 

să poată răspunde mult mai rapid unor cerinţe 

noi. Munca în echipă este esenţială deoarece 

problemele care apar au aspecte 

multidisciplinare. Fără competenţele comune 

instituţia noastră nu poate face faţă cerinţelor 

multiple şi în continuă schimbare.” (direcţie de 

sănătate publică, 118 angajaţi). 

 

În anumite instituţii publice, cele care 

gestionează fonduri europene, este clar 

conştientizată nevoia de angajaţi cu 

competenţe de comunicare, flexibilitate, 

orientare spre client, eficienţă în rezolvarea 

problemelor şi că în lipsa lor, serviciile oferite 

sunt slabe calitativ. „În mod evident că a 

colabora cu cineva care are competenţe 

comune dezvoltate, este benefic, pentru că 

am precizat, specificitatea muncii noastre este 

de aşa natură încât un angajat fără aceste 

competenţe comune nu poate lucra în 

organizaţia nostră dacă nu comunică bine, 

dacă nu e flexibil, dacă nu e orientat către 

client şi dacă nu ştie să  rezolve prompt 

problemele, ca să enumăr doar câteva din 

aceste competenţe, nu are cum să intre într-

un  proces tehnologic ca al nostru, în care 

fiecare salariat are legătură cu beneficiarii, 

pentru că la noi se evaluează proiecte, se 

contractează, se monitorizează, se evaluează 

rezultatele şi fiecare la rândul lui pe segmentul 

pe care lucrează interacţionează cu ceilalţi, 

deci fără aceste competenţe comune nu se 

poate.” (Agenţie de Dezvoltare Regională, 51 

angajaţi)  

 

Beneficiile pentru sectorul ONG al unor 

angajaţi cu competenţe comune constau, în 

opinia respondenţilor, în specificul muncii în 

acest domeniu în care fiecare proiect este 

diferit, spre deosebire de alte domenii unde 

activitatea este standardizată şi deseori 

repetitivă. Din acest motiv angajaţii care 

dovedesc flexibilitate, adaptabilitate, dorinţă 

de a învăţa sunt cei mai potriviţi acestor 

poziţii. „Organizaţia nu poate funcţiona fǎrǎ 
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aceste competenţe. Multe posturi nu au 

sarcini foarte standardizate, se bazeazǎ mult 

pe empatie. De exemplu, cum ar putea un 

psiholog sǎ fie competent fǎrǎ sǎ aibǎ 

competenţele?” (ONG, 28 angajaţi) 

 

5.1.6. Dezvoltarea competenţelor comune 

 

Un obiectiv important al acestui studiu a fost 

cel de a determina dacă oferta de programe 

de dezvoltare a competenţelor comune pentru 

piaţa românească de forţă de muncă este 

satisfăcătoare, care sunt domeniile deficitare 

şi care sunt soluţiile.  

 

Deşi există un consens referitor la faptul că 

aceste competenţe comune sunt benefice şi ar 

trebui dezvoltate permanent, marea majoritate 

a angajatorilor din sectorul industrial şi de 

producţie au declarat că nu au programe de 

dezvoltare a competenţelor pentru toţi 

angajaţii. Există programe de instruire, dar 

care se realizează nestructurat, uneori de 

către supervizorul echipei. Excepţie o fac 

unele companii cu capital străin, care au 

programe de dezvoltare a competenţelor 

pentru fiecare poziţie. „Face parte din politica 

companiei noastre dezvoltarea tuturor 

competenţelor angajaţilor noştri. Pe parcursul 

unui an calendaristic organizăm diferite 

sesiuni de pregătire şi cursuri de specializare 

pentru personalul nostru atât de natură 

tehnică (producţie) cât şi legate de 

competenţele comune/ generale (comunicare, 

flexibilitate etc). Programele de instruire sunt 

specifice fiecărui nivel în parte cu o 

diferenţiere clară între cel executiv (productiv) 

şi cel decizional (managerial). Tematica 

acestor procese de pregătire se stabileşte în 

funcţie de necesităţile curente şi de nevoile de 

dezvoltare ale personalului 

companiei.” (prelucrarea laptelui, 405 

angajaţi) 

 

Unele companii consideră că este o irosire de 

resurse să instruiască angajaţii în competenţe 
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comune datorită rotaţiei rapide a personalului. 

Datorită situaţiei economice, bugetul alocat 

acestor tipuri de instruire a fost diminuat şi 

realocat dezvoltării aptitudinilor tehnice, mai 

ales pentru anumite poziţii. „Pentru 

competenţe comune nu am făcut niciodată 

cursuri şi nici nu ne-am gândit să facem. 

Personalul se schimbă foarte des, se fac circa 

100 de angajări anual şi tot atâţia angajaţi 

pleacă. Facem doar cursuri de calificare în 

meserie cu cei care s-au calificat la locul de 

muncă pentru a li se da o diplomă de calificare 

în meserie.” (fabrică îmbrăcăminte, 209 

angajaţi) 

 

Dezvoltarea competenţelor comune se face şi 

prin programe de mentorat. „În prezent nu se 

desfăşoară programe de dezvoltare a 

competenţelor comune, încercăm să facem 

acest lucru prin întâlniri de socializare (team 

building) şi printr-o procedură de mentorat 

care vizează  integrarea noilor angajaţi în 

firmă prin încredinţarea noului angajat unui 

mentor care îl şi evaluează într-o perioadă de 

probă.” (fabrică de pâine, 974 angajaţi) 

 

Unii angajatori au declarat că au angajat firme 

de training pentru instruirea personalului. „Da, 

astfel am organizat, cu o firmă specializată, 

cursuri pe o durată de 6 luni, structurate pe 3 

nivele, pentru middle management (maiştri  şi  

CTC
7
) şi pentru vânzători, pe următoarele 

competenţe de bază: lucrul în echipă, 

comunicare eficientă, proactivitate.” (fabrică 

îmbrăcăminte, 100 angajaţi) 

 

Există şi companii care au o politică de 

dezvoltare a resurselor umane în cadrul căreia 

dezvoltarea competenţelor comune îşi are 

locul bine definit, şi pentru care se alocă 

fonduri. „Compania are o politică de resurse 

umane şi de gestiune a carierei, cărora li se 

acordă importanţa cuvenită.  Se elaborează 

un program anual de pregătire şi formare 

profesională, cu un buget substanţial. Printre 

 

7 CTC=controlul tehnic al calităţii 
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activităţile de instruire planificate se regăsesc 

şi cele legate de competenţe comune: cursuri 

de comunicare, eficienţa investiţiilor, 

management. Unele activităţi sunt derulate cu 

resurse interne, altele apelează la firme 

specializate din exterior, fiind deschişi 

noutăţilor şi ofertelor în domeniu. Un exemplu 

specific îl constituie programul de comunicare 

în limba engleză, cu 2 serii de 80 şi 100 de 

cursanţi.” (metalurgie, 2530 angajaţi) 

 

Nevoia de instruire este evidentă în sectorul 

de vânzări şi servicii. Instruirea se face 

personalizat, în funcţie de cerinţele postului. 

Pentru instruire se alocă fonduri importante, 

fie prin angajarea unor firme specializate, fie 

prin dezvoltarea capacităţii în interiorul 

companiei. „În funcţie de aceste evaluări firma 

face diferite traininguri, dar care trebuie să 

aibă legătură cu locul de muncă, să-l ajute pe 

angajat să-şi facă munca mai bine, să fie mai 

performant. De exemplu, „Simona“: în urma 

evaluării competenţelor se constată că are 

niveluri diferite de dezvoltare pentru fiecare 

competenţă necesară. Se coroborează ce 

competenţă este „nativă“ şi nivelul de 

dezvoltare al acelei competenţe şi este 

înscrisă la trainingul care îi va dezvolta şi mai 

mult ceea ce are deja nativ. Nu se consideră 

că toţi ar trebui să aibă aceleaşi competenţe 

la nivelul maxim: este nenatural şi 

neproductiv. Se urmăreşte identificarea pentru 

fiecare a acelor calităţi naturale care pot fi 

dezvoltate şi care aduc un beneficiu din punct 

de vedere al performanţei.” (servicii transport, 

498 angajaţi). 

„În acest sens noi deţinem aşa numita 

Academie xxxx la Bucureşti, unde se ţin 

cursuri de atitudine, de produs şi de vânzări. 

În cadrul cursurilor de atitudine se dezvoltă 

teme cum ar fi integrarea în organizaţie, 

orientarea spre client, lucrul în echipă, 

rezolvarea problemelor. Cei selectaţi înainte 

de a fi trimişi la Academie fac două zile de 

practică pentru a vedea real ce presupune 

jobul, apoi timp de trei luni vor sta la această 
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Academie unde vor avea cursuri de la 8-17 de 

luni până vineri, având în acest timp masă, 

cazare şi salariul negociat. Abia după 

parcurgerea acestor cursuri va munci efectiv. 

Cursurile în general se fac cu traineri interni, 

rar s-au facut şi cu traineri din 

exterior.” (instalaţii, 1400 angajaţi) 

 

În cadrul domeniului IT&C, dezvoltarea 

competenţelor este extrem de importantă şi 

este realizată prin programe integrate care 

conţin, pe lângă instruire, activităţi de 

coaching, mentorat, on-the-job training, cu 

scopul îmbunătăţirii performanţei angajaţilor. 

„Nivelul şi dezvoltarea permanentă a 

competenţelor comune (şi nu numai) sunt 

foarte importante pentru noi. In cadrul 

companiei au loc constant activităţi de 

mentoring, coaching, training care dezvoltă 

toate abilităţile necesare angajaţilor noştri 

pentru a performa maxim atât profesional cât 

şi în cadrul relaţiilor de la locul de muncă şi 

chiar în afara acestuia.” (producţie software, 

480 angajaţi). 

 

„Este important ca toţi angajaţii să deţină un 

nivel mediu al acestor competenţe, în aşa fel 

încât activitatea desfăşurată de ei să 

corespundă indicatorilor de performanţă 

stabiliţi. Pentru aceasta se desfăşoară 

programe de instruire particularizate, în mai 

multe etape: analiza nevoilor, identificarea şi 

realizarea activităţilor de instruire şi etapa de 

follow-up. Pentru aceste programe apelăm la 

firme specializate.” (companie software, 215 

angajaţi) 

 

În domeniul medical dezvoltarea 

competenţelor este impusă dinafară, la 

presiunea clienţilor, dar nu este percepută ca 

o nevoie obiectivă. „Este nevoie mai ales in 

contextul actual când nivelul de trai a scăzut  

şi când populaţia a îmbătrânit. Pacienţii sunt 

mai pretenţioşi, e nevoie de multă răbdare şi 

înţelegere în relaţia cu ei. ” (policlinică, 74 

angajaţi). 
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„Înainte de „89 aceste competenţe nu contau, 

nu conta cum te porţi cu pacienţii. Acum însǎ 

nu se mai poate aşa”. (spital, 104 angajaţi) 

Angajatorii din sectorul public au început să 

conştientizeze nevoia de instruie a 

personalului în domeniul competenţelor 

comune. Unele din ele au programe de 

instruire standardizate, cu obiective clare şi 

resurse umane care să le livreze. „Dispunem 

de un Centru de Formare şi avem proprii 

formatori, cam 15 la numǎr, acreditaţi de 

CNFPA. Am participat la un curs de 

comunicare, efectele s-au vǎzut clar dupǎ, toţi 

participanţii au recunoscut dupǎ aceea cǎ se 

înţeleg mai bine, cǎ îşi înţeleg mai bine 

sarcinile. La nivelul Direcţiei este un proces de 

formare continuǎ a personalului. Evaluarea 

anualǎ este obligatorie, conform Legii 284, a 

salarizǎrii. Fiecare şef completeazǎ un 

formular de performanţǎ profesionalǎ pentru 

cei aflaţi în subordinea sa, care este adus la 

cunoştinţǎ fiecǎrui angajat. În general toţi au 

„foarte bine“, altfel apar discuţii. S-a întâmplat 

ca în urma unei evaluǎri să se taie din salariu, 

dar a fost un caz aparte. Evaluarea dupǎ un 

curs este fǎcutǎ în foaia formatorului. 

Rezultatele dupǎ curs sunt evidente, se vǎd 

cu ochiul liber, o recunosc şi 

cursanţii.” (DGASPC, 1442 angajaţi) 

În sectorul neguvernamental dezvoltarea 

competenţelor este considerată importantă, 

dar, datorită constrângerilor financiare, se 

realizează cu resurse proprii, în interiorul 

instituţiei sau, mai rar, în cadrul unor 

programe de dezvoltare instituţională finanţate 

de donatori, în general externi. „Dezvoltarea 

permanentă a angajaţilor este importantă 

pentru atingerea standardelor de performanţă 

şi colaborare.” (ONG, 101 angajaţi). 
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Din studiu a reieşit că 91,3% dintre 

respondenţi au făcut angajări în ultimele 12 

luni, fapt ce conferă relevanţă informaţiilor pe 

care respondenţii le-au oferit în chestionar 

privitor la situaţia actuală a barierelor la 

recrutare de pe piaţa muncii.  

 

Informaţiile detaliate despre angajare arată că 

43,7% dintre angajatorii chestionaţi au angajat 

absolvenţi şi 40.8% au angajat şomeri şi 

persoane inactive în ultimele 12 luni. 

Totodată, 66.4% dintre angajatori au declarat 

că au angajat femei şi 50.9% au angajat 

persoane din mediul rural. Din aceste date 

putem concluziona că femeile şi persoanele 

din mediul rural reprezintă surse importante 

de potenţiali angajaţi. Faptul că 7.9% dintre 

angajatori au declarat că au angajat persoane 

de etnie romă şi 4.7%, persoane cu dizabilităţi 

este de asemenea încurajator, având în 

vedere faptul că proiectului în cadrul căruia se 

realizează acest studiu se adresează în 

principal femeilor şi grupurilor vulnerabile din 

mediul rural.  

 

5.2 Analiza cantitativă 

 

5.2.1. Bariere la angajare 
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35,4% dintre respondenţi au declarat că au 

avut probleme în recrutarea angajaţilor. Cele 

mai frecvente cauze amintite au fost lipsa de 

calificare, lipsa competenţelor comune, lipsa 

de motivaţie de a lucra a candidaţilor precum 

şi taxele mari pe salarii. 

Situaţia angajărilor în ultimele 12 luni  
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Procentul mare de respondenţi care au 

declarat că au făcut angajări în ultimele 12 

luni arată că şi România depăşeşte criza 

economică. Această tendinţă pozitivă va 

continua în următoarele 12 luni, fapt semnalat 

de cei 53,1% dintre respondenţi care se 

aşteaptă ca numărul angajaţilor lor să crească 

în următoarele 12 luni. Această creştere se va 

reflecta şi în dificultăţile viitoare de a găsi 

angajaţi adecvaţi, care deţin cunoştinţe şi 

abilităţi profesionale şi, totodată, competenţe 

comune.  

Probleme la recrutare  
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Evoluţia numărului de angajaţi în următoarele 12 luni. 
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Respondenţii au fost rugaţi să evalueze pe o 

scală cu şapte puncte importanţa fiecărei 

competenţe comune pentru îmbunătăţirea 

performanţei în muncă.   

 

Pentru a se putea compara importanţa 

competenţelor comune cu cea acordată celor 

tehnice, în grila de evaluare au fost adăugate, 

pe lângă cele zece competenţe comune, şi 

cunoştinţele şi abilităţile profesionale.   

 

Angajatorii chestionaţi au considerat 

eficienţa, rezolvarea problemelor, 

cooperarea, planificarea şi organizarea drept 

cele mai importante patru competenţe 

comune pentru îmbunătăţirea performanţei în 

muncă. Cunoştinţele şi abilităţile profesionale 

apar a fi la fel de importante precum 

competenţele comune cu cele mai mari 

punctaje. Din studiu reiese că „triunghiul 

performanţei înalte” este format din eficienţă, 

rezolvarea problemelor şi cunoştinţe şi 

abilităţi profesionale. 

5.2.2. Competenţele şi angajabilitatea 
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Importanţa competenţelor comune pentru îmbunătăţirea performanţei  

 
 
Nota 1: Importanţa competenţelor a fost evaluată pe o scală cu şapte puncte, unde 1 însemna 

„lipsit de importanţă” şi 7 însemna „extrem de important”. Valoarea finală a importanţei 

fiecărei competenţe a fost calculată ca medie a valorilor date de participanţi.  

Nota 2: Numărul de respondenţi este de 277. 
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Se poate considera că angajatorii din domenii cu 

activităţi ce solicită niveluri diferite de cunoştinţe 

au preferinţe diferite pentru competenţe. Din 

acest motiv, angajatorii au fost împărţiţi în două 

grupuri, în funcţie de procentul de angajaţi cu 

studii superioare şi a fost comparată ordinea 

competenţelor conform importanţei percepute de 

aceştia. Surprinzător, între cele două grupuri nu 

au fost identificate diferenţe majore în ordinea 

competenţelor.  

Cea mai importantă diferenţă a fost înregistrată 

în privinţa preferinţei semnificativ mai mari pentru 

comunicare eficientă în cazul angajatorilor cu un 

procent mare de angajaţi cu studii superioare. 

Nivelul înalt al consensului asupra importanţei 

competenţelor poate fi demonstrat şi prin 

coeficientul de corelaţie Spearman,  

a cărui valoare este 0,92.  

Procent de angajaţi cu studii superioare mai 

mic de 50% 

Procent de angajaţi cu studii superioare mai 

mare sau egal cu 50% 

Eficienţă Cunoştinţe şi abilităţi profesionale 

Cunoştinţe şi abilităţi profesionale Eficienţă 

Rezolvarea problemelor Comunicare eficientă 

Cooperare Rezolvarea problemelor 

Planificare şi organizare Planificare şi organizare 

Comunicare eficientă Cooperare 

Orientare spre client Orientare spre client 

Atitudine proactivă Flexibilitate 

Flexibilitate Atitudine proactivă 

Învăţare pe tot parcursul vieţii Învăţare pe tot parcursul vieţii 

Independenţă Independenţă 

Nota 1: Angajatori cu mai puţin de 50% din angajaţi persoane cu 

studii superioare = 207 

Angajatori cu mai mult de 50% din angajaţi cu studii 

superioare = 70 

Importanţa competenţelor comune pentru îmbunătăţirea performanţei în funcţie de procentul de  

angajaţi cu studii superioare 
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Identificarea celor mai importante şi, în acelaşi 

timp, celor mai necesare competenţe comune 

reprezintă doar primul pas în descrierea rolului 

competenţelor comune în România. Al doilea 

pas constă în definirea aşteptărilor pe care le 

au angajatorii de la aplicanţi cu privire la 

competenţele comune şi la capacitatea lor de a 

le satisface. În consecinţă, angajatorii care au 

participat la studiu au fost rugaţi să definească  

aşteptările lor cu privire la nivelul 

competenţelor comune ale candidaţilor la  

posturi în organizaţiile/instituţiile/firmele pe 

care le reprezintă şi să facă o evaluare a 

nivelului competenţelor pe care angajatorii 

consideră că le deţin absolvenţii şi şomerii/ 

persoanele inactive.  
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8  Datorită faptului că nu toţi participanţii la studiu au răspuns la toate întrebările 

relevante, fapt care ar fi putut genera un punct de vedere părtinitor în 

compararea cerinţelor angajatorilor faţă de aplicanţi şi nivelul competenţelor 

comune perceput de către aceştia ca fiind deţinut de absolvenţi şi, respectiv 

şomeri/persoane inactive, am micşorat eşantionul la 173. Totuşi, nu am semnalat 

diferenţe semnificative între rezultatele obţinute astfel şi rezultatele obţinute pe 

baza eşantionului complet de 277 respondenţi.  

Nivelul competenţelor comune solicitate de angajatori aplicanţilor şi nivelul pe care angajatorii 

consideră că îl au absolvenţii şi şomerii/persoanele inactive (eşantion de 173 respondenţi
8
).

 

Nota 1: Nivelul competenţelor a fost evaluat pe o scală cu şapte puncte, unde 1 însemna „nedezvoltat” şi 7 

însemna „dezvoltat la maximum”. Valoarea finală a importanţei competenţelor comune a fost 

calculată ca media răspunsurilor obţinute. 

Nota 2: Numărul de respondenţi este de 173. Doar chestionarele care aveau răspuns la toate cele trei 

întrebări referitoare la nivelul competenţelor au fost luate în considerare.  

Nota 3: Competenţele comune sunt ordonate conform importanţei lor  
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Studiul a evidenţiat o diferenţă semnificativă 

între cerinţele angajatorilor şi nivelul 

competenţelor comune perceput de către 

angajatori ca fiind deţinut de către absolvenţi, 

respectiv şomeri/persoane inactive. Media 

nivelului tuturor competenţelor solicitat de 

angajatori potenţialilor angajaţi este de 5,72 

pe o scară cu 7 puncte (7 însemnând 

„dezvoltat la maximum”).  

 

Valoarea medie a competenţelor deţinute de 

absolvenţi este de 4,08, în timp ce cea a 

şomerilor/persoanelor inactive este de 3,84. 

Aceste valori reprezintă 71,4 % din nivelul 

cerinţelor angajatorilor în cazul absolvenţilor şi 

67,22 % în cazul şomerilor/persoanelor 

inactive. Aceste cifre sugerează că în 

percepţia angajatorilor, absolvenţii au un nivel 

al competenţelor uşor mai ridicat decât 

şomerii/persoanele inactive. 

 

 

O privire mai atentă conturează faptul că 

există competenţe comune ale absolvenţilor şi 

şomerilor/persoanelor inactive care ating mai 

puţin de două treimi din nivelul aşteptat de 

angajatori. În cazul absolvenţilor aceste 

competenţe sunt eficienţa (63.4 %), 

rezolvarea problemelor (64.3 %) şi orientarea 

spre client (65.9 %).  

 

În cazul şomerilor/persoanelor inactive cinci 

competenţe sunt percepute ca fiind deficitare, 

trei dintre ele fiind comune cu cele ale absol-

venţilor: eficienţa (63.0 %), comunicarea  

eficientă (63.6 %), rezolvarea problemelor 

(65.1 %), atitudinea proactivă (65.3 %) şi ori-

entarea spre client (65.6 %).  

 

De asemenea, nivelul cunoştinţelor şi  

abilităţilor profesionale atinge mai puţin de 

două treimi din aşteptările angajatorilor: 

63,2% în cazul absolvenţilor şi 66,1% în cazul  

şomerilor/persoanelor inactive.  
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Pe de altă parte, pot fi identificate competenţe 

comune care depăşesc trei sferturi din 

aşteptările angajatorilor: independenţa (87.3 

%), învăţarea pe tot parcursul vieţii (79.4 %), 

atitudinea proactivă (76.3 %) şi flexibilitatea 

(75.4 %) în cazul absolvenţilor şi  

independenţa (80.3 %) în cazul şomerilor/

persoanelor inactive.  

Variaţia descrisă în atingerea aşteptărilor  

angajatorilor cu privire la anumite competenţe 

decurge mai degrabă din diferenţa între  

cerinţele angajatorilor privind competenţele 

comune (abatere standard de 0,43) decât din 

diferenţele între nivelurile competenţelor  

comune ale absolvenţilor (abatere standard 

0.20) sau ale şomerilor/persoanelor inactive 

(abatere standard 0.10). Astfel, competenţele 

considerate cele mai puţin importante de către 

angajatori sunt independenţa (4.57) urmată de 

învăţarea pe tot parcursul vieţii (5.57) şi de 

atitudinea proactivă (5.65). Din acest punct de 

vedere este mai relevant să identificăm 

competenţele comune care sunt cele mai puţin 

dezvoltate pentru fiecare grup de aplicanţi.   

 

Competenţele planificare şi organizare (3.85), 

orientare spre client (3.85) şi rezolvarea 

problemelor (3.87) reprezintă cele mai slab 

dezvoltate competenţe ale absolvenţilor.  

În cazul şomerilor/ persoanelor inactive, 

competenţele deficitare sunt reprezentate de  

independenţă (3.67), atitudine proactivă (3.69) 

şi comunicare eficientă (3.65).  
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Studiul a scos în evidenţă un deficit semnificativ 

de competenţe comune în rândul absolvenţilor şi 

şomerilor/persoanelor inactive. Lipsa 

competenţelor comune este considerat un factor 

care poate scădea competititivitatea companiei, 

motiv pentru care mulţi angajatori investesc în 

dezvoltarea competenţelor comune ale 

angajaţilor lor.  

 

 

5.2.3. Dezvoltarea competenţelor 

Proporţia angajatorilor care au instruit sau au finanţat instruirea angajaţilor în competenţe 

comune 
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Cu toate acestea, aproximativ 30,0% dintre 

angajatori nu sunt interesaţi de dezvoltarea 

cunoştinţelor, abilităţile profesionale sau a 

competenţele comune ale angajaţilor lor. Dacă 

ne limităm doar la competenţele comune, 

procentul angajatorilor care nu investesc în 

dezvoltarea acestora creşte la 50.5%. 

Comunicarea eficientă (30,0%), orientarea 

spre client (26,4%), şi planificarea şi 

organizarea (25,3%) sunt percepute de către 

angajatori ca fiind cele mai importante şi în 

acelaşi timp şi cele mai deficitare în cazul 

aplicanţilor şi, în consecinţă, sunt dezvoltate 

cel mai adesea de către angajatori. 

 

Un alt aspect de luat în considerare atunci 

când discutăm despre strategia de 

dezvoltarea a competenţelor pe piaţa 

românească este existenţa unor programe de 

instruire relevante în acest domeniu. Doar 

11,2% dintre angajatori au declarat că există 

programe de instruire suficiente şi adecvate 

atât pentru competenţele comune cât şi pentru 

cele tehnice şi profesionale. Procentul creşte 

la 16,6% atunci când ne referim strict la 

domeniul competenţelor comune. Ţinând cont 

de faptul că dacă 70,8% dintre angajatori sunt 

satisfăcuţi cu oferta de programe de instruire 

pentru domeniul cunoştinţelor şi abilităţilor 

profesionale, doar 16,6% consideră că există 

programe suficiente pentru dezvoltarea 

competenţelor comune, astfel încât putem 

concluziona că există o nevoie acută de 

programe de instruire în acest domeniu.  
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Situaţia competenţelor comune pentru care piaţa românească de formare nu are oferte la  

momentul actual şi pe care angajatorii le-ar folosi  
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În capitolele anterioare v-am oferit informaţii 

detaliate despre situaţia competenţelor 

comune din România, concentrându-ne mai 

ales aupra importanţei competenţelor comune 

pentru creşterea performanţei la locul de 

muncă,  evaluării cerinţelor angajatorilor cu 

privire la competenţele comune pe care ar 

trebui să le deţină potenţialii angajaţi, 

dezvoltării competenţelor comune de către 

angajatori prin resurse proprii şi existenţei pe 

piaţa din România a unor programe de 

instruire/educaţionale adecvate. 

Toate aceste informaţii coroborate ne vor 

permite să identificăm cele patru competenţe 

comune care simultan, determină creşterea 

productivităţii, performanţei şi competititivităţii  

angajaţilor, nu sunt suficient de dezvoltate şi 

sunt considerate atât de importante încât 

angajatorii sunt dispuşi să investească în 

dezvoltarea lor prin programe de instruire. 

5.2.4. Selectarea celor patru competenţe comune 
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Selectarea celor mai importante competenţe comune  

Nota1: Competenţele comune evidenţiate pe fundal albastru sunt considerate de către angajatori a fi cele mai 

importante pentru performanţa în muncă (Anexe Tabelul 5).  

Nota 2:  

Col. 1. Competenţele comune ale absolvenţilor cel mai puţin dezvoltate raportat la cerinţele angajatorilor.  

Col. 2. Competenţele comune ale absolvenţilor cel mai puţin dezvoltate raportat la nivelul celorlalte competenţe pe 

care le deţin. 

Col. 3. Competenţele comune ale şomerilor/persoanelor inactive cel mai puţin dezvoltate raportat la cerinţele 

angajatorilor. 

Col. 4. Competenţele comune ale şomerilor/persoanelor inactive cel mai puţin dezvoltate raportat la nivelul 

celorlalte competenţe pe care le deţin. 

Col. 5. Competenţele care sunt cele mai des dezvoltate prin programe de instruire.  

Col. 6. Oferta cea mai limitată de programe de instruire disponibilă pe piaţă.  

Col. Σ  Suma punctajelor de pe coloanele 1-6 la care se adaugă un punct  

pentru competenţele identificate a fi cele mai importante  

(rândurile evidenţiate în albastru). 

 
 

  

Absolvenţi 
Şomeri/ 

persoane inactive 

Programe de 

instruire 
Σ 

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 
Col. 

6 

Orientarea spre client • • • • • • 6 

Eficienţa • • •   • • 6 

Rezolvarea problemelor • • •   • • 6 

Comunicarea eficientă •   • • • • 6 

Planificarea şi organizarea • •     • • 5 

Atitudinea proactivă     • •     2 

Independenţa   •   •     2 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii       •     1 

Cooperarea             1 

Flexibilitatea             0 
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Informaţia sumarizată în tabelulul de mai sus 

ne permite să identificăm setul celor patru 

competenţe care vor fi adaptate pentru piaţa 

din România în cadrul proiectului 

„COMPETENT-Activităţi inovatoare în vederea 

îmbunătăţirii accesului şi participării grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii“ şi anume: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• orientarea spre client 

• eficienţa 

• rezolvarea problemelor 

• comunicarea eficientă 
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Competenţele selectate sunt cele care au fost 

considerate de către angajatori a fi cele mai 

importante şi totodată, cele mai deficitare.  

Informaţia furnizată de analiza cantitativă este 

confirmată de analiza calitativă care  

evidenţiază comunicarea, orientarea spre  

client şi rezolvarea problemelor ca fiind  

competenţele de care au nevoie în cel mai 

înalt grad angajatorii din toate sectoarele de 

activitate. Dezvoltarea celor patru competenţe 

sub forma unor programe de instruire va  

contribui la dezvoltarea unor resurse umane 

competente, adecvate cerinţelor pieţei de 

muncă din România. Creşterea productivităţii 

forţei de muncă, folosirea eficientă a 

resurselor financiare dedicate dezvoltării 

resurselor umane şi scăderea şomajului de 

lungă durată pot reprezenta beneficii ale  

dezvoltării acestor programe de instruire.  

Informaţiile furnizate de acest studiu sunt utile 

nu doar pentru domeniul formării, ci şi pentru 

toţi cei care vor să devină perfomanţi şi com-

petitivi. 
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6. Concluzii 

 
Piaţa locurilor de muncă s-a schimbat 

semnificativ în toate ţările central şi est-

europene prin tranziţia la economia de piaţă. 

Corelarea veniturilor cu nivelul de studii şi 

creşterea competiţiei pe piaţa locurilor de 

muncă atât la nivelul cererii cât şi la nivelul 

ofertei pot fi considerate ca fiind cele mai 

importante schimbări. Competitivitatea 

indivizilor şi „angajabilitatea“ lor nu mai depind 

doar de calificările pentru postul la care aplică, 

ci şi de abilitatea lor de a se adapta la noile 

cerinţe ale angajatorilor care caută angajaţi 

care sunt buni comunicatori, au rezistenţă la 

stres, sunt eficienţi şi orientaţi spre clienţi.  

 

Acest studiu şi-a propus să examineze 

importanţa şi beneficiile competenţelor 

comune pentru piaţa muncii din România, să  

evalueze decalajul dintre cerinţele 

angajatorilor şi nivelul competenţelor 

angajaţilor şi potenţialilor angajaţi şi să 

determine care sunt, din perspectiva 

angajatorilor, cele mai importante competenţe 

comune care duc la îmbunătăţirea 

performanţei angajaţilor. În subsidiar, studiul a 

analizat dificultăţile în procesul de recrutare şi 

selecţie a angajaţilor şi oferta de programe de 

instruire în domeniul competenţelor comune 

disponibilă la momentul actual. Studiul s-a 

realizat în februarie-martie 2011 în şapte 

judeţe din cinci regiuni de dezvoltare ale 

României pe baza a 277 chestionare şi 70 

interviuri. Angajatorii cuprinşi în studiu au 

55.788 angajaţi. 

Au fost evaluate, în primul rând, cele mai 

importante competenţe comune care 

determină performanţa în muncă. Din acest 

punct de vedere eficienţa, rezolvarea 

problemelor, cooperarea, planificarea/

organizarea şi comunicarea eficientă au fost 
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identificate ca fiind cele mai importante. 

Evaluarea cunoştinţelor şi a abilităţilor 

profesionale a evidenţiat faptul că acestea au 

acelaşi nivel de importanţă ca şi eficienţa şi 

rezolvarea problemelor şi, împreună cu 

acestea, formează triunghiul înaltei 

performanţe în muncă. 

 

Studiul a relevat un decalaj semnificativ între 

cerinţele angajatorilor şi capacitatea 

absolvenţilor, şomerilor şi persoanelor inactive 

de a le satisface. Nivelul mediu al 

competenţelor cerut de angajatori are 

valoarea de 5.72 pe o scală de 7 puncte unde 

7 reprezintă „dezvoltat la maximum”. Valoarea 

medie a competenţelor deţinute de absolvenţi 

este de 4,08, în timp ce cea a şomerilor/

persoanelor inactive este de 3,84. Aceste 

valori reprezintă 71,4 % din nivelul cerinţelor 

angajatorilor în cazul absolvenţilor şi 67,22 % 

în cazul şomerilor/persoanelor inactive. 

Aceste valori sugerează că, în percepţia 

angajatorilor, absolvenţii au un nivel al 

competenţelor uşor mai ridicat decât şomerii/

persoanele inactive. 

 

O privire mai atentă relevă faptul că există 

competenţe comune ale absolvenţilor şi 

şomerilor/persoanelor inactive care ating mai 

puţin de două treimi din nivelul aşteptat de 

angajatori. În cazul absolvenţilor aceste 

competenţe sunt eficienţa, rezolvarea 

problemelor şi orientarea spre client, cărora li 

se adaugă, în cazul şomerilor/persoanelor 

inactive, comunicarea eficientă şi atitudinea 

proactivă. 

 

Lipsa competenţelor comune este considerată 

un factor care poate scădea competititivitatea 

companiei, motiv pentru care mulţi angajatori 

investesc în dezvoltarea competenţelor 

angajaţilor lor. Cu toate acestea, studiul relevă 
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că 50,5% dintre angajatori nu sunt interesaţi 

de dezvoltarea competenţele comune ale 

angajaţilor lor. Ceilalţi investesc în dezvoltarea 

unor competenţe precum comunicarea, 

orientarea spre client, planificarea şi 

organizarea, identificate a fi cele mai 

deficitare.  Studiul a relevat, de asemenea, 

lipsa unor programe de instruire pentru 

dezvoltarea competenţelor comune, dat fiind 

faptul că doar 16,6% dintre respondenţi sunt 

satisfăcuţi de oferta existentă pe piaţă în acest 

domeniu. 

 

Indiferent de sector sau de dimensiunea 

companiei sau instituţiei, toţi angajatorii au 

semnalat lipsa unor competenţe comune de 

bază în rândul aplicanţilor, cum ar fi 

comunicarea, flexibilitatea, orientarea spre 

client, eficienţa şi capacitatea de rezolvare a 

problemelor, pe care angajatorii le percep ca 

fiind calităţi esenţiale ale unor angajaţi 

eficienţi.  

Studiul a evidenţiat faptul că 35,4% angajatori 

au avut dificultăţi la angajare, cea de-a doua 

cea mai frecventă cauză identificată de 

angajatori, după lipsa cunoştinţelor şi 

abilităţilor tehnice, fiind lipsa competenţelor 

comune. 

 

O cauză importantă a lipsei de potenţiali 

angajaţi adecvaţi, comună tuturor sectoarelor 

de activitate este reprezentată de lipsa 

dorinţei de a munci a aplicanţilor. Mai mult de 

jumătate dintre respondenţi declară că 

întâmpină dificultăţi în găsi oameni 

responsabili, „serioşi”, care au răbdare să 

înveţe, oameni care să îşi dorească să 

muncească şi să înveţe.  

 

Din cei 70 de angajatori care au participat la 

interviuri, 45 (64.3%) au declarat că în ultimul 

an au angajat persoane din mediul rural. Cu 

toate acestea, marea majoritatea a 

respondenţilor au afirmat că persoanele din 
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mediul rural întâmpină probleme în găsirea 

unui loc de muncă legate de accesul la 

informaţie, distanţa faţă de locul de muncă, 

costul ridicat al navetei sau lipsa mijloacelor 

de transport. Pe lângă aceste probleme, un alt 

aspect important invocat de angajatori ca 

factor de limitare a accesului la un loc de 

muncă a persoanelor din  rural este lipsa unor 

competenţe cum ar fi comunicarea şi spiritul 

de iniţiativă. 

 

Din cei 70 de angajatori care au participat la 

interviuri, 46 (65.7%) au angajat în ultimul an 

femei, în timp ce 10 angajatori (14,3%) au 

declarat că au angajat persoane cu dizabilităţi 

(surdo-muţi sau cu dizabilităţi uşoare). Alţi 18 

angajatori au angajat persoane de etnie romă 

(25,7%).  

 

În general, angajatorii nu folosesc 

terminologia consacrată domeniului 

competenţelor comune, cu toate acestea 

marea lor majoritate apreciază angajaţii care 

deţin competenţe comune ca fiind mai 

performanţi decât cei care nu le deţin. 

 

Evaluarea la recrutare a competenţelor se 

realizează în principal prin intermediul 

interviurilor şi se bazează pe flerul şi 

experienţa intervievatorului. Companiile 

multinaţionale sau cu expunere internaţională 

folosesc instrumente standardizate de tipul  

testelor de selecţie, interviurilor 

comportamentale, probelor de lucru în cadrul 

cărora evaluează şi competenţele comune.  

 

Marea majoritate a angajatorilor sunt 

conştienţi de importanţa competenţelor 

comune pentru prezentul şi viitorul companiei/

organizaţiei/instituţiei.  Din rândul acestor 

competenţe, majoritatea angajatorilor 

consideră comunicarea drept competenţa 
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esenţială pentru dezvoltarea viitoare a 

companiei/ organizaţiei/ instituţiei lor.  

 

Angajaţii care deţin competenţe comune sunt 

net valorizaţi de toţi angajatorii, privaţi şi 

publici deopotrivă. Cele mai des amintite 

beneficii aduse de competenţe sunt creşterea 

eficienţei, reducerea costurilor, integrare mai 

uşoară în echipă, calitate, productivitate, 

costuri reduse, clienţi mulţumiţi. Competenţele 

sunt puse în legătură cu dezvoltarea durabilă 

pe termen lung, într-un mediu concurenţial, cu 

respectarea valorilor companiei şi cu 

loialitatea faţă de firmă. 

Competenţele sunt corelate de către 

angajatori cu eficienţa. Angajatorii, chiar şi în 

domeniile tehnice, în care în mod tradiţional 

se consideră că cele mai importante sunt 

cunoştinţele şi abilităţile tehnice, 

conştientizează faptul că flexibilitatea, 

comunicarea eficientă, integrarea, spiritul de 

iniţiativă determină creşterea eficienţei la locul 

de muncă. 

 

Marea majoritate a respondenţilor asociază 

lipsa competenţelor cu scăderea eficienţei, 

creşterea costurilor de producţie, scăderea 

calităţii produselor, deprecierea imaginii firmei. 

Deşi există un consens referitor la faptul că 

aceste competenţe comune sunt benefice şi ar 

trebui dezvoltate permanent, marea majoritate 

a angajatorilor din sectorul industrial şi de 

producţie au declarat că nu au programe de 

dezvoltare a acestor competenţe.  

Cele mai importante competenţe identificate 

prin intermediul acestui studiu sunt orientarea 

spre client, eficienţa, rezolvarea problemelor 

şi comunicarea. Competenţele identificate 

sunt cele care au fost considerate de către 

angajatori a fi cele mai importante şi totodată, 
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cele mai deficitare. Informaţia furnizată de 

analiza cantitativă este confirmată de analiza 

calitativă care evidenţiază comunicarea, 

orientarea spre client şi rezolvarea 

problemelor ca fiind competenţele de care au 

nevoie în cel mai înalt grad angajatorii din 

toate sectoarele de activitate.  

 

Dezvoltarea celor patru competenţe selectate 

pe baza rezultatelor acestui studiu sub forma 

unor programe de instruire va elimina una din 

barierele în dezvoltarea unei forţe de muncă 

care corespunde cerinţelor pieţei de muncă 

din România.  

 

7. Recomandări 
 
Studiul a evidenţiat faptul că dezvoltarea în 

România a unei forţe de muncă competente şi 

competititive se poate realiza doar pe baza 

unei strategii pe termen lung de dezvoltare a 

resurselor umane care ţine cont de cerinţele 

pieţei de muncă. Astfel, în dezvoltarea acestei 

strategii ar trebui implicaţi toţi factorii cheie, 

de la sistemul de educaţie, la angajatori, de la 

factorii de decizie de la nivel guvernamental, 

la sindicate şi patronate, de la instituţii de 

cercetare şi dezvoltare, la organizaţii ale 

societăţii civile.  

 

Marea majoritate a respondenţilor au sugerat 

ca soluţie pentru armonizarea ofertei cu 

cererea de forţă de muncă, colaborarea 

sistemului de învăţământ cu angajatorii astfel 

încât acesta să pregătească absolvenţi în 

domeniile cerute pe piaţa muncii. În opinia 

respondenţilor, şcoala ar trebui 

responsabilizată mai mult în procesul de 

pregătire pentru muncă a absolvenţilor. 

Aceasta presupune reorganizarea sistemului 

de educaţie prin modificarea/ lărgirea ariilor 

curriculare astfel încât acestea să corespundă 

realităţilor economico-sociale. În vederea 
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aplicării acestor soluţii, programele de 

instruire în competenţele comune ar trebui 

integrate în programa şcolară de la toate 

nivelurile.  

 

De asemenea, marea majoritate a 

angajatorilor au menţionat faptul că sesiunile 

practice în şcoală, programele de tip 

internship şi programele de instruire pe 

tematica cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice, 

precum şi a competenţelor comune ar creşte 

capacitatea absovenţilor de a se integra şi 

perfoma în cel mai scurt timp de la angajare.  

 

Instituţiile responsabile de profesionalizarea 

forţei de muncă, cum ar fi Agenţiile Judeţene 

de Ocupare a Forţei de Muncă, ar trebui să 

facă studii în rândul angajatorilor pentru a 

analiza nevoia pieţei muncii şi, în funcţie de 

rezultate, să îşi adapteze oferta de cursuri.  

Cursurile pentru dezvoltarea  competenţelor 

comune  ar trebui livrate concomitent cu cele 

de recalificare profesională. Fondurile 

europene, în special cele din POSDRU, sunt o 

bună oportunitate de dezvoltare a unor 

programe de dezvoltare profesională şi a 

competenţelor relevante pentru piaţa muncii 

din România. 
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8. Anexe 

Tabelul 1. Număr angajatori care au făcut angajări în ultimele 12 luni, pe categorii

 

Descriere Frecvenţă % 

Număr angajatori care au făcut angajări în ultimele 12 luni:  253 91.3 

• femei 184 66.4 

• persoane din mediul rural 141 50.9 

• absolvenţi 121 43.7 

• şomeri/persoane inactive 113 40.8 

• studenţi 66 23.8 

• persoane de etnie Roma 22 7.9 

• persoane cu dizabilităţi 13 4.7 

Total 277 100.0 

Tabelul 2. Evoluţia angajărilor în următoarele 12 luni, din perspectiva angajatorilor  

 

  Frecvenţă % 
Creştere semnificativă 10 3.6 
Creştere moderată 137 49.5 
Nicio fluctuaţie 94 33.9 
Descreştere moderată 31 11.2 
Descreştere semnificativă 5 1.8 

Total 277 100.0 
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Tabelul 3. Probleme întâlnite la recrutare 

 

  Frecvenţă % 
Probleme întâlnite la recrutare: 98 35.4 

- lipsa de calificarea a aplicanţilor 54 19.5 

- lipsa unor competenţe comune 40 14.4 

- lipsa de motivaţie de a lucra 34 12.3 

- taxe mari pe salarii 34 12.3 

- expectanţe salariale mari 25 9.0 

- lipsa de potenţiali angajaţi pe piaţa muncii 25 9.0 

- profesie într-un domeniu de activitate neatractiv 16 5.8 

- competiţia cu alte firme 13 4.7 

- localizarea firmei 8 2.9 

Total respondenţi 277   

Tabelul 4. Importanţa competenţelor comune pentru îmbunătăţirea perfomanţei la locul de muncă  

 
Nota 1: Importanţa competenţelor a fost evaluată pe o scală cu şapte puncte, unde 1 însemna „lipsit de 

importanţă” şi 7 însemna „extrem de important”. Valoarea finală a importanţei fiecărei competenţe a 

fost calculată ca medie a valorilor date de participanţi.  

Nota 2: Numărul de respondenţi este de 277. 

Competenţe   Importanţa competenţelor 

Eficienţă   6,49 
Rezolvarea problemelor   6,27 

Cooperare   6,13 

Planificare şi organizare   6,05 

Comunicare eficientă   6,03 

Orientarea spre client   5,91 

Atitudine proactivă   5,80 

Flexibilitate   5,79 

Învăţare pe tot parcursul vieţii   5,72 

Independenţă   4,71 
Cunoştinţe şi abilităţi profesionale   6,34 
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Tabelul 5. Nivelul aşteptărilor angajatorilor faţă de aplicanţi în domeniul competenţelor comune  

 
 

Nota 1: Importanţa competenţelor a fost evaluată pe o scală cu şapte puncte, unde 1 însemna „lipsit de 

importanţă” şi 7 însemna „extrem de important”. Valoarea finală a importanţei fiecărei competenţe a fost 

calculată ca medie a valorilor date de participanţi.  

Nota 2: Numărul de respondenţi este de 277.  

Competenţe 

Nivelul aşteptărilor 

angajatorilor 

Eficienţă 6.34 

Rezolvarea problemelor 6.09 

Comunicare eficientă 5.97 

Cooperare 5.96 

Orientarea spre client 5.86 

Planificare şi organizare 5.82 

Flexibilitate 5.76 

Atitudine proactivă 5.72 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii 5.64 

Independenţă 4.62 

Cunoştinţe şi abilităţi profesionale 6.18 
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Tabelul 6. Programe de instruire organizate sau finanţate de angajatori pentru dezvoltarea 

competenţelor comune ale angajaţilor 

 

Competenţe Frecvenţa       % 
Comunicarea eficientă 83 30,0 

Orientarea spre client 73 26,4 

Planificarea şi organizarea 70 25,3 

Eficienţa 51 18,4 

Rezolvarea problemelor 51 18,4 

Cooperarea 50 18,1 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii 36 13,0 

Atitudinea proactivă 31 11,2 

Flexibilitatea 30 10,8 

Independenţa 8 2,9 

Cunoştinţe şi abilităţi profesionale 135 48,7 

Nici unul 83 30,0 

Total 277 100,0 
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Tabelul 7. Situaţia competenţelor comune pentru care piaţa românească de formare nu are oferte la 

momentul actual şi pe care angajatorii le-ar folosi 

 

Competenţe Frecvenţă % 
Rezolvarea problemelor 108 39,0 

Planificarea şi organizarea 86 31,0 

Orientarea spre client 85 30,7 

Eficienţa 84 30,3 

Comunicarea eficientă 81 29,2 

Atitudinea proactivă 79 28,5 

Cooperarea 60 21,7 

Flexibilitatea 54 19,5 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii 50 18,1 

Independenţa 39 14,1 

Cunoştinţe şi abilităţi profesionale 81 29,2 

Toate aceste cursuri sunt disponibile 31 11,2 

Total 277 100,0 

Tabelul 8. Distribuţia angajatorilor pe judeţe (studiul cantitativ) 

 Judeţ Frecvenţă % 

Cluj 51 18.4% 

Ialomiţa 46 16.6% 

Neamţ 39 14.1% 

Constanţa 37 13.4% 

Dâmboviţa 37 13.4% 

Olt 34 12.3% 

Dolj 33 11.9% 

Total 277 100% 
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Tabelul 9. Nivelul competenţelor comune în rândul absolvenţilor, din perspectiva angajatorilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Nivelul competenţelor a fost evaluat pe o scală cu şapte puncte, unde 1 însemna „lipsit de 

importanţă” şi 7 însemna „extrem de important”. Valoarea finală a importanţei fiecărei competenţe a 

fost calculată ca medie a valorilor date de participanţi.  

Nota 2: Numărul de respondenţi este dat în fiecare paranteză. 

Nota 3: Competenţele sunt ordonate în funcţie de importanţa lor.  

Competenţe  Absolvenţi  

Învăţarea pe tot parcursul vieţii  4,34 (N=231)  

Flexibilitatea  4,30 (N=236)  

Atitudinea proactivă  4,24 (N=234)  

Cooperare  4,15 (N=236)  

Independenţa  4,06 (N=233)  

Comunicare eficientă  3,98 (N=236)  

Eficienţa  3,97 (N=233)  

Rezolvarea problemelor  3,81 (N=236)  

Planificare şi organizare  3,79 (N=235)  

Orientarea către client  3,78 (N=237)  

Cunoştinţele şi aptitudinile profesionale  3,86 (N=231)  

Experienţa în muncă  2,82 (N=240)  

Motivaţia  4,47 (N=232)  
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Tabelul 10. Nivelul competenţelor comune în rândul şomerilor şi persoanelor inactive, din 

perspectiva angajatorilor 

 

Competenţe Şomeri/persoane inactive 

Eficienţa 4,05 (N=197) 

Flexibilitatea 4,05 (N=201) 

Rezolvarea problemelor 4,02 (N=199) 

Cooperare 4,02 (N=199) 

Planificare şi organizare 3,98 (N=200) 

Orientarea către client 3,90 (N=199) 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii 3,83 (N=200) 

Comunicare eficientă 3,78 (N=201) 

Atitudinea proactivă 3,78 (N=203) 

Independenţa 3,75 (N=201) 

Cunoştinţele şi aptitudinile profesionale 4,18 (N=200) 

Experienţa în muncă 4,34 (N=203) 

Motivaţia 4,82 (N=199) 
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Tabelul 11. Sectorul economic conform codului CAEN rev. 2 (studiul cantitativ)  

CAEN rev. 2 Frecvenţă % 
A   Agricultură, silvicultură şi pescuit             12 4.3% 
B   Industria extractivă 

              1 0.4% 
C   Industria prelucrătoare 

            57 20.6% 
D   Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică  

             4 1.4% 
E   Distribuţia apei; salubritate 

              2 0.7% 
F   Construcţii 

            40 14.6% 
G   Comerţ 

            55 20.0% 
H   Transport şi depozitare 

              6 2.2% 
I     Hoteluri şi restaurante 

            11 4.0% 
J   Informaţii şi comunicaţii 

            12 4.3% 
K   Intermedieri financiare şi asigurări 

              2 0.7% 
L   Tranzacţii imobiliare 

              2 0.7% 
M   Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 

              8 2.9% 
N   Activităţi de servicii administrative 

              5 1.8% 
O   Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale  

              2 0.7% 
P   Învăţământ 

             5 1.8% 
Q   Sănătate şi asistenţă socială 

              7 2.5% 
R   Activităţi de spectacole, culturale şi recreative  

              1 0.4% 
S   Alte activităţi de servicii 

            45 16.0% 
T Activităţi ale gospodăriilor private 

               - 0% 
U Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale  

               - 0% 

Total           277 100.0% 
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Tabelul 12. Sectorul economic conform codului CAEN rev. 2 (studiul calitativ)  

CAEN rev. 2 Frecvenţă % 
A   Agricultură, silvicultură şi pescuit             4 5.7% 
B   Industria extractivă 

              0 0.0% 
C   Industria prelucrătoare 

            27 38.6% 
D   Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică  

             3 4.3% 
E   Distribuţia apei; salubritate 

              1 1.4% 
F   Construcţii 

            8 11.4% 
G   Comerţ 

            8 11.4% 
H   Transport şi depozitare 

              0 0.0% 
I     Hoteluri şi restaurante 

            1 1.4% 
J   Informaţii şi comunicaţii 

            2 2.9% 
K   Intermedieri financiare şi asigurări 

              0 0.0% 
L   Tranzacţii imobiliare 

              0 0.0% 
M   Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 

              0 0.0% 
N   Activităţi de servicii administrative 

              1 1.4% 
O   Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale  

              6 8.6% 
P   Învăţământ 

             2 2.9% 
Q   Sănătate şi asistenţă socială 

              2 2.9% 
R   Activităţi de spectacole, culturale şi recreative  

              0 0.0% 
S   Alte activităţi de servicii 

            5 7.1% 
T Activităţi ale gospodăriilor private 

               0 0% 
U Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale  

0- 0% 

Total           70 100.0% 
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Tabelul 13. Distribuţia firmelor în funcţie de numărul de angajaţi (studiu cantitativ) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 14. Distribuţia firmelor în funcţie de numărul de angajaţi (studiu calitativ) 10 

  Procent 
11-49 22,8% 
50-249 42,9% 
250-499 17,1% 
500-999 12,9% 
1000-2530 4,3% 
Total 100% 

Număr de angajaţi 

  

% 

1-9   28.2% 

10-49   43.0% 

50-249   20.2% 

250-499   4.0% 

500-999   1.8% 

peste 1000   2.8% 

Total   
100.0% 

10 La studiul calitativ au participat câte 10 angajatori din fiecare din cele şapte judeţe.  
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Tabelul 15. Nivelul competenţelor solicitate de angajatori şi percepţia angajatorilor cu privire la  

competenţele absolvenţilor şi şomerilor/ persoanelor inactive (eşantion de  173 respondenţi)   

 

Nota 1: Nivelul competenţelor a fost evaluat pe o scală cu şapte puncte, unde 1 însemna „nedezvoltat” şi 7 

însemna „dezvoltat la maximum”. Valoarea finală a importanţei competenţelor comune a fost 

calculată ca media răspunsurilor obţinute. 

Nota 2: Numărul de respondenţi este de 173. Doar chestionarele care aveau răspuns la toate cele trei 

întrebări referitoare la nivelul competenţelor au fost luate în considerare.  

Nota 3: Competenţele comune sunt ordonate conform importanţei lor.  

Competenţe pentru performanţa în muncă 
Nivelul solicitat 

de angajatori 

Nivelul absol-

venţilor 

Nivelul şomerilor/

persoanelor inac-

tive 
Eficienţa 6,29 3,99 3,96 

Rezolvarea problemelor 6,02 3,87 3,92 

Cooperarea 5,88 4,18 3,94 

Planificarea şi organizarea 5,77 3,85 3,90 

Comunicarea eficientă 5,90 4,08 3,75 

Orientarea spre client 5,84 3,85 3,83 

Atitudinea proactivă 5,65 4,31 3,69 

Flexibilitatea 5,68 4,28 3,95 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii 5,57 4,42 3,82 

Indenpendenţa 4,57 3,99 3,67 

Cunoştinţele şi avbilităţile profesionale 6,17 3,90 4,08 

Experienţa în muncă - 2,80 4,28 
Motivaţia - 4,55 4,79 
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Tabelul 16. Nivelul competenţelor solicitate de angajatori şi percepţia angajatorilor cu privire la  

competenţele absolvenţilor şi şomerilor/ persoanelor inactive (eşantion de  197 -277 respondenţi)   

 

Nota 1: Nivelul competenţelor a fost evaluat pe o scală cu şapte puncte, unde 1 însemna „nedezvoltat” şi 7    

însemna „dezvoltat la maximum”. Valoarea finală a importanţei competenţelor comune a fost 

calculată ca media răspunsurilor obţinute. 

Note 2: Numărul de respondenţi este menţionat în paranteze pentru fiecare valoare.  

Nota 3: Competenţele comune sunt ordonate conform importanţei lor.  

Competenţe pentru performanţa în 

muncă 

Nivelul solic-

itat de angaja-

tori 

Nivelul absol-

venţilor 

Nivelul şomerilor/

persoanelor inactive 

Eficienţa 6,34 (N=277) 3,97 (N=233) 4,05 (N=197) 

Rezolvarea problemelor 6,09 (N=277) 3,81 (N=236) 4,02 (N=199) 

Cooperarea 5,96 (N=277) 4,15 (N=236) 4,02 (N=199) 

Planificarea şi organizarea 5,82 (N=277) 3,79 (N=235) 3,98 (N=200) 

Comunicarea eficientă 5,97 (N=277) 3,98 (N=236) 3,78 (N=201) 

Orientarea spre client 5,86 (N=277) 3,78 (N=237) 3,90 (N=199) 

Atitudinea proactivă 5,72 (N=277) 4,24 (N=234) 3,78 (N=203) 

Flexibilitatea 5,76 (N=277) 4,30 (N=236) 4,05 (N=201) 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii 5,64 (N=277) 4,34 (N=231) 3,83 (N=200) 

Indenpendenţa 4,62 (N=277) 4,06 (N=233) 3,75 (N=201) 

Cunoştinţele şi avbilităţile profesionale 6,18 (N=277) 3,86 (N=231) 4,18 (N=200) 

Experienţa în muncă - 2,82 (N=240) 4,34 (N=203) 
Motivaţia - 4,47 (N=232) 4,82 (N=199) 
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COMPETENŢE COMUNE 

Pentru a avea succes la locul de muncă şi în viaţa personală, este mai important să ştii să 

comunici sau să fii orientat către client, decât să îţi aminteşti, de exemplu, cantitatea de cărbune 

extrasă într-un an din toate minele din lume. E important să reţinem că de noi depinde să ne 

dezvoltăm competenţele în condiţiile în care sistemul educaţional tradiţional este orientat aproape 

exclusiv spre acumularea de cunoştinţe şi abilităţi.  

Vă prezentăm în  continuare 10 competenţe care au un rol important în asigurarea succesului în 

viaţa profesională şi personală. 
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Mulţi angajatori îşi doresc ca angajaţii lor să nu se limiteze doar la sarcinile 
care le revin prin fişa postului, ci să vină cu sugestii şi idei care sunt în 
beneficiul companiei. 
 

Ce înseamnă să ai o atitudine proactivă? 
• să nu aştepţi ca decizia de rezolvare a unei   probleme să vină din altă 
parte 
• să te implici, să ai iniţiativă 
• să cauţi soluţii, alternative 
• să depăşeşti obstacolele 
• să observi şi să profiţi de oportunităţi 
 

Atitudinea proactivă sau  

„Norocul îi favorizează pe cei prevăzători”  
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Pare simplu să le comunici celorlalţi lucrurile de care ai nevoie, în realitate 
abilităţile de comunicare sunt cele mai complexe şi cel mai greu de obţinut 
competenţe. 
 

Cum recunoşti un bun comunicator 
• îi ascultă pe ceilalţi 
• ia în considerare reacţiile celor din jur (este atent şi la limbajul non-verbal) 
• acceptă argumentele celorlalţi şi ţine cont de ele 
• se exprimă clar şi inteligibil 
• ştie să îşi exprime dezacordul 
• comunică eficient cu oameni diferiţi 
• ştie să sumarizeze 
• îşi adaptează limbajul în funcţie de persoana cu care discută 
• anticipează reacţiile celorlalţi 
• îşi controlează comportamentul 
 

Comunicarea eficientă  sau  
„Magia înţelegerii dintre oameni” 
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Cooperarea sau „Să reuşim împreună!’ 

 

Sarcinile noastre sunt atât de dificile şi necesită cunoştinţe atât de diverse 
încât este necesar să cooperăm pentru a ne atinge scopurile. Prin cooperare 
reuşim să economisim timp, să reducem costurile, să găsim soluţii noi şi să 
ne îmbunătăţim performanţele. 
 

În ce constă cooperarea? 
• să îţi împărtăşeşti cunoştinţele şi expertiza 
• să apreciezi/recunoşti contribuţia celorlalţi şi să oferi feedback  
• să contribui la eforturile echipei 
• să respecţi viziunea şi opiniile celorlalţi 
• să respecţi regulile jocului 
• să te concentrezi pe obiectivul comun 
• să ştii să faci compromisuri 
• să ai încredere în competenţa celorlalţi 
• să îţi asumi roluri în grup 
• să fii constructiv 
• să preiei sarcini şi să delegi 
• să fii tolerant şi binevoitor 
• să rezolvi problemele pe măsură ce apar 
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Eficienţa sau „Pas cu pas spre scopul final” 

 
Cu cât un angajat e mai eficient, cu atât compania la care lucrează este mai 

competitivă. Angajatul eficient depăşeşte obstacolele şi eşecurile, realizează 

simultan mai multe sarcini şi se comportă ca un profesionist în orice împrejurare.  

 

Ce înseamnă să fii eficient ? 

• să îţi identifici punctele tari şi slabe şi să îţi îmbunătăţeşti continuu 

performanţele 

• să îţi identifici priorităţile şi obiectivele, să planifici eficient şi să îţi organizezi 

timpul 

• să foloseşti motivaţia ca pe un motor pentru creşterea eficienţei tale şi a echipei 

tale  

• să evaluezi retrospectiv şi să monitorizezi continuu performanţa ta şi a echipei  

• să faci performanţă sub presiunea timpului şi în situaţii stresante  



 

87 

Flexibilitatea sau  
„Schimbarea este un lucru normal” 

Flexibilitate înseamnă să ai curajul de a face lucruri noi pentru a fi în pas cu 
realitatea dinamică a societăţii de azi. 
 

Ce înseamnă să fii flexibil? 
• să îţi adaptezi în permanenţă stilul de muncă şi comportamentul  
• să îţi modifici stilul şi metodele de lucru în funcţie de nevoi  
• să manifeşti deschidere faţă de idei şi soluţii noi 
• să priveşti lucrurile din mai multe puncte de vedere 
• să testezi posibilităţi şi metode noi 
• să inovezi (să creezi produse, soluţii şi modalităţi noi de realizare a unor 
sarcini etc.) 
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Independenţa sau „Joacă-ţi rolul!”  

O persoană independentă îşi cunoaşte punctele tari şi slabe, îşi asumă 
responsabilitatea propriilor acţiuni, ştie să îşi organizeze timpul astfel încât să 
respecte termenele, fără să acumuleze prea mult stres, îşi procură 
informaţiile de care are nevoie pentru a-şi realiza sarcinile şi caută soluţii la 
probleme noi. 
 

Cum recunoşti un angajat independent? 
• lucrează într-o manieră concentrată şi planificată 
• îşi procură informaţiile de care are nevoie şi găseşte soluţii  
• se descurcă singur 
• îşi exprimă punctul de vedere şi şi-l susţine 
• nu are prejudecăţi sau convingeri de neclintit 
• cere părerea celorlalţi 
• ia decizii în mod independent, bazându-se pe propria experienţă şi judecată 
• îşi apreciază obiectiv competenţa şi expertiza şi îşi cunoaşte limitele  
• opune rezistenţă manipulării, dezinformării,sugestiilor induse  
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Învăţarea pe tot parcursul  
vieţii sau „Învăţ, deci exist” 

Cunoştinţele şi abilităţile deprinse în şcoală nu mai sunt suficiente. Piaţa 
muncii se schimbă într-un ritm atât de rapid încât, pentru a ţine pasul, trebuie 
să învăţăm pe tot parcursul vieţii. 
 

Ce înseamnă disponibilitatea de a învăţa pe tot parcursul vieţii?  
• să ai deschidere către informaţii şi experienţe noi 
• să îţi analizezi eşecurile şi să înveţi din greşeli 
• să investeşti timp şi energie în dezvoltarea personală 
• să îţi îmbunătăţeşti performanţele şi cunoştinţele 
• să cauţi continuu informaţii noi 
• să deprinzi permanent noi abilităţi (să utilizezi calculatorul, să faci 
prezentări, să înveţi limbi străine etc.) 
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Orientarea către client sau  

„Ce pot face pentru tine?”  

O caracteristică a vremurilor noastre este competiţia acerbă, iar gradul de 
satisfacţie a clientului influenţează semnificativ succesul unei companii. Din 
acest motiv orientarea către client este una dintre competenţele cele mai 
apreciate şi solicitate de angajatori. 
 

Ce înseamnă să fii orientat către client? 
• să manifeşti empatie faţă nevoile şi interesele clientului  
• să îţi ajustezi serviciile şi produsele la nevoile acestuia  
• să satisfaci cerinţele şi nevoile clienţilor 
• să foloseşti strategii de negociere de tipul „win-win” 
• să relaţionezi cu clientul şi după încheierea tranzacţiei 
• să manifeşti diplomaţie în relaţia cu clientul   
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Planificarea şi organizarea sau  
„Mai bine să previi decât să îţi pară rău” 

Organizarea şi planificarea au un rol important în asigurarea eficienţei muncii.  
 

Ce înseamnă să fii o persoană organizată? 
• să calculezi resursele de care ai nevoie 
• să ai viziune de ansamblu şi ochi pentru detalii 
• să îţi coordonezi sarcinile 
• să îţi respecţi planul şi să îl revizuieşti atunci când e necesar  
• să îţi stabileşti priorităţile 
• să îţi organizezi eficient timpul 
• să îţi coordonezi munca cu a celorlalţi din echipă 
• să ai o abordare sistematică, raţională şi obiectivă  
• să prevezi evoluţia evenimentelor 
• să respecţi termenele limită 
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Rezolvarea problemelor sau  
„Dacă vrei, poţi” 

Ca să poţi rezolva o problemă este foarte important să o identifici, să o 

defineşti şi să o clasifici corect. 

 

Ce ce trebuie să ţii cont în rezolvarea unei probleme?  

• să înţelegi esenţa problemei 

• să pui întrebările care te ajută să ajungi la cauza problemei 

• să îţi foloseşti intuiţia 

• să structurezi problema  

• să distingi între ce e important şi ce e lipsit de  importanţă 

• să vezi şi să înţelegi cauzele, consecinţele şi   implicaţiile problemei 

• să evaluezi corect problema şi să nu o minimalizezi 

• să te ocupi sistematic de rezolvarea problemei. 
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EST SRL• LILIPUT CO SRL•CHINA SHIPPING (ROMÂNIA) AGENCY CO LTD• MACNAV SA•   
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NOASTRĂ SRL•POLICLINICA ELGA•PREST COM PROD SCA• FODEMI SRL•ASOCIATIA ECUMENICĂ A 

BISERICILOR DIN ROMÂNIA• TOP GEL PROD SRL•FUNDAŢIA ACŢIUNEA ECOLOGICĂ 
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Judeţul IALOMIŢA•RISO SCOTTI DANUBIO SRL•ZINA IMPEX SRL•SRLSPM GAZ SRL• RACMAN 

SRL•MIRACOM SRL• SIMSERV SRL• AGROFAM HOLDING SRL• ROM FAIL DI FRANCESCO DE FILIPPO 

SRL•CHEMGAS HOLDING SRL• CHIRANA SERV SRL•GREEN HARVEST SRL•NADIRCOM VLĂDENI SRL• 

DAMAL FRESH SRL•SOCIETATEA AGRICOLĂ FLORA CIULNIŢA•SOCIETATEA AGRICOLĂ PROD-

AGRO•.VOINOIU COM SRL• MATACHE & CO SRL URZICENI•MIXAJ COM SRL SLOBOZIA•MOVIROM 

COM SRL•AGRIDRAG SRL• OMARIS SRL• COSDAN COM SRL• LINK SRL• GERI PROD SRL•AJVPS 

IALOMIŢA•RTS TELECOM SRL• TAMER SRL• ROMEXPERT SRL• FARMACIA ALINA•AMONIL SA• RISI 

ROMUNO SRL•ALPHA GROUP SRL• DRIVE PANĂ SRL• ESTON SRL• ROVEXIM COM SRL• SOLAR  

CONSTRUCT SRL• URBAN SA•SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢA SLOBOZIA•ZIARUL SRL•MB ELEC-

TRIC SRL• AKTAS COM SRL• IRISH CONAN SRL•RACOTI SRL•I.I GOIDEA EMIL•BROKER SERVICII  

FINANCIARE COMPANY•STEEL SECURITY SRL•SANDU ADRIANA• SELENA IMPEX SRL• AGRA SAVA 
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JUDEŢUL OLT•MONTE VERDE GROUP SRL•ALRO SA• FUNDAŢIA PENTRU TINERET ELMI•SALUBRIS 
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