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COMUNICAT
privind sondajul organizat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în 

vederea identificării deficitului de forţă de muncă şi nevoia de calificare

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, realizează o analiză privind deficitul de 
forţă de muncă din economie şi nevoia de calificare, prin intermediul sondajului în rândul 
angajatorilor şi furnizorilor de formare profesională care se confruntă cu lipsa de personal sau 
cu lipsa de personal calificat.

Acest sondaj, care se va incheia la data de 31 octombrie 2013, îşi propune o analiza a lipsei 
de personal la nivel local, zonal şi naţional, dar şi a nevoilor companiilor de calificare si de noi 
meserii in raport cu oferta furnizorilor locali de formare.

Sondajul se va realiza prin intermediul unor chestionare, unul destinat angajatorilor şi celălalt 
destinat furnizorilor de formare profesională. Chestionarele pot fi descărcate de pe pagina de 
internet a agenţiei. Acestea sunt atat in format word cât şi PDF.

Având în vedere că experienţa dumneavoastră este importantă pentru acţiunile pe care Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă poate să le întreprindă în scopul calităţii serviciilor, 
vă invită, ca în funcţie de tipul de firmă, să completaţi unul dintre chestionare.

Pentru a asigura unicitatea informaţiilor cuprinse în chestionar vă invităm, să utilizaţi codurile 
CAEN şi codurile COR din nomenclatoarele ataşate.

Chestionarele completate pot fi trimise la adresa de email: secretariat.mpm@anofm.ro, sau prin 
postă, pe adresa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă , strada Avalanşei, nr 
20-22, sector 4, Bucureşti cu menţiunea „ APM - analiza deficit si nevoia de calificare 
2013” .

Participand la acest studiu aveti oportunitatea de a contribui la identificarea de noi calificari si la 
realizarea unei corelari cat mai bune intre cererea si oferta de forta de munca calificata in 
domeniul în care vă desfăşuraţi activitatea. De asemenea, in cadrul chestionarului, aveti 
posibilitatea de a formula opinii, sugestii si recomandari.

Raspunsurile dumneavoastra la acest chestionar sunt confidentiale si neidentificabile de catre 
terti.

Analiza vă va fi transmisă cel mai probabil pe parcursul trimestrului I 2014, in format electronic, 
ceea ce va va permite sa aveti o imagine a starii actuale a fortei de munca calificate si a 
calificarilor.

Intrebarile suplimentare referitoare la chestionar va rugam să le transmiteţi la adresa de email 
mai sus indicată.

Va multumim pentru participare si pentru timpul acordat completarii acestui chestionar.

http://www.anofm.ro
mailto:secretariat.mpm@anofm.ro
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Secţiunea I - Informaţii despre firmă

ID01. Numele firmei:

ID01a. CIF / CUI: ,

ID02. Adresa sediului principal al firmei:

Strada:

Număr:

Localitate:

Judeţ:

Bloc: Apartament:

Sector:

ID03. Anul înfiinţării firmei: |___ |____|____|____|

ID04. Tipul de firmă:
1. Firmă cu capital majoritar de stat
2. Firmă privată cu capital majoritar românesc
3. Firmă privată cu capital majoritar străin
4. Alt tip,___________________________________

ID05. Tip angajator /institutie publica

1. Public
2. Privat

ID06. Principalele domenii de activitate ale firmei dvs.:

Cod CAEN 

Denumire 

Cod CAEN 

Denumire

l___ l___ l___ l___ l

l_ __ l___ l___ l___ l

ID07. Numele persoanei din firmă care a răspuns chestionarului:

ID08. Funcţia persoanei care a răspuns chestionarului:
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Secţiunea II - Investiţii, strategii, rezultate

1501. Firma dvs. a făcut investiţii în ultimul an (2012)?
1. Da IS02]
2. Nu [^ IS 0 3 ]

1502. Ce tip de investiţii aţi făcut în ultimul an (2012)?

/ f e u ^
i 4 M O FN V

A. Clădiri noi 1. Da 2. Nu
B. Tehnologii noi 1. Da 2. Nu
C. Modernizarea tehnologiilor existente 1. Da 2. Nu
D. Scule, utilaje, etc. 1. Da 2. Nu
E. Alte tipuri de investiţii 1. Da 2. Nu

1503. Firma dvs. are un plan sau o strategie de dezvoltare?
1. Nu
2. Da, avem o strategie de dezvoltare pe termen scurt
3. Da, o strategie de dezvoltare pe termen mediu / lung

1504. Firma dvs. are contracte cu _  ?
A. Firme private 1. Da 2. Nu
B. Firme / instituţii de stat 1. Da 2. Nu
C. Persoane fizice 1. Da 2. Nu

IS05. Raportat la cifra de afaceri, care sunt cei mai importanţi clienţi pentru firma dvs.?
1. Firmele private
2. Firmele/instituţiile de stat
3. Persoanele fizice

1506. Care a fost cifra de afaceri a firmei dvs. în anul 2011? Dar în 2012?
1. Sub 100.000 lei
2. Între 100.000 şi 999.999 lei
3. Între 1.000.000 şi 9.999.999 lei
4. Peste 10.000.000 lei

1507. Firma dvs. a avut profit sau a ieşit în pierdere în anul 2008? Dar în 2009?
1. Am încheiat anul în pierdere
2. Am încheiat anul pe zero
4. Am încheiat anul cu profit

2011 2012

2011 2012

mailto:anofm@anofm.ro
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Secţiunea III - Angajaţi
A01. Câţi angajaţi a avut firma dvs. „

A. _  la înfiinţare
B. ^ în 2011
C. ^ în 2012

A04. În anul 2012 câţi angajaţi a avut firma dvs. în următoarele categorii de personal?
A. Personal de conducere
B. Personal executant calificat
C. Personal executant necalificat
D. Personal administrativ
E. Personal TESA

A05. În anul 2012 câţi angajaţi a avut firma dvs. în următoarele categorii de educaţie?
A. Absolvenţi de facultate
B. Absolvenţi de liceu
C. Absolvenţi de şcoală generală
D. Persoane fără studii

A06. În anul 2012 câţi angajaţi a avut firma dvs. în următoarele categorii de sex?
A. Angajaţi de sex masculin
B. Angajaţi de sex feminin

A07. În anul 2012 câţi angajaţi a avut firma dvs. în următoarele categorii de vechime în firmă?
A. Angajaţi cu cel mult un an în firmă
B. Angajaţi cu 1 - 3 ani în firmă
C. Angajaţi cu mai mult de 3 ani în firmă

A08. În anul 2012 câţi angajaţi a avut firma dvs. în următoarele categorii de vârstă?
A. Angajaţi sub 25 de ani
B. Angajaţi între 25 - 34 ani
C. Angajaţi între 35 - 44 ani
D. Angajaţi peste 45 de ani

A09. Vă rugăm să indicaţi cele mai importante cinci ocupaţii/meserii (ca număr de angajaţi şi 
conform Clasificării Ocupaţiilor din România - COR) în firma dvs. si numărul de angajaţi pentru 
fiecare din aceste ocupaţii/meserii.

Ocupaţie/meserie: Nr. angajaţi:
A.
B.
C.
D.
E.
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Secţiunea IV - Modificări în forţa de muncă

MF01. Câte persoane au fost angajate de firma dvs. în anul 2011? Dar în 2012?
2011 2012

A. Total persoane angajate
B. Personal de conducere
C. Personal de execuţie calificat
D. Personal de execuţie necalificat

MF02. Dacă aţi angajat personal nou în 2012, care au fost principalele motive pentru aceasta?
A. Pentru a ocupa locuri de muncă nou create 1. Da 2. Nu
B. Pentru a ocupa locuri de muncă neocupate 1. Da 2. Nu
C. Pentru a înlocui persoane care au plecat din firmă 1. Da 2. Nu
D. Pentru a înlocui persoane care s-au pensionat 1. Da 2. Nu
E. Alt motiv 1. Da 2. Nu

MF03. Câte persoane au plecat din firma dvs. în anul 2011? Dar în anul 2012?
2011 2012

A. Total persoane plecate
B. Personal de conducere
C. Personal de execuţie calificat
D. Personal de execuţie necalificat

MF04. Dacă în 2012 au plecat persoane din firma dvs., care au fost principalele motivele pentru 
aceasta?

A. La iniţiativa angajatorului 1. Da 2. Nu
B. La solicitarea angajatului 1. Da 2. Nu
C. Terminarea contractului de muncă 1. Da 2. Nu
D. Pensionare 1. Da 2. Nu
E. Alt motiv 1. Da 2. Nu

mailto:anofm@anofm.ro
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Secţiunea V - Activitatea de recrutare de personal

HR01. Cum se desfăşoară activitatea de recrutare de personal în firma dvs.?
1. Avem un departament specializat în resurse umane
2. Avem o persoană care se ocupă exclusiv de resurse umane
3. Avem o persoană care, pe lângă alte atribuţii, se ocupă şi de resurse umane
4. Folosim o firmă specializată în resurse umane

De obicei cum găsiţi personalul pe care îl angajaţi în firma dvs.? Prin _
A. AJOFM 1. Da 2. Nu
B. Agenţii de plasare private 1. Da 2. Nu
C. Anunţuri în ziare 1. Da 2. Nu
D. Anunţuri pe internet 1. Da 2. Nu
E. Recomandările cunoscuţilor 1. Da 2. Nu
F. Alte metode 1. Da 2. Nu

HR03. Folosind scala de notare de mai jos, ce notă aţi da, de la 1 la 10, pentru calitatea 
personalului găsit prin aceste metode? [OPERATOR: pentru metodele care nu sunt folosite (cod 2 la 
HR02), aici se notează cod 99 (nu este cazul)]

A. AJOFM 1 - Complet nemulţumit . . 10 - Complet mulţumit
B. Agenţii de plasare private 1 - Complet nemulţumit . . 10 - Complet mulţumit
C. Anunţuri în ziare 1 - Complet nemulţumit . . 10 - Complet mulţumit
D. Anunţuri pe internet 1 - Complet nemulţumit . . 10 - Complet mulţumit
E. Recomandările cunoscuţilor 1 - Complet nemulţumit . . 10 - Complet mulţumit
F. Alte metode 1 - Complet nemulţumit . . 10 - Complet mulţumit
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Secţiunea VI - Satisfacţia cu pregătirea angajaţilor

SP01. Ce notă aţi da pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă complet nemulţumit şi 10 înseamnă 
complet mulţumit, pentru nivelul de calificare / competenţă profesională al _ ?

A. Personalului de execuţie calificat 
1 - Complet nemulţumit _  10 - Complet mulţumit, 99 - Nu se aplică

B. Personalului de execuţie necalificat 
1 - Complet nemulţumit _  10 - Complet mulţumit, 99 - Nu se aplică

C. Personalului de proiectare 
1 - Complet nemulţumit _  10 - Complet mulţumit, 99 - Nu se aplică

D. Personalului angajat în 2012 
1 - Complet nemulţumit _  10 - Complet mulţumit, 99 - Nu se aplică

SP02. Ce notă aţi da pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă complet nemulţumit şi 10 înseamnă 
complet mulţumit, pentru următoarele competenţe / aptitudini ale angajaţilor firmei dvs.?

A. Tehnice, legate de sarcinile postului 
1 - Complet nemulţumit _  10 - Complet mulţumit, 99 - Nu se aplică

B. Comunicare cu beneficiari, clienţi 
1 - Complet nemulţumit _  10 - Complet mulţumit, 99 - Nu se aplică

C. Lucrul în echipă 
1 - Complet nemulţumit _  10 - Complet mulţumit, 99 - Nu se aplică

D. Cunoaşterea şi aplicarea normelor de securitate a muncii 
1 - Complet nemulţumit _  10 - Complet mulţumit, 99 - Nu se aplică

E. Management şi organizare 
1 - Complet nemulţumit _  10 - Complet mulţumit, 99 - Nu se aplică

SP03. Dacă aveţi motive de insatisfacţie cu privire la pregătirea angajaţilor din firma dvs., vă rugăm 
să ne spuneţi care sunt cele mai importante dintre acestea:

Primul motiv:

Al doilea motiv:

Al treilea motiv:

mailto:anofm@anofm.ro
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Secţiunea VII - Calificare, recalificare, specializare/perfectionare

CRS01. Câte persoane din firma dvs. au urmat cursuri de iniţiere / calificare / recalificare / 
specializare în 2011? Dar în 2012?

|________ | persoane în 2011. |________ | persoane în 2012.

CRS02. - CRS04 Dacă în ultimii doi ani (2011 şi 2012) au existat angajaţi în firma dvs. care au urmat 
cursuri de iniţiere / calificare / recalificare / specializare, vă rugăm să indicaţi aceste cursuri. 
[OPERATOR: Pentru tip curs foloseşte următoarele coduri: 1 -  iniţiere, 2 -  calificare, 3 -  recalificare, 4 - 
specializare]

Curs Tip curs Număr persoane
A. ^

B.

C.

D.

E.

CRS05. De obicei unde are loc calificarea / recalificarea / specializarea angajaţilor dvs.?
A. Calificare în cadrul firmei, la locul de muncă 1. Da 2. Nu
B. Calificare prin firme specializate, la sediul firmei noastre 1. Da 2. Nu
C. Calificare prin firme specializate, la sediul acestora 1. Da 2. Nu
D. Alte situaţii 1. Da 2. Nu

CRS06. Există angajaţi în firma dvs. care au folosit centre de evaluare a competenţelor pentru a 
obţine certificare?

1. Da
2. Nu

CRS07. Ce notă aţi da pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă complet nemulţumit 
si 10 înseamnă complet mulţumit, pentru rezultatele cursurilor de calificare / 
recalificare / specializare urmate de angajaţii firmei dvs.? [OPERATOR: dacă nu există 
angajaţi care au urmat astfel de cursuri, se notează cod 99 (nu este cazul)]

CRS08. Care au fost principalele motive pentru care firma dvs. a decis ca angajaţii să urmeze 
cursuri de calificare / recalificare / specializare/perfectionare?
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CRS09. Vă rugăm să ne spuneţi cu ce probleme se confruntă firma dvs. sau care sunt 
nemulţumirile firmei dvs. legate de procesul de calificare / recalificare / specializare/perfectionare 
a angajaţilor.

Primul comentariu:

Al doilea comentariu:

Al treilea comentariu:

Secţiunea VIII - Deficit de personal şi calificări

D01. În prezent există în firma dvs. locuri de muncă libere şi pentru care căutaţi angajaţi de mai 
mult de trei luni?

1. Da
2. Nu

D02. Consideraţi că în momentul de faţă firma dvs. se confruntă cu un deficit de personal? Dar în 
2009 sau 2008 firma dvs. avea un deficit de personal?

A. Deficit de personal în prezent 1. Da 2. Nu
B. Deficit de personal în 2012 1. Da 2. Nu
C. Deficit de personal în 2011 1. Da 2. Nu

D03. Dacă există un deficit de personal în prezent, care sunt principalele cauze pentru acesta?

mailto:anofm@anofm.ro
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D04. Consideraţi că în momentul de faţă firma dvs. se confruntă cu un deficit de calificare .  ?
A. .  la nivelul personalului executant calificat 1. Da 2. Nu
B. .  la nivelul personalului executant necalificat 1. Da 2. Nu
C. .  la nivelul personalului de conducere 1. Da 2. Nu

D05. Care sunt calificările pentru care există un deficit în firma dvs. în acest moment?

Calificarea 1: _______________________________________________________________

Calificarea 2: _______________________________________________________________

Calificarea 3: _______________________________________________________________

Calificarea 4: _______________________________________________________________

Calificarea 5: _______________________________________________________________

D06. Care consideraţi că sunt principalele cauze pentru acest deficit de calificări?

N01. Firma dvs. intenţionează să angajeze personal nou .  ?
A. .  în acest an
B. .  în următorii trei ani

1. Da 
1. Da

2. Nu 
2. Nu

N02. Dacă intenţionaţi să angajaţi personal nou în acest an, aproximativ câte persoane doriţi să 
angajaţi? |________ | persoane.

N04. Dacă vă gândiţi la firmele de construcţii din judeţul în care se află firma dvs., credeţi că 
acestea se confruntă cu un deficit de calificare .

A. .  la nivelul personalului executant calificat 1. Da 2. Nu
B. .  la nivelul personalului executant necalificat 1. Da 2. Nu
C. .  la nivelul personalului de proiectare 1. Da 2. Nu

N05. Care sunt calificările pentru care credeţi că există un deficit în acest moment în judeţul în 
care se află firma dvs.?

Calificarea 1:

Calificarea 2: , 

Calificarea 3: , 

Calificarea 4: , 

Calificarea 5:
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Secţiunea IX - Comentarii

Dacă aveţi comentarii sau sugestii privind deficitul de forţă de muncă calificată în domeniul dumneavoastră 
de activitate pe care doriţi să le transmiteţi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă vă rugăm 
să le notaţi aici:

Comentariul 1:

Comentariul 2:

Comentariul 3:

Vă mulţumim pentru participare.

mailto:anofm@anofm.ro
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Secţiunea I - Informaţii despre firmă / instituţie

ID01. Numele firmei:

ID01a. CIF / CUI: ,

ID02. Adresa sediului principal al firmei:

Strada:

Număr:

Localitate:

Judeţ:

Bloc: Apartament:

Sector:

ID03. Anul înfiinţării firmei: |___ |____|____|____|

ID04. Tipul de firmă:
1. Centru ANOFM
2. Instituţie de învăţământ
3. Furnizor de formare privat cu capital majoritar românesc
4. Furnizor de formare privat cu capital majoritar străin
5. Alt tip,___________________________________

ID05. Principalele domenii de activitate ale firmei dvs.:

Cod CAEN: |___ |____|____|____|

Denumire:

Cod CAEN: |___ |____|____|____|

Denumire:

ID06. Numele persoanei din firmă care a răspuns chestionarului:

ID07. Funcţia persoanei care a răspuns chestionarului:

mailto:anofm@anofm.ro
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Secţiunea II - Oferta de cursuri

OC01. Vă rugăm să indicaţi cursurile de calificare / recalificare / specializare /perfectionare pentru 
care firma / instituţia dvs. este autorizată de ANC ca furnizor de formare. [OPERATOR: Pentru tip curs 
foloseşte următoarele coduri: 1 -  iniţiere, 2 -  calificare, 3 -  recalificare, 4 -  specializare/perfecţionare. 
Pentru nivel curs foloseşte următoarele coduri: 1 -  nivel 1, 2 -  nivel 2, 3 -  nivel 3.]

Curs

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Tip
curs

Nivel
curs

3
î- (N
O o  s- (N

'■4̂'c— TO

I-

'■4̂'c
l i■M > 
1— -Q

OC07. Cum aţi decis / decideţi pentru ce cursuri să obţineţi autorizare de la ANC?

mailto:anofm@anofm.ro
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OC08. Există cursuri pentru care aveţi autorizare dar pentru care cererea nu există sau este foarte 
mică?

1. Da OC09]
2. Nu [^ O C 1 0 ]

OC09. Care sunt aceste cursuri?

OC10. Aţi avut cazuri în care cineva a dorit să urmeze un curs pentru care firma / instituţia dvs. nu 
are autorizare?

1. Da [^ O C 1 1 ]
2. Nu [^ O C 1 2 ]

OC11. Care sunt aceste cursuri?

OC12. Există cursuri pentru care aveţi autorizare dar pe care intenţionaţi să nu le mai organizaţi 
anul acesta?

1. Da [^ O C 1 3 ]
2. Nu [^ O C 1 4 ]

OC13. Care sunt aceste cursuri?

OC14. Firma / instituţia dvs. intenţionează să obţină autorizare de la ANC pentru cursuri noi anul 
acesta?

1. Da [^ O C 1 5 ]
2. Nu [^ S e cţiu n e a  III]

OC15. Care sunt aceste cursuri?
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Secţiunea III - Cursanţii

%
C01. Ce procent dintre cursanţii firmei / instituţiei dvs. se încadrează în următoarele categorii:

A. Persoane în căutarea unui loc de muncă
B. Persoane cu un loc de muncă, care vin din proprie iniţiativă
C. Persoane cu un loc de muncă, care vin trimise de angajator
D. Alte categorii

%
%
%

%
C02. Ce procent dintre cursanţii firmei / instituţiei dvs. se încadrează în următoarele categorii:

A. Persoane care îşi plătesc cursurile pe cont propriu
B. Persoane ale căror cursuri sunt plătite de firma la care lucrează
C. Persoane care beneficiază de cursuri gratuit

%
%

%
C03. Ce procent dintre cursanţii firmei / instituţiei dvs. se încadrează în următoarele categorii:

A. Persoane sub 25 de ani
B. Persoane între 25 şi 34 de ani
C. Persoane între 35 şi 44 de ani
D. Persoane peste 45 de ani

%
%
%

C04. Ce procent dintre cursanţii firmei / instituţiei dvs. se încadrează în următoarele categorii:
A. Persoane de sex feminin
B. Persoane de sex masculin

%
%

C05. Ce procent dintre cursanţii firmei / instituţiei dvs. se încadrează în următoarele categorii:
A. Persoane cu domiciliul în mediul rural
B. Persoane cu domiciliul în mediul urban

%
%

%
C06. Ce procent dintre cursanţii firmei / instituţiei dvs. se încadrează în următoarele categorii:

A. Absolvenţi de facultate
B. Absolvenţi de liceu
C. Absolvenţi de şcoală generală
D. Persoane cu şcoală generală incompletă

%
%
%

C07. Din câte ştiţi dvs., care sunt principalele motive pentru care cursanţii urmează cursurile 
organizate de firma / instituţia dvs.?______________________________________________________
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Operator de date cu caracter personal nr. 497 

Secţiunea IV - Relaţia cu firmele din domeniul/domeniile pentru care organizaţi cursuri

RF01. Firma / instituţia dvs. colaborează cu firme din domeniul/domeniile pentru care organizaţi 
cursuri?

1. Da [ ^  RF02]
2. Nu [^ S e cţiu n e a  V]

RF02. Ce forme are această colaborare?
Avem contracte pentru organizarea periodică a unor cursuri 
de calificare
Colaborăm cu aceste firme pentru elaborarea programei 
cursurilor
Recrutăm formatori pentru propriile cursuri de la aceste 
firme
Firmele trimit angajaţii pentru cursuri la firma / instituţia 
noastră

A.

B.

C.

D.

E. Avem contracte pentru derularea practicii 

Altă formă de colaborare
F.

1. Da 2. Nu

1. Da 2. Nu

1. Da 2. Nu

1. Da 2. Nu

1. Da 2. Nu

1. Da 2. Nu

Secţiunea V - Relaţia cu ANC

RC0 1 . Dacă aveţi nemulţumiri sau probleme legate de procedura de autorizare de către ANC a 
cursurilor de calificare / recalificare / specializare /perfecţionare, vă rugăm să le indicaţi aici:

RC0 2 . Dacă aveţi sugestii privind modul în care ANC ar putea îmbunătăţi activitatea firmei dvs., vă 
rugăm să le indicaţi aici: ________________________________________________________________
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Secţiunea VI - Organizarea cursurilor

0R01. Unde se desfăşoară componenta teoretică a cursurilor de calificare / recalificare / 
specializare /perfectionare ?

A. La sediul firmei / instituţiei noastre 1. Da 2. Nu
B. Într-un sediu închiriat 1. Da 2. Nu 

La sediul firmelor pentru care se
C. organizează cursuri (sau firme din 1. Da 2. Nu 

domeniul respectiv)

0R02. Unde se desfăşoară componenta practică a cursurilor de calificare / recalificare / 
specializare/perfectionare?

A. La sediul firmei / instituţiei noastre
B. Într-un sediu închiriat 

La sediul firmelor pentru care se
C. organizează cursuri(sau firme din 

domeniul respectiv)

Secţiunea VII - Comentarii

1. Da 
1. Da

2. Nu 
2. Nu

1. Da 2. Nu

Dacă aveţi comentarii sau sugestii pe care doriţi să le transmiteţi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă privind deficitul de forţă de muncă calificată, sau activitatea de calificare - recalificare, în 
general, vă rugăm să le notaţi aici:

Comentariul 1:

Comentariul 2:

Comentariul 3:

Vă mulţumim pentru participare.
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