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Studiu cu privire la percepţia
tinerilor despre piaţa muncii şi
relaţiile de muncă din România

ROMÂNIA se confruntă cu o criză acută a
forței de muncă calificate.
Mulți dintre români își caută un loc de
muncă altundeva decât în România. Sunt
preferate țările europene dezvoltate, dar
nu sunt excluse destinații mai îndepărtate:
SUA, Canada, Australia, Japonia.
Oriunde dar nu în România, pare sloganul la modă folosit de românii care părăsesc România pentru o viață mai bună și
mai prosperă. Sau poate au alte motive?
Mulți dintre tineri amână foarte mult
angajarea lor pe piața muncii. Ceva îi determină să aibă o astfel de atitudine. Ce
anume oare?
Piața muncii din România nu pare a fi
atractivă, dă semne de instabilitate, multe firme intră în insolvență, nu oferă condiții de dezvoltare a carierei, este lipsită
de predictibilitate. Cum este văzută piața
muncii de către tineri?
Salariile din România sunt mici? Reflectă ele corect munca prestată? Sunt corelate cu productivitatea muncii? Ce cred
tinerii despre valoarea muncii exprimate
prin salarii?
Sunt multe alte răspunsuri pe care le așteptăm pentru a realiza un studiu cu privire
la percepția tinerilor despre piața muncii și
relațiile de muncă din România.
Numai cu ajutorul dumneavoastră vom
reuși acest lucru.
Ce trebuie să faceți este să distribuiți chestionarul, pe categoriile de vârstă
specificate (sunt șase categorii de vârstă:
cap. III cu 2 din chestionar), să le cereți tinerilor să-l completeze și să ni le returnați.
Toți membrii Consiliului Național vor
primi un număr de chestionare tipărite și
chestionarul în format electronic. V-am fi
recunoscători, dacă va fi nevoie, să multiplicați și dumneavoastră chestionarul.
Orice întrebare legată de chestionar mi-o
puteți adresa, fie la telefon 0745103188, fie
pe e-mail: ioanleonnarosi@yahoo.com.
Vă mulțumesc! n

ÎNTÂI MAI MUNCITORESC
ÎNTRE putere și sindicate a existat întotdeauna o luptă
surdă, conflicte, pacte de neagresiune (cel mai adesea încălcate), protocoale mai mult sau mai puțin secrete și, mai
nou, dialog social.
Dialogul social ar trebui să mute conflictele din stradă
la masa negocierilor. Un adevărat dialog social reprezintă
cel mai eficient instrument de informare și consultare reciprocă și negociere în vederea identificării soluțiilor care
să ducă la dezvoltarea afacerii și prosperitatea lucrătorilor.
Astăzi în România dialogul social este instituționalizat
prin lege și organisme constituite la nivel central, sectorial,
regional și local. Din acest punct de vedere România s-a
raliat principiilor europene. Modalitatea prin care puterea
înțelege să susțină dialogul social nu are nicio legătură cu
valorile europene. Cel mai adesea, dialogul social reprezintă nu o asumare, ci o mimare a unor consultări care sunt
purtate pentru a justifica o falsă informare și negociere.
Comportamentul celor aflați la putere este nu numai sfidător dar cel mai grav umilitor pentru cei care luptă pentru
drepturile lor. Puterea corupe. Este cel mai actual adevăr.
Adesea oameni simpli ajunși la putere uită de cei mulți și
transformă smerenia în aroganță. Sindicatele se află în fața
unei crude realități: au legile de partea lor, au instrumentele
necesare pentru un dialog social reglementat, dar se lovesc de zidul indiferenței manifestate de putere.
Puterea, doar de aceea este putere, își impune regulile
strâmbe nesocotind problemele care fac viața grea pentru
cei care trăiesc în România.
Cinismul absolut a fost prezentat de către guvernatorul
Băncii Naționale a României, de altfel un om educat, care
justifica creșterea dobânzilor bancare și implicit împovărarea oamenilor ca o măsură de limitare a cheltuielilor nejustificate a cetățenilor și „strângerea curelei” consumului.
Adică împovărăm oamenii pentru a-i opri să cheltuiască.
Ar fi corectă o astfel de judecată într-o țară în care oameni
au de toate și cheltuiesc fără limite în mod extravagant. Dar
într-o țară săracă în care marea majoritate a oamenilor trebuie să se împrumute pentru a cumpăra un televizor sau o
mașină de spălat cred că este mai degrabă cinism.
Altfel, Întâi mai a fost sărbătorit de fiecare după posibilități. Cei mai mulți s-au bucurat de o bere și un mic și
cei mult prea puțini, dar conectați la butoanele puterii, de
roabe cu șampanie însoțită de artificii.
La mulți România! La mulți ani români de orice naționalitate ați fi sau oriunde v-ați afla! n
Ioan-Leon Naroși,
Consilier pe probleme de educație și formare

BULETIN INFORMATIV • anul IV • nr. 40 • aprilie 2018 1

CONFEDERAȚIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA

Şedinţa Biroului Executiv Naţional

ÎN data de 3 mai 2018 a avut loc la sediul CSDR ședința Biroului Executiv Național.

pe ordinea de zi și discutarea unor probleme din
învățământul preuniversitar;
3. Solicitarea organizării unei întâlniri a conducerii
F.S.L.I. cu conducerea Partidului Social Democrat, în vederea discutării și găsirii unor soluții la
unele probleme ale salariaților din învățământul
preuniversitar.” n

CSDR ia poziţie faţă de gravele probleme
din învăţământul preuniversitar

Ședința Biroului Executiv Național din data de 3 mai 2018

În cadrul acestei întâlniri au fost abordate trei
teme de actualitate pentru activitatea CSDR:
1. Sistemul de învățământ preuniversitar se confruntă cu mari probleme de sistem. Domnul Hancescu
Simion, vicepreședinte CSDR și președinte FSLI,
a adus în discuție problemele cu care se confruntă învățământul preuniversitar și a solicitat sprijinul CSDR pentru rezolvarea lor;
2. Confederația Sindicatelor Democratice din România, prin președintele Iacob Baciu, face parte din Comisia Națională de Fundamentare a Planului Național
de Adoptare a Monedei Euro. Președintele Iacob
Baciu a prezentat un scurt raport cu privire la problemele discutate în cadrul primelor două întâlniri;
3. Confederația Sindicatelor Democratice din România, prin Departamentul Educație-Formare,
elaborează un studiu cu privire la percepția tinerilor despre piața muncii și relațiile de muncă din
România. A fost prezentat și discutat chestionarul
ce va fi aplicat în fiecare județ. n

FSLI sesizează grave deficienţe în funcţionarea învăţământului preuniversitar

ÎN cadrul Biroului Executiv Național din data de
3 mai 2018, domnul Hancescu Simion, președinte al
FSLI și vicepreședinte al CSDR a adus în discuție
probleme grave cu care se confruntă învățământul
preuniversitar.
Cu această ocazie, a adresat CSDR rugămintea
de a interveni în rezolvarea acestor probleme:
„Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, în
vederea soluționării unor probleme cu care se confruntă salariații din învățământ, vă solicită să faceți
următoarele demersuri:
1. Trimiterea unei adrese către Avocatul Poporului, prin care să cereți să fie sesizată instanța
de control constituțional cu privire la art. XII din
O.U.G. nr. 25/2018, conform adresei F.S.L.I. nr.
345/11.04.2018 înregistrată la Avocatul Poporului
cu nr. 6015/13.04.2018;
2. Solicitarea organizării unei ședințe a C.N.T., avându-se în vedere că de la instalarea actualului guvern nu a avut loc o astfel de întâlnire, care să aibă

2

BULETIN INFORMATIV • anul IV • nr. 40 • aprilie 2018

CSDR, la solicitarea FSLI, se va implica activ și eficient
în rezolvarea problemelor din învăţământul preuniversitar. Acest lucru a fost comunicat FSLI, anexându-se
și cele două adrese transmise de către CSDR Avocatului Poporului și prim-ministrului Viorica Dăncilă.
„Urmare a adresei dumneavoastră nr. 414 /
03.05.2018 vă comunicăm următoarele:
1. Am adresat instituției Avocatul Poporului rugămintea de a da curs solicitării formulate de FSLI, prin
adresa nr. 345/11.04.2018, de a sesiza instanța de
control constituțional, considerând că Guvernul
României a modificat o sentință judecătorească
prin conținutul Art. XII din O.U.G. nr. 25/2018, fapt
ce constituie încălcarea flagrantă a separației puterilor în stat, și nu a pus în aplicare o sentință
judecătorească în spiritul și litera ei:
«Domnului Victor Ciorbea
Avocatul Poporului
Confederația Sindicatelor Democratice din România vă adresează rugămintea de a da curs solicitării formulate de Federația Sindicatelor Libere din
Învățământ, prin adresa nr. 345/11.04.2018, de a
sesiza instanța de control constituțional, considerând că Guvernul României a modificat o sentință
judecătorească prin conținutul Art. XII din O.U.G.
nr. 25/2018, fapt ce constituie încălcarea flagrantă
a separației puterilor în stat, și nu a pus în aplicare
o sentință judecătorească în spiritul și litera ei.»;
2. Am solicitat Guvernului României convocarea
Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social
și introducerea pe ordinea de zi a acestuia a unui
punct distinct cu privire la problemele existente în
învățământul preuniversitar:
«Către,
Guvernul României
Doamnei Prim-ministru Viorica Dăncilă
Stimată Doamnă Prim-ministru,
Vă adresăm rugămintea de a convoca, cât mai repede, Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social
și de a introduce pe ordinea de zi discutarea problemelor existente în învățământul preuniversitar.»
3. În ceea ce privește solicitarea de la punctul 3 al
adresei dumneavoastră vă sugerăm, că ar fi bine,
să inițiem întâlniri cu toate partidele politice parlamentare deoarece, pe de o parte, ca organizație
sindicală, trebuie să rămânem echidistanți față de
partidele politice iar, pe de altă parte, în parlament
va fi dezbătută și va exista posibilitatea amendării
O.U.G. nr. 25/2018.” n
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STUDIU CU PRIVIRE LA PERCEPȚIA TINERILOR DESPRE
PIAȚA MUNCII ȘI RELAȚIILE DE MUNCĂ DIN ROMÂNIA
Chestionar elaborat de Confederația Sindicatelor Democratice din România

I . PIAȚA M UNCI I
1. Ce înțeles atribuiți termenului „piața muncii”?

a. Totalitatea locurilor de muncă accesibile în economia României;
b. Totalitatea locurilor de muncă libere aflate la dispoziția celor care vor să muncească;
c. Totalitatea locurilor de muncă din România.

2. Preferați un loc de muncă în următorul domeniu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Producție;
Cercetare;
Agricultură;
Bănci;
Învățământ;
Sănătate;
Poliție;
Justiție;
Armată;
Administrație;

3.1 Vă doriți să aveți
un loc de muncă?
a. Da;
b. Nu.

k. Jandarmerie;
l. Pompieri;
m. Servicii;
n.	Turism (agenții de turism,
ghizi etc.);
o. Servicii hoteliere;
p.	Servicii de alimentație
publică (restaurant, cantine,
catering etc.);
q. Vânzări;

r. Transport;
s. IT;
t. Mass-media;
u. Organizații neguvernamentale;
v.	Altele (precizați care):
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

3.2 Dacă răspunsul este nu, care este motivul?
a.	Nu mă simt suficient de
d.
pregătit să încep să muncesc;
b. Mă întrețin părinții;
c.	Sunt tânăr și trebuie să mă
distrez și nu să muncesc;

4. Dacă vă doriți un loc de muncă - de ce?
a. Consider că este firesc să muncesc;
b. Pentru bani și alte avantaje materiale;
c.	Pentru a-mi pune în valoare abilitățile și
cunoștințele;
d. Pentru a-mi întemeia o familie;

Alt motiv (precizați care):
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

e. Pentru a performa într-un domeniu preferat;
f. Ca hobby, din plăcere;
g. Altele (precizați care):
……………………………………………………
……………………………………………………

5. Care credeți că este factorul principal pentru a avea o carieră de succes?

a. Pregătirea în școală;
e. Pregătirea la locul de muncă;
b. Informațiile obținute de la prieteni, cunoștințe; f. Cunoașterea unei limbi străine;
c.	Informațiile obținute de pe internet, inclusiv
g. Altele (precizați care):
rețele de socializare;
……………………………………………………
d. Informațiile din mass-media:
……………………………………………………

6. Care credeți că este cel mai important factor care vă ajută să găsiți un loc de muncă?

a.	Școala prin pregătirea oferită și orientare
f.	Informațiile obținute de la instituțiile statului
școlară;
abilitate: AJOFM, Șomaj etc.;
b. Pregătirea personală datorată unor hobby-uri; g.	Altele (precizați care):
c. Informațiile obținute de la prieteni, cunoștințe;
……………………………………………………
d. Informațiile din mass-media;
……………………………………………………
e.	Informațiile obținute de pe internet, inclusiv
……………………………………………………
rețele de socializare;
……………………………………………………
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7. Ce salariu v-ați dori la locul de muncă?
a.
b.
c.
d.
e.

Nu mă interesează salariu, ci locul de muncă; f. Altul (precizați care):
Cel puțin salariul minim garantat în plată;
……………………………………………………
Un salariu de cel puțin 500 €;
……………………………………………………
Un salariu de cel puțin 1.000 €;
……………………………………………………
Un salariu de cel puțin 2.000 €;
……………………………………………………

8.1 În ce țară ați dori să munciți?

a. În România;
b.	În altă țară (precizați care):
…………………………………………………
…………………………………………………

8.2 Pentru ce care au ales altă țară pentru
a profesa, care este principalul motiv?
a. Salariul;
b. Civilizația;
c. Libertatea;

d. Alt motiv (precizați care):
………………………………
………………………………

I I. R ELAȚI I D E M UNCĂ
1. Care din următoarele legi credeți că reglementează relațiile de muncă?
a. Codul muncii;
b. Codul fiscal;
c. Legea dialogului social;

d. Altă lege (precizați care):
……………………………………………………
……………………………………………………

2. Cum ați vrea să fie relațiile contractuale dintre dumneavoastră și angajator?

c.	Accept să lucrez cu forme legale, dar fără a fi
trecut salariul integral primit în contractul de
muncă (muncă gri).

I II. INFOR M AȚ I I S UP L I M E N TA R E
1. Statut profesional
a.
b.
c.
d.
e.

Sunteți angajat;
Sunteți în căutarea unui loc de muncă;
Sunteți elev;
Sunteți student;
Sunteți șomer;

2. Vârsta

a. Între 16 ani și 18 ani inclusiv;
b. Între 18 ani și 22 ani inclusiv;
c. Între 22 ani și 25 ani inclusiv;

f. Altă situație (precizați care):
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
d. Între 25 ani și 28 ani inclusiv;
e. Între 28 ani și 30 ani inclusiv;
f. Între 30 ani și 35 ani inclusiv.

3. Sexul

a. Feminin;

b. Masculin.

4. Locuiți în mediul

a. Urban;

b. Rural.

NOUTĂȚI LEGISLATIVE

LEGEA 81: Reglementarea activității de telemuncă.
(M.Of. 296/02.04.2018)
LEGEA 82: Aprobarea O.U.G. nr. 81/2016 privind
modificarea și completarea Legii educației naționale
nr. 1/2011. (M.Of. 299/03.04.2018)
DECIZIA Î.C.C.J. 17/05.03.2018: Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. (M.Of.306/05.04.2018)
LEGEA 86: Modificarea și completarea Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter
ocazional desfășurate de zilieri. (M.Of. 313/10.04.2018)
LEGEA 88: Aprobarea O.U.G. nr. 53/2017, pentru
modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii. (M.Of. 315/10.04.2018)
DECIZIA Î.C.C.J. 16/15.03.2018: (M.Of.319/11.04.2018)
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HG 191: Aprobarea Strategiei naționale în domeniul securității și sănătății în muncă pentru perioada
2018 - 2020. (M.Of. 331/16.04.2018)
LEGEA 95: Adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului. (M.Of. 354/24.04.2018) n
Vă rugăm să popularizați conținutul Buletinului
informativ în rândul membrilor dumneavoastră
de sindicat. Pentru informații și comentarii, vă
rugăm să ne contactați: CSDR – Departamentul
Comunicare, Piața Valter Mărăcineanu Nr. 1-3,
Intrarea 2, Sector 1, București 010155, Tel/Fax:
021.313.2010, E-mail: buletin@csdr.ro.
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a.	Accept să lucrez doar cu forme legale
(contract de muncă);
b.	Accept să lucrez fără forme legale
(muncă la negru);

