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Raport privind nevoile forței de muncă în zona SDL

Având în vedere faptul că la primul apel de finanțare lansat de GAL IDD Bacău nu au fost

solicitate liniile de finanțare pentru ,,cursuri de calificare și recalificare a forței de muncă, inclusiv

calificare  pentru  persoanele  cu  dizabilități",  cât  și  introducerea  unei  noi  linii  care  să  sprijine

realizarea  cursurilor  respectiv  ,,sprijin  pentru  accesul  și/sau  menținerea  pe  piața  muncii  prin

participarea la programe de ucenicie", Blanaru Alexandru-Rareș în calitate de facilitator comunitar a

procedat la sondarea companiilor din teritoriul SDL în vederea obținerii unei imagini de ansamblu

asupra nevoii forței de muncă cât și a specializărilor.

În perioada aprilie - iunie 2021 au fost prospectate și contactate telefonic sau email un număr de 62

de companii (anexa 2) cu sediul în SDL în vederea sondării nevoii forței de muncă în următoarea

perioadă. Pentru sondare s-a folosit chestionarul din anexa 1 atașat acestui document.

Dintre  cele  62  de  companii  doar  34  au  putut  fi  contactate  și  au  fost  de  acord  să  răspundă

chestionarului (anexa 3). Dintre acestea 10 companii au precizat că nu fac angajări ceea ce înseamnă

că din  eșantionul  intervievat  aproximativ  70% sunt  dispuse  să facă angajări  locale,  adică  24 de

companii. 

În total a reieșit o nevoie locală a forței de muncă de 109 de persoane, reprezentând o medie de 4,5

angajați per companie. Specializările forței de muncă cerute de către respondenți au fost prelucrate în

graficul de mai jos cu excepția a 9 specializărilor individuale numite la finalul graficului:
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De asemenea companiile intervievate au solicitat doar câte o persoană cu următoarele specializări: 

• operator calculator

• masinist tipograf

• finisor hartie

• motostivuitorist

• electrician

• macaragiu

• operator CNC

• scenotehnist

• operator  injectii  mase

plastice

Doar 3 companii au menționat că nu sunt de acord cu angajarea romilor la locul de muncă ceea ce

înseamnă un procent de 12,5% dintre cele care caută forță de muncă locală.
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La  întrebarea  dacă  ,,Vă  interesează  subvenții  prin  fonduri  europene  pentru  specializarea

personalului la locul de muncă sau programe de ucenicie?" 20 de companii au răspuns pozitiv dintre

cele 24 care caută forță de muncă, reprezentând un procent de 83%.

Realizat de Blanaru Alexandru, facilitator comunitar la data 30.07.2021.
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