FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa
prioritară: 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” Domeniul
major de intervenţie: 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: “Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive”
Contract POSDRU/31/3.1/G/17381

REZULTATELE CERCETĂRII PENTRU
ETAPA ÎNTÂI A ROIECTULUI

GEORGETA BOARESCU
psiholog drd.,
coord. echipă cercetare ASIC

COMPONENTELE CERCETĂRII(1)
CERCETĂRI PRELIMINARE

destinate identificării de politici europene, naţionale, regionale şi locale, în
raport cu obiectivele cercetării propuse de „ASIC”
Studiu regional asupra identificării oportunităţilor în dezvoltarea
afacerilor, inclusiv in cultura, mediu si servicii individualizate, conţinând:
Politici europene, naţionale, regionale si judeţene
Strategia europeană de dezvoltare durabilă
Strategia Naţională de dezvoltare durabilă
Strategie de dezvoltare pentru Regiunea Centru

Studiu privind potenţialul de dezvoltare a antreprenoriatului in judeţele
Mureş, Harghita si Covasna, in context regional si naţional
Studiu Preliminar Regional privind ierarhizarea DOMENIULUI DE
ACTIVITATE al firmelor în funcţie de primele 20 de coduri CAEN, cele mai
frecvent prezente în activitatea firmelor pe Regiunea Centru si judeţele MS, CV
şi HR, în intervalul 2000-2007;

COMPONENTELE CERCETĂRII(2)
STUDII ŞI ANALIZE REALIZATE PRIN CHESTIONAREA
ANTREPRENORILOR DIN REGIUNEA CENTRU

[1]
ANALIZA OPORTUNITĂŢILOR DE AFACERI ÎN REGIUNEA
CENTRU PRIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII DURABILE
1.1. Studiu regional asupra identificării oportunităţilor în dezvoltarea
afacerilor, inclusiv in cultura, mediu si servicii individualizate
1.2. Identificarea resurselor de sprijin şi a serviciilor existente şi
necesare pentru susţinerea mediul antreprenorial în regiune
1.3. Plan de acţiune pentru sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului în
Regiunea Centru
[3]
STUDIU ASUPRA CUNOŞTINŢELOR ŞI ABILITĂŢILOR
NECESARE ANGAJAŢILOR DIN IMM-URI PENTRU A MĂRI
COMPETITIVITATEA, ADAPTABILITATEA ŞI
FLEXIBILITATEA ORGANIZAŢIILOR
3.1. Analiza stării actuale în IMM-urile din Regiunea Centru cu privire
la competenţele angajaţilor

REZULTATE

DATE GENERALE PRIVIND CERCETAREA
• Propunerea iniţială - 60 de chestionare / judeţ

•
•
•
•
•
•

ETAPE DE INVESTIGARE:
chestionare transmise prin e-mail = 352 => R=5
chestionare autoadresate, trimise prin poştă =160 => R=10
chestionare aplicate de operatorii CIA
Chestionare invalidate => 4
Lot final = 254 antreprenori din judeţele MS, HR şi CV
Dificultăţi:
Răspuns în mai multe etape, cu depăşiri de termene

DATE GENERALE PRIVIND CERCETAREA
NAŢIONALITATEA respondenţilor este preponderent maghiară, în
proporţie de 84,72%, iar 15,28% sunt români.
GENUL
• MASCULIN - de 81,94%,
• FEMININ - 18,06%.
GRUPE DE VÂRSTĂ
• 40,28% dintre repondenţi au vârste între 41-50 de ani
• 27,78% - între 51-59 de ani
• 23, 61% - între 31-40 ani
• 4,17% - ponderi egale, pentru 25-30 de ani şi peste 60 de ani
• Tinerii, între 18-25 de ani nu sunt reprezentaţi.
DOMICILIU
• URBAN – 79,71%
COINCIDENŢA DOMICILIU-SEDIU FIRMĂ
• Aproape 2/3 din respondenţi au domiciliul în aceeaşi localitate cu
sediul companiei;

DATE GENERALE PRIVIND CERCETAREA
NIVEL DE STUDII
• Mai mult ½ dintre respondenţi au studii universitare şi
postuniversitare;
CALITATEA ÎN FIRMĂ
• 42,03% -patron/asociat
• 36,23% - patron şi manager
• 21,72% - manager
OBIECT DE ACTIVITATE
• Domeniile de activitate în care se încadrează firmele analizate
sunt axate preponderent pe:
–
–
–
–
–

comerţ – 37,33%
industrie – 21,33%
construcţii - 14,67%
servicii generale - 10,67%
transporturi – 5,33%

1.1. STUDIU REGIONAL PRIVIND OPINIA
ANTREPRENORILOR ASUPRA OPORTUNITATILOR
DE AFACERI IDENTIFICATE DE AGEŢII ECONOMICI
DIN REGIUNEA CENTRU
OPORTUNITĂŢI DE AFACERI CE DECURG DIN POLITICI ŞI STRATEGII

 turismul - domeniu ţintă prioritar

 potenţial turistic parţial valorificat
 necesitatea unei identităţi regionale
 sprijinul financiar orientat spre creşterea calităţii ofertei turistice
STUDIUL CAUTĂ SĂ ELICIDEZE DACĂ OAMENII DE AFACERI
INVESTIGAŢI
•Identifică aceste oportunităţile de afaceri sau / si altele
•În ce măsură utilizează a resursele de sprijin pentru dezvoltarea
companiilor

REZULTATE
ÎN CIUDA EXISTENŢEI UNUI SECTOR
INDUSTRIAL DIVERSIFICAT CA URMARE
A UNUI POTENŢIAL NATURAL / RESURSE
DIVERSIFICATE
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL
COMPANIILOR DIN REGIUNEA CENTRU,
ÎN PERIOADA 2000-2008 S-A AXAT PE

•Agricultura, vânatoare
•Comerţ cu amănuntul in
magazine nespecializate, cu
vânzare predominanta de
produse alimentare, băuturi si
tutun
•Construcţii de clădiri si lucrări
de geniu
•Tăierea si rindeluirea
lemnului; impregnarea
lemnului
•Transporturi rutiere de
mărfuri,
Dar prea puţin PE TURISM

DISCREPANŢE ÎN MATERIE DE OBIECT
DE ACTIVITATE RAPORTAT LA
RESURSELE ZONEI
1. Firma înfiinţată de dvs. (sau cea pe care o conduceţi) se încadrează în
domeniul:
alte activităţi (specificaţi):

2.94

servicii generale

15.13

sănătate

4.62

imobiliare

2.10

bănci, servicii financiare

2.10

hoteluri şi restaurante

2.52

comerţ

26.89

telecomunicaţii
transporturi

1.26
3.36

construcţii

13.87
22.27

industrie
agricultură
0.00

2.94
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10.00
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ATITUDINE DE INFLEXIBILITATE, PERSISITENŢĂ ÎN VECHIUL
OBIECT DE ACTIVITATE

8.       Consideraţi că obiectul de activitate al firmei dvs. mai este
în măsură să vă asigure succesul în prezent?
70.00
59.72

60.00
50.00
40.00
30.00

22.22

20.00
10.00

5.56

6.94

5.56

0.00
În foarte mică
măsură

În mică măsură

Potrivit

În mare măsură

În foarte mare
măsură

Indiferent de evidenţe, nivel de
instruire, informaţii disponibile,
performanţe în obiectul de
activitate actual şi contrar
propriilor opinii în materie de
oportunităţi de afaceri, se
constată că antreprenorii
păstrează, aproape invariabil:
o atitudine de inflexibilitate, de
persistenţă în vechile tipuri de
activităţi, având
• încredere în menţinerea
OBIECTULUI DE
ACTIVITATE CONSACRAT
ceea ce ar putea dezvălui
• o flexibilitate deficitară faţă
de realităţile economice;
• modalităţi precare de
accesare a mijloacelor asistenţă
şi suport;
• conservarea resurselor în
aşteptarea unor perioade mai
faste pentru noi investiţii.

DISCREPANŢE ÎNTRE OPORTUNITĂŢI DE AFACERI PERCEPUTE
ÎN SFERA SERVICIILOR ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE PREZENT
• din graficul alăturat, este transparentă

oportunitatea de a derula afaceri
în domeniul turismului şi
agroturismului, dar NUMAI
3,46% ar schimba obiectul de
activitate pentru această
oportunitate, lucru ce devoalează un

paradox ce nu poate fi explicat decât la o
analiză atentă şi prin studii corelaţionale;
• totuşi, o serie de factori contextuali, par
să fie implicaţi în mod direct în această
atitudine de inflexibilitate şi primul clasat ar fi

• Ineficacitatea demersurilor de
asistenţă, ÎN CIUDA
EXISTENŢEI REŢELEOR DE
SUPORT, dublat de
• precaritatea infrastructurii (factori ce
se tot regăsesc în judecăţile cauzale ale celor
investigaţi).

Care credeţi că ar avea succes în condiţiile actuale ale pieţei:
Servicii 22.
considerate
că ar avea succes
în condiţiile actuale ale pieţei
SERVICII
formare profesională

1

leasing

1

tipografie

1

furnizare energie

1

bancare

1

proiectarea instalaţiilor industriale

1

curatenie

1

comerţ low cost

1

centru logistic

1

organizare nunţi

1

pompe funebre

1

contabilitate

1

lichidări firme

1

construcţii

2

consultanţă proiecte europene

2

divertisment

2

lucrări infrastructură

2

recuperări creanţe

2

reabilitarea termică a clădirilor

2

service reparaţii

2

pază securitate

2

consultanţă juridică

2

servicii online

2

forare

2

sociale

3

montaj instalaţii apă canal

3

service auto

3

surse alternative de energie

3

utilitate publică

3

transport

4

reciclare

4

consultanţă IT / telecomunicaţii

5

servicii naturiste

6

comerţ

7

medicale

9

consultanţă financiară

32

turism / agroturism
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

DISCREPANŢE ÎNTRE OPORTUNITĂŢI DE AFACERI PERCEPUTE
ÎN SFERA PRODUCŢIEI ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE PREZENT

•produsele de bază
•energia alternativă
•Agricultura
•Producţia IT
sunt creditate ca fiind
de succes, chiar şi în
condiţiile crizei
economice, dar cu
toate acestea, obiectul
de activitate
dominant nu este
situat în aceste
domenii.

22. Care credeţi că ar avea succes în condiţiile actuale ale pieţei:

Produse considerate că ar avea succes
în condiţiile actuale ale pieţei
PRODUSE
auto

1

confecţii metalice industriale

1

produse editoriale / carte

1

benzină / motorina

1

publicitate

1

becuri economice

1

materiale tubulare

1

uşi ferestre ecologice

1

panouri de lemn

1

instalaţii foraj

1

jucării copii

1

consultanţă financiară

2

minerit

2

turistice

2

automatizări mecanice industriale

2

locuinte

2

textile

2

lucrări infrastructură

2

produse de creditare

3

anvelopare blocuri

5

sanitare / farmaceutice

5
7

bauturi alcoolice/ tututn / cafea

9

produse alimentare bio
produse IT

12

agricultură

13

energie alternativă

15

produse de baza
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OPORTUNITĂŢI DE AFACERI în raport cu
SURSELE EUROPENE DE FINANŢARE
13. În privinţa proiectelor cu finanţare europeană, bifaţi una dintre variantele care vi se
potriveşte:
Altă situaţie (specificaţi): …..    

1.54

Am fost informaţi asupra oportunităţilor de finanţare, dar nu am creat
niciun proiect

30.77

Ştim că există fonduri de finanţare, dar nu ştim dacă se potrivesc
tipului de afaceri pe care firma noastră le poate derula

12.31

Nu ne-am informat asupra oportunităţilor de afaceri ce se pot finanţa
prin proiecte

•
•

7.69

Avem idei de proiecte, dar nu avem experienţă şi cunoştinţe în
0.00
realizarea proiectului

•

Nu ştim să scriem proiecte şi nici nu am cerut asistenţă

9.23

Am creat un proiect, dar nu a fost finanţat

7.69

•

Cu ajutorul unei firme de consultanţă, am creat cel puţin un proiect ce a
fost finanţat

20.00

Am creat cu forţe proprii cel puţin un proiect, care a şi fost finanţat

10.77
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

În ciuda nivelului ridicat de
instruire identificat la nivelul
respondenţilor (peste 70% au
studii universitare sau postuniversitare), se constată:
o rată de puţin peste 30% a
proiectelor realizate prin forţe
proprii sau /şi colaborări
10% reprezintă încercările
nereuşite de a accesa fonduri
comunitare
o importantă lipsă de iniţiativă,
în ciuda informării privind
oportunităţilor de finanţare şi,
implicit de afaceri (30,77%),
o rată scăzută a intenţionalităţii
de a învăţa managementul de
proiect şi solicitarea de asistenţă
pentru accesarea de fonduri EU
(9%);

1.2. IDENTIFICAREA RESURSELOR ŞI A
SERVICIILOR EXISTENTE ŞI NECESARE
PENTRU SUSŢINEREA MEDIULUI
ANTREPRENORIAL ÎN REGIUNE
OBIECTIVELE CERCETĂRII
• Identificarea resurselor de sprijin pentru mediul
antreprenoarial şi
• măsura în care acestea resurse de sprijin sunt utile
pentru agenţii economici;
• nivelul de suportivitate perceput de către antreprenori
• conexiunile dintre nivelul de utilizare a formelor de
sprijin cu nivelul de pregătire al antreprenorilor /
managerilor cuprinşi în studiu;

STRUCTURI NAŢIONALE ŞI REGIONALE DE
SUPORT PENTRU IMM-uri
MINISTERUL IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de Afaceri
AGENŢIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR ŞI
PROGRAMELOR PT. IMM-uri
OFICIUL TERITORIAL PT. IMM ŞI COOPERAŢIE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU IMM-uri (ANIMMC)
Comitetul Consultativ pentru Dezvoltarea sectorului IMM
Comisii pentru Dialog Social
Consiliul Economic si Social
REŢEA NAŢIONALĂ A CENTRELOR DE CONSULTANŢĂ,
INSTRUIRE SI INFORMARE PENTRU IMM-uri
servicii de informare, instruire, consultanţă
STRUCTURILE ASOCIATIVE
 81 de asociaţiile de afaceri şi patronale la nivel naţional, organizaţii
patronale, camere de comerţ şi industrie, asociaţii profesionale sau
comerciale, bănci şi organisme financiare

NIVELUL DE SUPORTIVITATE AL STATULUI,
PERCEPUT DE CĂTRE ANTREPRENORII INVESTIGAŢI
• un nivel foarte precar
de suportivitate al
autorităţilor (94%
dintre respondenţi
au perceput ca
negativ sau neutru
sprijinul
autorităţilor)

demonstrează un
paralelism
aproape total al
iniţiativei private
investigate, faţă de
realitatea socioeconomică;

12.       Cum apreciaţi atitudinea statului şi a reprezentanţilor
locali faţă de întreprinderile private?
60.00
52.34
50.00
42.99
40.00
30.00
20.00
10.00

4.67

0.00
negativă

neutră

pozitivă

NIVELUL DE SUPORTIVITATE PERCEPUT DIN PARTEA
MEDIULUI ECONOMIC LOCAL
•

Măsura în care mediul
economic local este
perceput ca favorizant
pt. dezvoltarea
afacerii
– mai mult de 60%
apreciază mediul
economic local ca
fiind non-influent
sau foarte puţin
influent
– doar 8,5% percep o
influenţă mare şi
foarte mare a
mediului economic
local asupra
afacerii
– 28,57% dau o notă
de relativă
neutralitate acestui
indicator

20.       În prezent, în ce măsură consideraţi că mediul economic
local favorizează dezvoltarea afacerii dvs.?
Într-o foarte mare
măsură
În mare măsură

1.43

7.14

Într-o oarecare măsură

Într-o mică măsură

Deloc

0.00

28.57

20.00

42.86

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

FACTORI CONTEXTUALI PERCEPUŢI CA
DETERMINAŢI AI PERFORMANŢEI COMPANIILOR
11.       Ce factori credeţi că au determinat nivelul actual de
performanţă al firmei dvs.? Bifaţi câte 3 factori în caseta B
Lipsa egalităţii de şanse pe piaţă, în raport cu
firmele transnaţionale

6.59

Condiţiile restrictive de acces la credite bancare
Lipsa forţei calificate de muncă din zonă

4.40
2.67

Lipsa de suport din partea autorităţilor
Corupţia

10.36
7.69

Concurenţa neloială

12.09

Impozitul forfetar

8.16

Legislaţia fiscală restrictivă

16.33

Scăderea puterii de cumpărare a populaţiei
Particularităţile socio-economice ale zonei

18.37
13.34
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
0
0
0
0
0
0

Factorii externi, contextuali,
percepuţi ca determinaţi ai
performanţei actuale a firmei,
desemnează afectarea majoră
cauzată de
criza economică,
o serie de restricţii legislative şi
fiscale, dar şi o importantă
componentă ce priveşte
particularităţile socio-economice
ale zonei
• aceşti factori de stagnare
percepuţi vin în contradicţie
cu oportunităţile identificate
prin analiza SWOT:
• cel puţin pentru lotul de
agenţi economici investigaţi,
aproximativ multe puncte
tari, identificate în Regiunea
Centru, nu sunt recunoscute
ca atare;

3.1.
STUDIU ASUPRA CUNOŞTINŢELOR ŞI ABILITĂŢILOR
NECESARE ANGAJAŢILOR DIN IMM-URI PENTRU A
MĂRI COMPETITIVITATEA, ADAPTABILITATEA ŞI
FLEXIBILITATEA
OBIECTIVELE CERCETĂRII

•

•
•
•

Diagnoza stării actuale a IMM-urilor din Regiunea Centru cu privire la competenţele
antreprenorilor, managerilor şi angajaţilor în raport cu un set de criterii de performanţă
antreprenorială / managerială (antreprenori / manageri) şi cu nevoile de ocupare ale
companiilor cu profile ocupaţionale adecvate (angajaţi).
Diagnoza tendinţelor spre iniţiative antreprenoriale
Evaluarea nevoilor de formare profesională şi consiliere pentru categoriile:
antreprenor, manager, angajaţi
Baza informaţională necesară pentru construirea unui demers consiliere şi asistenţă,
privind:
– calificările şi profilele ocupaţionale necesare în IMM-uri
– modalităţile de actualizare a calificărilor şi reguli de ocupare a resurselor umane
– modalităţi de creştere a competitivităţii companiilor prin gestionarea mai eficientă
a resurselor umane
– pregătirea potenţialilor antreprenori în vederea iniţierii de noi afaceri.

NEVOI DE INFORMARE, INSTRUIRE ŞI ASISTENŢĂ
PROIECTE EUROPENE

•

20% au creat cel puţin un proiect ce a fost finanţat, cu ajutorul unei
firme de consultanţă
10% au creat cel puţin un proiect ce a fost finanţat, cu forţe proprii

•

7,69% Au creat un proiect, DAR NU A FOST FINANŢAT

•

• 30,77% - au fost informaţi asupra
oportunităţilor de finanţare, dar nu au creat
niciun proiect
• 12,31% - Ştiu că există fonduri de finanţare, dar
nu ştiu dacă se potrivesc tipului de afaceri pe
care firma le poate derula
• 9,23% Nu ştiu să scrie proiecte şi nici nu au cerut
asistenţă – (atitudine lipsită de competitivitate)
• 7,69% - Nu s-au informat asupra oportunităţilor
de afaceri ce se pot finanţa prin proiecte

În contrast cu declaraţiile de buni
administratori (>5% dintre
respondenţi recunoşteau carenţe în
administrarea afacerilor), se
constată nevoi mai pronunţate,
mai specifice de formare şi
asistenţă şi managerii ar modifica
unele practici, după cum urmează:
• 27,86% - ar căuta alte pieţe de
desfacere
• 20,9% - Modul de gestionare a
resurselor (umane şi materiale)
• 16,91% - ar creşte nivelului de
calificare la angajaţi
•15,92% - ar dezvoltarea
capacitatea propriei firme de a
accesa proiecte cu finanţare
europeană
• 8,96% - ar modifica nivelul de
competenţă în conducerea şi
administrarea afacerii
•3,46% - ar modifica obiectul de
activitate
•2,99% - Reducerea de personal

NEVOI DE FORMARE /
SCHIMBARE
ORGANIZATIONALA
15.       Ce credeţi că ar trebui schimbat în administrarea afacerii dvs.,
pentru a obţine o mai bună performanţă? Bifaţi litera ce corespunde
alegerii dvs.

Alta (specificaţi)

1.00

Căutarea altor pieţe de desfacere

Reducerea de personal

27.86

2.99

Dezvoltarea capacităţii propriei firme de a accesa proiecte
cu finanţare europeană

15.92

Creşterea nivelului de calificare la angajaţi

Modificarea obiectului de activitate

18.91

3.48

Modul de gestionare a resurselor (umane şi materiale)

20.90

Competenţa în conducerea şi administrarea afacerii

8.96

0.00
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10.00

15.00

20.00
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30.00

NEVOI SPECIFICE DE FORMARE - MANAGERI

• Marketing
– 29,19%
• Management
– 25,47%
• Legislaţie
– 18,01%
• know-how tehnologic
- 13,04%
• Relaţia cu băncile
– 6,21%
• Contabilitate
- 5,59%

16.       Care sunt nevoile dvs. proprii de instruire, pe domenii, în
momentul de faţă?
altele (specificaţi):

1.24

nici una

1.24

relaţiile cu băncile

6.21
13.04

know-how tehnologic

25.47

management
legislaţie

18.01
29.19

marketing
contabilitate

5.59
0.00
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TIPURI DE CUNOŞTINŢE PERCEPUTE CA NECESARE
(MANAGERI)
tipuri de cunoştinţe pentru care
managerii apreciază că ar avea
nevoie de instruire:
–28,48 % - Vânzări si marketing
–15,82 % - Administraţie si
management
–11,39% % - Legislaţie şi guvernare
–8,23% - Resurse umane şi de
personal
–8,23% - Economie si contabilitate
–7,59% - Servicii clienţi şi personal
–7,59% - Producţie şi procesare
–5,06 - Calculatoare şi electronice
–4,43% - Comunicaţii şi mass-media
–3,16% - Siguranţa publică şi
securitate

23.       Încercuiţi acele tipuri de cunoştinţe pentru care credeţi
aţi avea nevoie de instruire, în calitate de manager.
Altele, specificaţi

0.00

Calculatoare şi electronice

5.06

Comunicaţii şi mass-media

4.43

Siguranţa publică şi securitate

3.16

Resurse umane şi de personal

8.23

Producţie şi procesare

7.59

Economie si contabilitate

8.23

Servicii clienţi şi personal

7.59

Vânzări si marketing

28.48

Legislaţie şi guvernare

11.39

Administraţie si management
0.00

15.82
5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A
ANGAJAŢILOR

Ocupaţii pentru care
managerii consideră că
angajaţii au nevoie de
perfecţionare
26.
Nevoi de competenţe identificate la
angajaţi

97.

Analist marketing
Designer pagini WEB

9
9

32

110. Electromecanic

9

343. Vânzător

23

144. Ghid turism

9

80.

22

158. Inginer de sistem informatic

9

174. Inspector protectia muncii

9

119. Farmacist

8

164. Inginer mecanic

8

14.

Agent comercial

Contabil

204. Manager societate
comerciala
310. Specialist marketing

20
17

213. Mecanic auto

14

42.

13

175. Inspector resurse umane

102. Dulgher

13

326. Tehnician instalatii

13

306. Specialist cu asigurarea
calitatii sistemelor /
aplicatiilor informatice

8

12.

12

328. Tehnician normare

8

77.

Consilier juridic

7

Controlor financiar

7

Asistent manager

Administrator web-site

109. Electrician

12

111. Electronist

12

81.

8

163. Inginer instalatii pentru
constructii

10

303. Sofer

10

315. Sudor

10

316. Tamplar universal

10

177. Instalator incalzire centrala
si gaz

7

338. Tinichigiu

10

187. Lacatus mecanic

7

155. Inginer constructii civile,
industriale si agricole

7

176. Instalator apa, canal

7

237. Operator in domeniul
proiectarii asistate de
calculator
280. Programator de sistem
informatic

253. Organizator activitate turism

6

281. Proiectant aplicatii de
securitate IT&C

6

282. Proiectant sisteme
informatice

6

308. Specialist in relatii publice

6

7
7

321. Tehnician constructor

7

331. Tehnician protectia mediului

6

348. Zidar

7

4.

Administrator baze de date

5

1.

Account Manager

6

18.

Agent de turism

5

Agent imobiliar

5

Agent de dezvoltare

6

20.

16.

Chelner

5

Analist financiar

6

69.

24.
61.

Calculator devize

6

112. Evaluator de competente
profesionale

5

64.

Casier

6

167. Inginer proiectant

5

183. Izolator termic

5

68.

Cercetator marketing si
sondaje

197. Macaragiu

5

212. Mecanic agricol

5

6

235. Operator calcul electronic si
retele

5

117. Expert fiscal

6

256. Patiser

5

253. Organizator activitate
turism

279. Programator

5

6

293. Reprezentant comercial

5

281. Proiectant aplicatii de
securitate IT&C

6

309. Specialist in securitatea
sistemelor informatice

5

78.

Consilier pentru
indrumare si orientare
profesionala

6

NEVOI SPECIFICE DE FORMARE - MANAGERI

• O ALTĂ CATEGORIE DE NEVOI SPECIFICE
DE FORMARE, ASISTENŢĂ ŞI CONSILIERE
SE REFERĂ LA FIECARE AGENT
ECONOMIC ÎN PARTE, ŞI FACE
OBIECTIUL STUDIILOR DE CAZ,
DESTINATE PARTICULARIZĂRII
SESIUNILOR DE CONSILIERE, DE CARE
VOR BENEFICIA FIRMELE, PRIN PROIECT

1.3. PLAN DE ACŢIUNE PENTRU SPRIJINIREA
DEZVOLTĂRII ANTREPRENORIATULUI ÎN
REGIUNEA CENTRU este una dintre finalităţile
cercetării şi are la bază analiza discrepanţelor dintre
politicile şi strategiilor europene, naţionale, regionale şi
locale şi situaţia constată prin cercetare, la nivelul lotului
studiat:
• nivelul de adecvare a obiectului de activitate al
investitorilor în raport cu oportunităţile de afaceri ale zonei
• identificarea oportunităţilor de afaceri în raport cu sursele
de finanţare prin fonduri europene şi alte surse;
• nivelul de adecvare competenţelor - antreprenoriale,
manageriale şi ale angajaţilor - cu obiectul de activitate
actual şi potenţial al IMM-urilor;
• nivelul de suportivitate perceput de către antreprenori, din
partea autorităţilor naţionale, regionale şi locale
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coord. echipă cercetare ASIC
Universitatea „Petru Maior” din Târgu - Mureş
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră
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