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1 Introducere  

În contextul proiectului ERASMUS Plus European Educational Concept in Environment, Nature and Climate 

Protection (EUBILD UNAKLIM 2016-1-DE02-KA204-003254), a fost trimis și evaluat un chestionar privind 

locurile de muncă verzi și cunoștințele dorite ale potențialilor participanți la curs. Rezultatele studiului vor fi 

incluse în conceptul de educaţie continuă a adulților, planificat în patru țări ale partenerilor de proiect - Germania, 

Ungaria, Polonia și România. Răspunsurile vor fi comparate cu ipotezele care au fost stabilite anterior. 

Rezultatele studiului sunt diferențe în percepțiile și dorințele angajatorilor și instituțiilor de învățământ sau ale 

organismelor de finanțare. Formările planificate vor ține cont de rezultatele obținute în programul de studiu. 

2 Chestionar 

Chestionarul a fost postat pe Internet pentru o perioadă de 4 luni. Acesta a fost pregătit în 4 limbi ale 

participanţilor: germană, maghiară, poloneză și română, precum și în limba engleză. Au fost adresate întrebări cu 

privire la cunoștințele dorite ale angajaților, nevoile de formare și subiecte. În total, au fost publicate 112 de 

întrebări: 20 de întrebări deschise, 23 de întrebări la care se putea răspunde cu "Da" sau "Nu" și 69 de întrebări 

care includeau un grad de la 1 = deloc important, până la 6 = foarte important. 

Acest chestionar a fost disponibil online pentru câteva săptămâni și au fost trimise mai multe mementouri pentru 

a îmbunătăți rata de răspuns. A fost închis la data de 25.3.2017. Au fost obținute rate de răspuns între 4 și 14%.  

Expediat Germania Polonia România Ungaria Total 

Angajatorul 470 198 140 191 999 

Instituții educaționale și de 

finanţare 
187 221 220 233 861 

Total 657 419 360 424 1 860 

 

Înapoi Germania Polonia România Ungaria Total 

Angajatorul 45 9 5 25 84 

 9,57% 4,54% 3,67% 13,03% 8,9% 

Instituții educaționale și de 
finanţare 

15 31 10 23 79 

0,02% 14.02% 4,54% 9,87% 9,17% 

Total 60 40 15 48 163 

 9,13% 9,54% 4,16% 11,32% 6,73% 

 

3 Chestionar de evaluare - angajator 

84 / 70 chestionare au fost completate în întregime. În cadrul întrebărilor, respondenții au răspuns, de asemenea, 

cu l.i. = "Lipsă informații" sau au lăsat câmpuri goale. Statisticile conțin doar răspunsuri la întrebările la care s-a 

dat un răspuns. În unele cazuri, răspunsurile de cu l.i. au fost incluse în historiograme pentru a arăta calitatea 

răspunsurilor.  

Sunt comparate atât cifrele absolute, cât și cifrele % pe baza întrebărilor completate în totalitate. Întrucât țările cu 

cea mai mare rată absolută de returnare în cadrul acestei analize au un impact inegal asupra rezultatului global, 
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datorită ponderii lor ridicate, sa efectuat și o comparaţie internă a ţărilor (adică pentru țările individuale există o 

valoare de 100% ). Datorită acestui fapt, greutatea lor diferită este echilibrată.  

Cu toate acestea, trebuie să se țină cont de faptul, că Germania cu o pondere relativă de 54%, apoi Ungaria cu 

30%, Polonia cu 10% și România cu 6% au încă ponderi diferite.  

3.1 Tehnici de evaluare 

Întrebările au fost împărțite în categorii, atât în funcție de comparațiile între țări, cât și de comparația tipului 

organizațional. În primul rând, s-au calculat datele de măsurare: media, deviația medie, deviația standard, intervalul de 

încredere este calculat la 95%, iar intervalul de încredere + și intervalul de încredere +, precum și coeficientul de oblicitate.  

 

Acest lucru se referea la întrebările care conțineau o evaluare de la 1 la 6. În acest fel a fost evaluat, de asemenea, 

întregul răspuns . Media tuturor răspunsurilor și tuturor valorilor mai mari decât media sunt marcate în culoare verde, toate 

sub media aritmetică sunt marcate în roșu. Acest lucru ne ajută să vedem mai uşor ce răspunsuri sunt deasupra sau sub 

medie. Dacă au fost colectate prea puţine date sau au fost colectate date similare pentru o operaţie de calcul, astfel încât 

calcularea mărimii nu este posibilă, aceasta este marcată cu "n.a.” (nu se aplică) în roșu.  

Întrebările da/nu sunt evaluate procentual.  

Întrebările deschise au rămas în forma în care au fost în chestionar; acestea vor fi împărțite în categorii pe țări și instituții, 

unde este posibil, frecvența răspunsurilor va fi calculată și se va face un clasament. Uneori este posibilă utilizarea 

diagramelor în formă de cerc. 

 

3.2 Vizualizarea 

În comparaţie cu ţările și instituțiile, histogramele sunt afișate sub formă de numere absolute și procentuale. Ori de câte ori 

este posibil, se creează diagrame în formă de cerc. Uneori - de exemplu, în cazul întrebărilor deschise - sunt posibile 

numai tabele și eventual, liste cu clasamente. Se fac extrapolări de mai multe ori pentru a identifica posibilele tendinţe în 

evaluări.  

4 Rezultate: 

4.1 Măsuri statistice 

Măsurile statistice sunt prezentate în anexa 1.1-1.4. 

4.2 Evaluarea pe țară 

 

Întrebarea 1: Ce tip de instituție reprezentați?  

În Germania, la cercetare au participat în principal asociaţii, ONG-uri și întreprinderi private. În Ungaria au existat 

mai multe organizații neguvernamentale și instituții publice, în Polonia companii private și organizații 

neguvernamentale, în România numai companii private.  
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În țări individuale, cel mai mare număr de organizații non-profit au fost în Germania și Ungaria, iar cel mai mare 

număr de companii private în Polonia și România.  

Întrebarea 2: Numărul de angajați 

Majoritatea respondenților au de la 1 la 5 angajați, deci, sunt mici întreprinzători. 

  

toate / % all / % 

Nimeni nu angaja mai mult de 250 de persoane. Germania și Ungaria angajau mai puțin de 5 angajați, Germania 

de asemenea  >5-10 și >10-20 de angajați. Polonia angaja numai > 20 și > decât 100 de angajați. De aceea, în 
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Polonia au participat la chestionar în principal întreprinderi mari.  În comparația țărilor, România este o excepţie 

pentru că au existat doar 5 răspunsuri, toate pentru MA <5. În România, au fost prin urmare, doar întreprinderi 

mici. 

Întrebarea 3: Cifra de afaceri anuală  

Numai 47% (n=38) dintre respondenți au răspuns la această întrebare. Aproape de distribuția Gauss. În toate 

cazurile. Cu o cifră de afaceri maximă de 500.000 - 5 milioane anual.  Inclusiv pe teritoriul Germaniei.  Germania 

începe de la categoria 3 (> 100.000 EUR pe an. Ungaria și Polonia sunt destul de nediferențiate, inclusiv 

România. 

 

.  

 

Germania se află în intervalul maxim. Ungaria este puțin mai jos. Majoritatea întreprinderilor se consideră IMM-

uri (cu excepția categoriei > cu o cifră de afaceri anuală de > 50 milioane EUR).  

Întrebarea 4: Active în următoarele sectoare  

Au fost reprezentate sectoarele: Agricultură, industria grea, construcții de locuințe și închiriere, domenii publice, 
"altele" cu alte explicații au fost marcate de 33 de ori. "altele” cu alte explicații au fost marcate de 51 de ori.  
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Din cele 50% din "altele" sunt enumerate următoarele sectoare: 
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Comparativ cu 

alte țări, Ungaria a fost mai activă decât media în infrastructură și gospodărirea apelor precum și în "altele", dar surprinzător 

sub media în agricultură. În alte sectoare, nu au fost deloc active. Germania a foarte activă în infrastructură, gestionarea 

apei, agricultură, dezvoltare urbană, construcții și energie. Polonia, este activă în domeniul infrastructurii, al gestionării apei, 

al dezvoltării urbane și al energiei, România în domeniul transportului și al gestionării apei. "Alte" declarații deschise au 

fost separate după cum urmează: 

Țară În ce sector lucrezi? ROMÂNĂ 

de Bergbau Minerit 

de Bergbau Minerit 

de Bergbau, Bodenschutz Minerit, protecția solului 

de 
Bergsport und Naturschutz Alpinism și protecția mediului 
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de Interessenvertretung BTA Reprezentarea BTA 

de Klimaschutz Protecția climei 

de Natur- und Umweltschutz Natură, protecția mediului 

de 
Natur-,Tier- u.Umweltschutz 

Natură, protecția mediului și 
animalelor 

de Naturschutz Protecția mediului 
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de umweltschutz Protecția mediului 

hu Autoipar Reparații auto 

hu Gazdasági tanácsadás Consultanță în afaceri 

hu HR HR 

hu Ifjúsági tineret 

hu kereskedelem circulație rutieră 

hu oktatás és képzés Instruiri și educație 

hu Oktatás, képzés Instruiri și educație 

hu Természetvédelem Protecția mediului 

hu természetvédelem Protecția mediului 

pl Consulting Consultanță 

pl Górnictwo Minerit 

pl uczelnie publiczne universități publice 

 

Întrebarea 5 De cât timp pe piață 

În medie, aceste țări se află pe piață de peste 10 ani, cu excepția României, unde avem de-a face cu companii 

tinere.  

 

% într-o anumită țară % des einzelnen Landes 

Cât timp pe piață, în % în raport cu țările în cauză  Wie lange auf dem Markt, in % auf die jeweiligen 
Länder bezogen  

1-5 ani 1-5 Jahre 

> 5 - 10 ani >5 - 10 Jahre 

> 10 ani > 10 Jahre 

Țări Länder 

toate / % all / % 

Întrebarea 6: Întrebare despre crearea unei rețele  

peste jumătate dintre companii răspund "Da". Companiile germane sunt cele mai implicate în rețele. Ungaria, 

Polonia și România nu sunt în cea mai mare parte conectate la rețele. Deci, există aici un domeniu în care mai 

este puțin de recuperat.  De aceea, aceste proiecte sunt foarte importante pentru aceste țări. 

Întrebarea 6 Sunteți un element al rețelei internaționale?  48,15% Nu 51,85% Da 

  total DE HU PL RO 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Nu 48,15% 34,88% 58,33% 66,67% 80,00% 

Da 51,85% 65,12% 41,67% 33,33% 20,00% 

 

 

 

Întrebarea 7 Unde întreprinderile fac parte din rețea 

Țară Unde este reţeaua ta ROMÂNĂ 

de Europa und Weltweit Europa și lumea 

de Europa und weltweit Europa și lumea 

de weltweit în toată lumea 

de Österreich Schweiz Tschechien Niederlande Belgien 
Austria, Elveția, Republica Cehă, Olanda, 
Belgia 

de weltweit în toată lumea 

de Brasilien, Kuba Brazilia, Cuba 

de Europa, Asien, Amerika Europa, Asia, America 

de Europa Europa 

de weltweit în toată lumea 

de alle Kontinente toate continentele 

de Taiwan Schweiz Niederlande Taiwan, Elveția, Olanda 

de EU, Russland, China und USA UE, Rusia, China, SUA 

de Europa Europa 

de weltweit în toată lumea 

de ganz Europa, Nord Afrika ein wenig Toată Europa, puțin Africa de Nord 

de Europa Europa 

de Russland, Österreich, Chile, Vietnam Rusia, Austria, Chile, Vietnam 

de weltweit în toată lumea 

de vornehmlich Europa în principal Europa 

de weltweit în toată lumea 

de Rußland,China,Vereinigte Arabische Emirate, Rusia, China, Emiratele Arabe Unite 

de Mitteleuropa Europa Centrală 

de u.a. USA, Japan, China, BENELUX, Europa SUA, Japonia, China, BENELUX, Europa 

de Alpenweit prin Alpi 

de Europa Europa 

de Europäische Union  Uniunea Europeană 

de China, Thailand, Vietnam, Philippinen China, Thailanda, Vietnam, Filipine 

de Rumänien România 
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hu 

ELARD - európai Leader Hálózat Calidad Rural 
program - vidék minősége védjegy hálózat, 

Spanyolország (itt több tartományban, közel 80 
térség csatlakozott, Magyarországról 4 térség lépett 

be a hálózatba) 

ELARD - European Leader Network Calidad 
Rural programme - Quality of the 
countryside brand network, Spania (în mai 
multe regiuni, aproape 80 de regiuni sunt 
conectate, în Ungaria s-au alăturat 4 
regiuni) 

hu Baranya Județul Baranya din Ungaria 

hu EUROPARC - Európai szövetség EUROPAR - Uniunea Europeană 

hu Európa Europa 

hu 
Franciaország, Finnország, Németország, 

Olaszország, Spanyolország 
Franța, Finlanda, Germania, Italia, Spania 

hu Németország Portugália Románia Germania Portugalia România 

hu Németország Románia Germania România 

hu Románia  România 

pl małopolska Małopolska 

pl Na wszystkich kontynentach prócz Australii Pe toate continentele, cu excepția Australiei 

pl 
europejskie i światowe organizacje skupiające 

szkoły wyższe, stowarzyszenia branżowe 
Organizații europene și globale care 
asociază universități, asociații industriale 

ro Polonia, UK, USA, Grecia. Polonia, UK, USA, Grecia. 

 

Întrebarea 8 Cum recrutezi angajații? - Întrebări despre strategia de recrutare a personalului 

8.1 Prin anunțuri de locuri de muncă 

Întrebarea 8.1 
Îți recrutezi angajații prin anunțuri de locuri de muncă? 
1 = niciodată; 6 = întotdeauna 

Valoarea medie 5,33 3,80 3,96 5,30 2.60 

Deviație standard 1,36 2,02 2,08 2,36 2,07 

Mediană 6,00 3,63 4,86 6,00 2,00 

Încredere 95%  0,30 0,60 0,89 1,46 1,82 

Intervalul de încredere + 5,64 5,81 4,85 6,76 4,42 

Intervalul de încredere - 5,03 1,78 03:07 3,84 0,78 

Oblică -1,72 -0,15 -0,39 0,12 1,45 

n 79 43 21 10 5 

 total DE HU PL RO 
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Se pare că, ca strategie de recrutare, anunțurile pentru locurile de muncă devin din ce în ce mai importante 

pentru toate țările. Linia de trend roșie se aplică tuturor răspunsurilor, iar cele rămase și histogramele pot fi citite.  

8.2 De către headhunters: această strategie nu este aplicată. 

8.3 Întrebarea privind solicitarea unui loc de muncă la inițiativa unui angajat a avut ca rezultat un rezultat 

nediferențiat: Toată lumea o apreciază ca "mai des" (3,58), Germania și Ungaria o utilizează mai des decât 

media, Polonia și România o utilizează mai rar.   

Întrebarea 8.3 
Acceptați cereri din inițiativa solicitanților? 1 = niciodată; 6 = 
întotdeauna 

Valoarea medie 3,58 3,63 4,00 2,78 2,60 

Deviație standard 1,70 1,68 1,78 1,64 0,89 

Mediană 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 

Încredere 95% 0,37 0,50 073 1,07 0,78 

Intervalul de încredere + 3,95 4,13 4,73 3,85 3,38 

Intervalul de încredere - 3,20 3,13 3,27 1,71 1,82 

Oblică 0,04 0,12 -0,42 0,24 -2,24 

n 80 43 23 9 5 

 total DE HU PL RO 

 

 

Total Gesamt 

6 = întotdeauna 6 = immer 

1 = niciodată 1 = nie 

 

 

8.4 Strategia de practici/stagii  

Întrebarea 8.4 
Îți recrutezi angajații prin practici/stagii? 
1 = niciodată; 6 = întotdeauna 

Valoarea medie 3,37 3,26 3,52 3,89 2,50 

Deviație standard 1,55 1,56 1,56 1,62 1,00 
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Acceptati cereri din initiativa angajatului? % 
Comparatie intre 
tari 
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Comparația generală a țărilor este 

nediferențiată, Germania cu accent pe 

"3" și "6", România cu accent pe "3", 

Ungaria nediferențiată cu accent pe "3" 

până la "6", Polonia de la "1" la "5". 

Prin urmare, merită depuse cereri din 

proprie inițiativă. 



 EUBILD UNAKLIM - Cercetare privind învățarea pe tot parcursul vieții - Angajatori 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 11 

Mediană 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 

Încredere 95% 0,35 0,35 0,64 1,06 0,98 

Intervalul de încredere + 3,72 3,61 4,16 4,94 3,48 

Intervalul de încredere - 3,02 2,90 2,88 2,83 1,62 

Oblică -0,04 0,06 -0,20 -0,69 -2,00 

n 75 43 23 9 4 

 total DE HU PL RO 

 

Valoarea medie totală este de 3,37 ("mai des"). În general, stagiul nu este un criteriu foarte important pentru 

strategia de recrutare. Tendința în Polonia și Ungaria este de creștere ușoară. Pe diagrama de bare tendința 

generală este de 3-4. Germania 4, dar se menţionează de asemenea 1 și 2, 5 și 6. Ungaria și Polonia au cea mai 

puternică strategie în repertoriul lor (4/5). România este la nivelul 3, iar unele răspunsuri la nivelul 1.  

 

Total Gesamt 

6 = întotdeauna 6 = immer 

1 = niciodată 1 = nie 

 

8.5 Din recomandare 

Aplicațiile din recomandare, adică prin cunoștințe, sunt importante pentru recrutare în general. Peste medie în 

Germania, mai puțin importantă în Ungaria, Polonia și România. 

Întrebarea 8.5 
Îți recrutezi angajaţii în baza unei recomandări? 
1 = niciodată; 6 = întotdeauna 

Valoarea medie 4,60 4,86 4,48 4,33 3,25 

Deviație standard 1,27 1,07 1,31 1,41 2,06 

Mediană 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 

Încredere 95% 0,23 0,32 0,54 0,92 2,02 

Intervalul de încredere + 4,88 5,18 5,01 5,26 5,27 

Intervalul de încredere - 4,32 4,54 3,94 3,41 1,23 

Oblică -0,88 -0,82 -0,48 -1,78 0,71 

n 79 43 23 9 4 

 total DE HU PL RO 
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Total Gesamt 

6 = întotdeauna 6 = immer 

1 = niciodată 1 = nie 

 

Diagramele bare arată distribuția Gaussiană aproximativă pentru întreaga secțiune, cu accent pe "4-5", adică 

"destul de important" până la "important". Există și nominalizări pentru "6 = foarte importante" și "3 = de 

importanță medie".  

Germania se concentrează pe 4, Ungaria pe 5, Polonia la fel de clar. România are 3, dar și 4 și 6. 
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Dacă e să comparăm valorile medii ale strategiilor individuale de recrutare, apare următoarea imagine: 

 

Total 

 

Germania    

 

Ungaria   

 

Polonia  

 

România   

 

Întrebarea 9: Strategii suplimentare de recrutare a personalului 

În total, 90% din răspunsurile la această întrebare sunt negative, doar 10% utilizează alte strategii. Ungaria le 

folosește în 8% din cazuri, Germania în 12% și România în 20%.  

Întrebarea 10 Ce alte strategii de recrutare a personalului folosești? 

Alte strategii de recrutare sunt rareori utilizate, strategii suplimentare de recrutare sunt enumerate mai jos. 

Țară 
Ce alte strategii folosești 
pentru a recruta personal?       

ROMÂNĂ 

de 
eigene Personalentwicklung 
durch Qualifizierung 

calificările interne ale 
personalului 

de Hohe Arbeitgeberattraktivität 
atractivitatea înaltă a 
angajatorului 

de Traineeships (1 Jahr) Stagii (1 an) 

de Über die Agentur für Arbeit 
prin intermediul Oficiului de 
Șomaj 

de 
Zusammenarbeit mit 
Fachhochschulen und 
Universitäten 

Colaborarea cu universităţi 

hu térségi ajánlás Comandă regională 
 

 

. 

 

 

 

Total 

 

Germania 

 

Ungaria 

 

Polonia 

 

România 

 

Anunțuri de 

locuri de muncă 

Headhunter

s 

Cereri din iniţiativa 

angajatului 

Depunerea de 

aplicații de muncă 

Recomandări practică/stagiu 

Anunțuri de 

locuri de muncă 

Anunțuri de locuri de muncă 

Anunțuri de 

locuri de muncă 

Anunțuri de locuri de muncă 

Recomandări 

Recomandări 

Recomandări 

Recomandări 

Cereri din iniţiativa 

angajatului 

Depunerea de 

aplicații de muncă 
Cereri din iniţiativa angajatului 

Depunerea de aplicații de muncă 

Cereri din iniţiativa 

angajatului 

Depunerea de 

aplicații de muncă 

practică/stagiu 

practică/stagiu 

practică/stagiu 

practică/stagiu Cereri din iniţiativa angajatului 

Depunerea de aplicații de 

muncă 

Headhunter

s 

Headhunter

s 

Headhunter

s 

Headhunter

s 
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Întrebarea 11 Ce calificări sunt importante pentru dvs. ca angajator? 

Obținem următoarea imagine pentru toate datele. Țări individuale sunt enumerate în anexa 1.9. 

 

Relevanța pentru calificările participanților din toate 
țările 

Wichtigkeit bei der Qualifikation der Teilnehmerinnen 
alle Länder 

1 = complet neimportantă, 6 = foarte importantă 1= ganz unwichtig, 6= sehr wichtig 

Personalitatea Persönlichkeit 

Experiența de muncă Arbeitserfahrung 

Certificate oficiale Formelle Abschlüsse 

Mostre de lucrări proprii Arbeitsproben 

Referințe Referenzen 

Stagii Praktika 

Cursuri de instruire Weiterbildungen 

Grade/evaluări Noten 

Cunoaşterea limbilor străine Fremdsprachen 

Internaționalism Internationalität 

Întrebarea 11 Frage 11 

Personalitatea Persönlichkeit 

Experiența de muncă Arbeitfahrung 

Toate certificatele elle Abschlüsse 

Mostre de lucrări proprii Arbeitsproben 

Referințe Referenzen 

Stagii Praktika 

Cursuri de instruire Weiterbildungen 

Grade/evaluări Noten 

Cunoaşterea limbilor străine Fremdsprachen 

Internaționalism Internationalität 

Personalitatea este menţionată de patru ori pe primul loc, o dată (în Polonia) pe locul cinci. Experiența 

profesională a fost pe locul al doilea de 4 ori, pentru Polonia chiar și pe primul loc. Certificatele oficiale ocupă 

locul trei în clasamentul general în Germania, în România pe locul patru și în Ungaria pe locul 5. Mostrele de 

lucrări proprii sunt listate de 2 ori (Vedere generală și Germania) pe locul 4 și mai jos. Referințele sunt mai 

degrabă irelevante, ele se află pe o poziție mai joasă. Doar în România se află pe locul trei. Practicile se află de 
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obicei pe poziţii mai joase, cu excepţia respondenților din Ungaria, unde au ocupat locul 3. Alte instruiri nu au 

fost, de asemenea, relevante.   Doar în Polonia se află pe locul 4. Rezultatele obținute nu sunt, de asemenea, 

importante, doar Ungaria le plasează pe locul 4. Limbile străine au ocupat locul doi doar în Polonia, în alte țări 

au ocupat ultimele locuri. Internaționalitatea a fost irelevantă, a ajuns doar pe locul 8 - 10. Experiența 

profesională, nu putem înlocui mostrele lucrărilor proprii într-un curs de formare continuă.  În legătură cu aceasta, 

stagiul este utilizat. Experiența noastră arată că stagiul a fost întotdeauna foarte important în cadrul formării. La 

prima vedere, aceste poziții joase sunt surprinzătoare. Probabil punctajul înalt a fost deja acordat "mostrelor de 

lucrări proprii" și "experienței profesionale", motiv pentru care un punctaj mai mic revine pentru "practici". Toate 

cele 3 observații ajung în poziția de lider. Prin urmare, stagiul care a fost inclus în cursul nostru este foarte 

important, chiar dacă poate părea mai puțin important la prima vedere. .  

11.1 Certificatele oficiale 

Întrebarea 11.1 
Certificatele/diplomele oficiale sunt importante în 
calificarea angajaților? 1 = lipsite de importanță: 6 = foarte 
importante 

Valoarea medie 4,60 4,86 4,45 4,33 3,25 

Deviație standard 1,27 1,06 1,34 1,41 2,06 

Mediană 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 

Încredere 95% 0,28 0,32 0,56 0,92 2,02 
Intervalul de încredere 
+ 

4,88 5,18 5,01 5,26 5,27 

Intervalul de încredere 
- 

4,32 4,54 3,90 3,41 1,23 

Oblică -0,88 -0,84 -0,42 0,71 0,71 

n 78 43 22 9 4 
 

total DE HU PL RO 

 

Certificatele oficiale sunt destul de importante (media 4,60 în toate ţările), ceva mai puțin importante în România 

(3,25).  

 

Certificatele/diplomele oficiale sunt importante ca 
calificare a angajaților? % Comparație între țări 

Sind formale Abschlüsse wichtig als 
Mitarbeiterqualifikation? % Einzellandvergleich 

1 = deloc importante: 1 = gar nicht wichtig 

6 = foarte importante 6 =sehr wichtig 

Total Gesamt 
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Cu toate acestea, comparând modul în care au fost exprimate vocile în fiecare țară arată că România este o 

excepție. Aici certificatele formale sunt mai degrabă irelevante. În alte țări, acestea sunt în continuare din ce în ce 

mai importante, în Germania ocupând o poziție peste medie. 

 

Total, % în țara respectivă 

România invers Rumänien gegenläufig 

Liniară (en) Liniowa (de) 

Liniară (hu) Liniowa (hu) 

Liniară (pl) Liniowa (pl) 

6 = foarte importante 6 = very important 

1 = absolut irelevante 1 = totally unimportant 

11.2 Notele sunt importante?  

În clasamentul general sunt foarte importante, de asemenea, în Ungaria. De asemenea, în Germania, dar nu la 

fel de mult ca în Ungaria. Nediferențiate în Polonia și România.  

Întrebarea 11.2 
Notele sunt importante în calificarea angajaților?              1 = 
complet neimportante, 6 = foarte importante 

Valoarea medie 3,93 3,67 4,61 3,89 3,00 

Deviație standard 1,33 1,15 1,12 1,62 2,12 

Mediană 4,00 4,00 2,86 4,00 3,00 

Încredere 95% 0,29 0,34 0,46 1,06 1,86 

Intervalul de încredere 
+ 4,22 4,02 5,07 4,94 4,86 

Intervalul de încredere 
- 3,63 3,33 4,15 2,83 1,14 

Oblică -0,32 0,09 -0,83 -0,69 0,52 

n 80 43 23 9 5 

  total DE HU PL RO 
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În total, % pentru n=84 Gesamt, % auf n= 84 

Liniară (en) Liniowa (de) 

Liniară (hu) Liniowa (hu) 

Liniară (pl) Liniowa (pl) 

Liniară (ro) Liniowa (ro) 

1 = absolut irelevante 1=totally unimportant 

6 = foarte importante 6=very important 

Comparând ţările individuale, notele în România - au o importanță diferită de cele 4 ţări - de aceea, sunt mai 

puţin importante.  

 

Total, % în țara respectivă Gesamt, % jeweiliges Land 

Liniară (en) Liniowa (de) 

Liniară (hu) Liniowa (hu) 

Liniară (pl) Liniowa (pl) 

1 = absolut irelevante 1=totally unimportant 

6 = foarte importante 6=very important 

11.3 Este experiența de muncă importantă?  

Întrebarea 11.3 
Este importantă pentru dvs. experienţa de muncă în calificarea 
angajaţilor*?   1 = complet neimportantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,98 5,14 5,14 4,56 4,00 

Deviație standard 1,10 0,91 0,91 1,13 2,12 
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Mediană 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 

Încredere 95% 0,24 0,27 0,37 0,74 1,86 

Intervalul de încredere + 5,22 5,41 5,51 5,29 5,86 

Intervalul de încredere - 4,73 4,87 4,77 3,82 2,14 

Oblică -1,11 -0,68 -0,68 -0,18 -0,52 

n 80 43 23 9 5 

  toate DE HU PL RO 

Foarte importantă în media pe țară (4,98) Germania și Ungaria peste medie, Polonia și România ceva mai jos. 
Din punct de vedere al ţării respective, devine din ce în ce mai importantă, fiind în creştere pentru toate țările. 
România prezintă curba cea mai plană.  

 

1 = absolut irelevante 1=totally unimportant 

6 = foarte importante 6=very important 

Total, % în țara respectivă Gesamt, % jeweiliges Land 

11.4 scrisori de recomandare: (fără imagine) 

Acestea sunt foarte importante în comparaţia generală, la fel ca și în Germania.  România, Polonia și Ungaria 

sunt nediferențiate aici. Aceeași distribuție se poate observa în compararea internă a țărilor: În Germania, urmată 

de Ungaria, scrisorile de referinţă sunt cele mai importante în cadrul comparaţiei. O imagine nediferenţiată apare 

pentru Polonia și România.  

11.5 Mostrele de lucrări proprii sunt importante? 

Întrebarea 11.5 
Mostrele de lucrări proprii sunt pentru dvs. importante în 
calificarea angajaţilor? 1 = absolut irelevante 6 = foarte 
importante 

Valoarea medie 4,26 4,72 4,09 3,00 3,00 

Deviație standard 1,11 0,83 0,92 1,12 1,63 

Mediană 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 

Încredere 95% 0,25 0,25 0,38 0,73 1,60 

Intervalul de încredere + 4,50 4,97 4,48 3,73 4,60 

Intervalul de încredere - 4,01 4,47 3,71 2,27 1,40 

Oblică -0,70 -0,76 -0,19 0,69 0,00 

n 73 43 22 9 4 
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 toate DE HU PL RO 

 

În cadrul comparației generale, atât în Germania cât și în Ungaria, acestea sunt foarte importante. Polonia și 

România nu manifestă nici un interes pentru acestea nici în comparația generală, și nici în comparația internă 

între țări.  

 

Total Gesamt 

1 = deloc importante: 1 = gar nicht wichtig 

6 = foarte importante 6 = sehr wichtig 

11.6. Formarea continuă este importantă? 

În general, formarea continuă este foarte importantă (4.06), Germania și Polonia evaluează formarea continuă 

puțin peste medie, în România fiind sub medie.  

Întrebarea 11.6 

Formarea continuă este pentru dvs. importantă în calificarea 
angajaţilor*? 1 = absolut irelevantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,06 4,21 4,00 4,22 2,50 

Deviație standard 1,17 1,01 1,11 1,39 1,73 

Mediană 4,00 4,00 4,00 4,00 2,50 

Încredere 95% 0,26 0,30 0,46 0,91 1,70 

Intervalul de încredere + 4,32 4,51 4,46 5,13 4,20 

Intervalul de încredere - 3,81 3,91 3,54 3,31 0,80 

Oblică -0,33 -0,01 4,00 4,00 2,50 

n 78 43 22 9 4 

  toate DE HU PL RO 

Tendința este evidentă în direcția 4-5, adică importantă, evidentă pentru Germania și Ungaria și nediferențiată 
pentru Polonia și România. În prezentarea pentru țările individuale, tendința este foarte clară pentru Germania, în 
mod invariabil cu distribuția Gaussiană în Ungaria, complet nediferențiată pentru Polonia și complet 
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nediferențiată pentru România. 

 

 

Total Gesamt 

1 = deloc importante: 1 = gar nicht wichtig 

6 = foarte importante 6 = sehr wichtig 

11.7 Stagiile sunt importante? 

Întrebarea 11.7 
Stagiile sunt importante în calificarea angajaților*? 1 = absolut 
irelevantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,14 3,98 4,87 3,89 2,25 

Deviație standard 1,30 1,22 1,01 1,17 1,50 

Mediană 4,00 4,00 5,00 4,00 2,00 

Încredere 95% 0,29 0,37 0,42 0,76 1,47 

Intervalul de încredere 
+ 4,43 4,34 5,29 4,65 3,72 

Intervalul de încredere 
- 3,85 3,61 4,45 3,13 0,78 

Oblică -0,52 -0,44 -0,58 0,27 0,37 

n 78 43 22 9 4 

  toate DE HU PL RO 

În fiecare țară, acestea sunt distribuite în felul următor: De = 4-6, Ungaria 5-6, Polonia 4 România nediferențiată, 
cu tendința de "1 = absolut irelevantă". O comparație a măsurilor statistice pentru fiecare țară arată aceeași 
imagine: Media este de 4,14, nivelul minim pentru România este de - 2,25. Cu toate acestea, în cazul României, 
au fost date doar patru răspunsuri la această întrebare. Ungaria maxim - 4,87. Germania este sub medie cu 3,98, 
în Polonia situația este similară. Ungaria acordă o importanță peste medie pentru stagii, România este în mod 
clar sub media națională (0,78-3,72), în medie 2,25, dar cu o discrepanță mare între răspunsuri.  
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Total Gesamt 

1 = deloc importante: 1 = gar nicht wichtig 

6 = foarte importante 6 = sehr wichtig 

11.8 Limbile străine (fără imagine) 

Foarte importante în comparație cu alte țări, importante în Polonia și Ungaria, destul de nesemnificative în 

România și Germania. În țările individuale acestea sunt foarte importante pentru Polonia, în Germania și Ungaria 

sub media nediferențiată, în România nerelevante.  

Întrebarea 11.8 
Cunoașterea limbilor străine este importantă pentru calificările 
angajaților*? 1 = absolut irelevantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 3,89 3,47 3,47 4,52 3,25 

Deviație standard 1,51 1,65 0,99 1,13 1,71 

Mediană 4,00 3,00 5,00 5,00 3,50 

Încredere 95% 0,33 0,49 0,41 0,74 1,67 

Intervalul de încredere + 4,22 3,96 3,87 5,26 4,92 

Intervalul de încredere - 3,55 2,97 3,06 3,78 1,58 

Oblică -0,19 0,30 -0,07 -0,18 -0,75 

n 79 43 23 9 4 

  toate DE HU PL RO 

 

Ipoteză: Polonia și Ungaria au deja un anumit număr de legături externe, deci limbile străine sunt importante. Pe 

de altă parte, România încă nu are, deci limbile străine nu sunt încă atât de importante. Germania: de ce 

rezultatul este diferențiat? Probabil gruparea diferită a întrebărilor. 

11.9 Internaționalism  

Frage11.9 
Este importantă internaționalitatea pentru dvs. în ceea ce privește calificarea 
angajaților? 1 = absolut irelevantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 3,24 3,09 3,50 3,56 2,75 

Deviație standard 1,46 1,41 1,44 1,59 2,06 
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Mediană 3,00 3,00 4,00 3,00 2,50 

Încredere 95% 0,32 0,42 0,60 1,04 2,02 

Intervalul de încredere + 3,57 3,51 4,10 4,59 4,77 

Intervalul de încredere - 2,92 2,67 2,90 2,52 0,73 

Oblică 0,13 0,41 -0,26 -0,01 0,20 

n 78 43 22 9 4 

 toate DE HU PL RO 

 

 

Total Gesamt 

1 = deloc importante: 1 = gar nicht wichtig 

6 = foarte importante 6 = sehr wichtig 

În totalizarea generală se vede un maxim de 3 și o cădere uniformă la margini. Germania se înscrie exact în 

profilul general al țărilor, pentru Ungaria internaţionalizarea este mai importantă ("4"), Polonia și România sunt 

nediferențiate. Aceeași distribuție se poate observa în comparaţia diferitelor țări. 

11.10 Personalitatea 

Pentru Germania și Ungaria, este clar foarte importantă - câte 6 =, Polonia și România - nediferențiată orizontal. 

În comparația țărilor individuale, imaginea rămâne în principiu aceeași, doar Polonia arată o tendință puternică 

spre 6 = foarte importantă. România este în continuare nediferențiată fără preferințe. 
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Întrebarea 12. Cât de importante sunt următoarele certificate oficiale?  

 

Total, % pe țări Gesamt, % über die Länder 

6 = foarte importante 6= very important 

1 = absolut irelevante 1 = totally unimportant 

 

12.1 Bacalaureat 

În general, Bacalaureatul este foarte important, în Germania și Ungaria mai puțin, dar se vede aceeași tendință. 

Polonia, ca excepție, are o tendință descendentă, acolo bacalaureatul nu este adesea important. România 

înregistrează o ușoară scădere, la fel ca și Polonia. Vizualizarea % din țările individuale arată aceeași imagine 

 

Cât de important este bacalaureatul ca calificare a 
angajatului (comparație în % pentru fiecare țară)?  

Wie wichtig ist Ihnen Abitur als 
Mitarbeiterqualifikation (% Einzellandvergleich)  

6 = foarte importante 6= very important 

1 = absolut irelevante 1=totally unimportant 

12.2 Școala medie 

Întrebarea 12.2 
Cât de importantă este o diplomă de absolvire a şcolii medii ca 
calificare a angajatului?  1 = absolut irelevantă, 6 = foarte 
importantă 

Valoarea medie 4,57 4,93 4,59 3,13 3,00 

Deviație standard 1,72 1,64 1,68 1,64 1,00 

Mediană 5,00 6,00 5,00 3,50 3,00 

Încredere 95% 0,39 0,49 0,70 1,14 1,13 
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Intervalul de încredere + 4,95 5,42 5,29 4,26 4,13 

Intervalul de încredere - 4,18 4,44 3,89 1,99 1,87 

Oblică -0,93 -1 -1 -0,26 0,00 

n 76 43 22 8 3 

  toate DE HU PL RO 

În general, absolvirea școlii medii are o importanță peste medie pentru Germania și Ungaria; datele pentru 

Polonia și România sunt nediferențiate și mult mai scăzute.  

 

În total, % Gesamt, % 

6 = foarte importante 6 = very important 

1 = absolut irelevante 1 = totally unimportant 

 

Cât de importantă este absolvirea școlii medii ca 
calificare a angajatului? (% comparație între țări)  

Wie wichtig ist Ihnen ein Mittelschulabschluss als 
Mitarbeiterqualifikation? (% im Einzellandvergleich)  

1 = absolut irelevante 1 = totally unimportant 

6 = foarte importante 6 = very important 

Făcând o comparaţie între ţări, acest lucru este foarte important pentru Ungaria și Germania, România este 

nediferențiată în mijlocul câmpului, Polonia prezintă opinii de la "complet irelevantă" (25% în răspunsurile 

poloneze), dar și 25% pentru "importantă" sau "destul de importantă" 

12.3 Formare profesională recunoscută 

Întrebarea 12.3 
Recunoașterea formării profesionale ca calificare a 
angajaților 1 = irelevantă; 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,27 4,67 3,68 3,63 4,67 
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Deviație standard 1,46 1,34 1,43 1,60 1,53 

Mediană 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 

Încredere 95% 0,33 0,40 0,60 1,11 1,73 

Intervalul de 
încredere + 4,60 5,07 4,28 4,73 6,40 

Intervalul de 
încredere - 3,94 4,26 3,09 2,52 2,94 

Oblică -0,64 -1,08 -0,24 -0,30 -0,94 

n 75 42 22 8 3 

  toate DE HU PL RO 

În general, are o importanță peste medie pentru Germania și România, iar importanța este sub medie pentru 
Ungaria și Polonia.  

 

Rezultatul total, % Gesamtergebnis, % 

6 = foarte importante 6 = very important 

1 = absolut irelevante 1 = totally unimportant 

Comparând țările individuale: Germania cu o tendință puternică de "foarte important", Ungaria și Polonia, cu 

distribuții similare și un maxim de "3" sau, respectiv, "4". În acest caz, România are o tendință de creștere cu 

declarații de "5" și "6".  

 

% comparație între țări  % im Einzellandvergleich  

1 = absolut irelevante 1 = totally unimportant 

6 = foarte importante 6 = very important 

12.4 Gradul universitar 
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Întrebarea 12.4 
Cât de important este gradul universitar ca calificare a angajatului?     1 
= absolut irelevantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,70 4,86 4,41 4,75 4,33 

Deviație standard 1,37 1,34 1,33 1,67 1,53 

Mediană 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 

Încredere 95% 0,31 0,40 0,56 1,16 1,73 

Intervalul de încredere + 5,00 5,26 4,97 5,91 6,06 

Intervalul de încredere - 4,39 4,46 3,85 3,59 2,60 

Oblică -1,17 -1,36 -0,98 -1,94 0,94 

n 76 43 22 8 3 

  toate DE HU PL RO 

 

Gradul universitar este important în toate țările (> 4). Acest lucru este evident în exemplul parametrilor și liniilor 

de tendinţă în comparaţia generală și între țări. 

 

Total, % în toate ţările Gesamt, % über alle Länder 

1 = absolut irelevante 1=totally unimportant 
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1 = absolut irelevante 1 = totally unimportant 

6 = foarte importante 6 = very important 

Liniară (en) Liniowa (de) 

Liniară (hu) Liniowa (hu) 

Liniară (pl) Liniowa (pl) 

Liniară (ro) Liniowa (ro) 

În prezentarea generală cu tendința spre "Foarte important" 

Cât de important este gradul universitar ca 
calificare pentru angajaţii tăi? 

DE HU PL RO 
Total, % în toate 

ţările 

Total, % în toate ţările 53,57 29,76 10,71 5,95 100,00 

1 = absolut irelevant 2,38 1,19 1,19 0,00 4,76 

2 1,19 1,19 0,00 0,00 2,38 

3 2,38 3,57 0,00 1,19 7,14 

4 10,71 4,76 1,19 1,19 17,86 

5 13,10 10,71 3,57 0,00 27,38 

6 = foarte importante 21,43 4,76 3,57 1,19 30,95 

lipsă informații 2,38 3,57 1,19 2,38 9,52 

Comparând țările individuale: Germania și Ungaria au cea mai puternică tendință spre "foarte important". 

Polonia, la fel, dar și 11% din răspunsuri "irelevant". România, ca și Polonia. 

 

12.5 Teză de doctorat (fără imagine) 

Vizualizarea generală și compararea diferitelor țări prezintă distribuții similare: Mai degrabă neimportantă, 

Germania are un maxim de "2" și "3". Ungaria chiar și "1 = absolut irelevant". Pentru instituțiile poloneze, teza de 

doctor are o tendință în creștere (devenind din ce în ce mai importantă). Dar există și răspunsuri în mijlocul 

câmpului. Interviuri cu diverse subpopulații ar putea fi făcute și aici. România este nediferențiată, chiar și 2,3,6 în 

mijlocul câmpului, dar are doar 3 răspunsuri. . 

Întrebarea 13 Acceptați o formarea informală? 

41% au acceptat o formare informală, 59% au respins-o. Comparativ cu alte țări, Ungaria a depăşit nivelul mediu 

de acceptare a formărilor informale. 

Întrebarea 13 
Acceptați, de asemenea, diplome informale și învățarea pe tot parcursul 
vieții?   59,26% Nu  40,74% Da 

  
toate DE HU PL RO 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nu 59,26% 67,44% 33,33% 77,78% 80,00% 

Da 40,74% 32,56% 66,67% 22,22% 20,00% 
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Întrebarea 14 Ce formare informală acceptați?  

Țară 
Ce note și subiecte preferați? Ce cunoștințe și 
abilităţi ar trebui să includă? Vă rugăm să enumerați 
cuvintele cheie care sunt importante pentru dvs. 

ROMÂNĂ 

de 
berufliche Themen ergänzend erweiternd zum Thema 
Nachhaltige Entwicklung. Transformationprozesse 
Methodenkenrtínisse 

subiecte specifice și subiecte legate de dezvoltarea durabilă, 
procesele de transformare, cunoașterea metodelor 

de ergänzende passgenaue Weiterbildung zum Arbeitsgebiet actualizare profesională, adaptată la nevoile individuale 

de 
freie Ausbildungen, anthrop. Hintergrund, Verbindung 
praktischer ubd theoretischer Fähigkeiten 

educație gratuită, facilități antropologice, combinând abilități 
practice și teoretice 

de 
Inter nationale Erfahrungen Engagement Soziale 
Kompetenz Verantwortungungsbewussseit 

experiență internațională, angajament, competențe sociale, 
simțul responsabilității 

de 
Natur- und Erlebnispädagogik, Klimawandel, 
Nachhaltigkeit 

pedagogia naturii și aventurilor, schimbările climatice, 
dezvoltarea durabilă 

de PC-Kenntnisse Solar PC Programme Auto- Führerschein 
Competențe de utilizare a calculatorului. Cunoștințe de 
software, permis de conducere 

de Softwareschulungen, Schulungen im Mietrecht etc. Abilități de utilizare a software-ului. Legea chiriilor și alte 

de 
soziale und emoționate Kompetenzen fachliche 
Spezialkenntnisse 

competențe sociale și emoționale. Cunoștințe specifice 

de Verwaltungs-, soziale und Methodenkompetenz cunoștințe administrative, sociale și metodologice 

de 
Zertifikate in den Arbeitsbereichen. z.B. BNE, 
Wildnispädagogik. Wald pedagogik. Ausbilderscheine 
usw. 

certificate în domeniul dezvoltării durabile, al supraviețuirii și 
al cunoașterii pedagogice în domeniul forestier, certificate de 
instructor 

hu 
A szervezet feladatköreinek fontos vonatkozása a 
környezeti fenntarthatóság. 

Un aspect important al organizației este dezvoltarea durabilă 
a mediului natural. 

hu 
Az önkormányzatok által ellátandó feladatok közé 
tartoznak. E mellett a hétköznapi élet elengedhetetlen 
szükségessége. 

Acestea fac parte din competența autorităților locale. În plus, 
este necesar în viața de zi cu zi 

hu energiatakarékosság megújuló energ a használata eficiența energetică, utilizarea energiei regenerabile 

hu 
energiatakarékosság pl. égők újrahasznosított anyagok 
pl. papir 

eficiența energetică, de exemplu becuri: materiale reciclate, 
de exemplu hârtie 

hu 
helyi fenntarthatósági programok, energiatakarékos 
lakhatás 

programe locale de dezvoltare durabilă, construcții de 
locuințe eficiente energetic 

hu 

Minden általunk kezelt program horizontális 
fenntarthatósági szempontja. A saját programjaink 
esetében is igyekszünk ilyen szempontokat figyelembe 
venni (akár tevékenységi, akár anyaghasználati szinten). 

acesta este aspectul orizontal al dezvoltării durabile a fiecărui 
program cu care ne confruntăm. Încercăm să includem 
aspecte similare în programele proprii (atât la nivelul 
activităților, cât și la utilizarea materialelor). 

hu Szemétmentesség gestionarea deșeurilor - funcționarea fără a produce deșeuri 

hu szemléletes gondolkodás atitudine și gândire 

hu 
takarékosság anyaggal, eszközzel, munkaerővel 
hatékonyság újrahasznosított papir energiatakarékos 
égók, fűtési rendszer 

Economie în utilizarea materialelor, echipamentelor la locul 
de muncă, performanță, a hârtiei reciclate, a becurilor 
eficiente energetic, a sistemelor de încălzire 

hu újrahasznosítás energiahatékonyság Anexa 1.3 

hu 
vidékfejlesztés, területfejlesztés. terület rendezés, 
település fejlesztés, térségmarketing 

dezvoltarea rurală, dezvoltarea regională, planificarea 
peisajului, dezvoltarea localităților, marketing regional 

hu 
VIdékfejlesztoként foglalkoznunk kellene vele, de nem 
tesszük igazából. 

ca dezvoltatori rurali, ar trebui să să ne ocupăm de aceasta, 
dar de fapt nu o facem. 

pl Wykształcenie wyższe învățământ superior 

ro Inginerie aplicată. Ingeniozitate. Inginerie aplicată. Ingeniozitate. 

Întrebarea 15: Care este rolul climei în contextul mediului și protecţia naturii? 

Conform parametrilor, subiectul este important peste tot, Ungaria l-a apreciat sub medie.  

Întrebarea 15 
Care este rolul protecției mediului, naturii și climei, precum și al 
dezvoltării durabile în instituția dvs.? 
1 = absolut irelevantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,94 5,14 4,18 5,44 5,60 

Deviație standard 1,25 1,19 1,26 1,01 0,89 

Mediană 5,00 6,00 4,00 6,00 6,00 

Încredere 95% 0,28 0,35 0,53 0,66 0,78 

Intervalul de încredere + 5,21 5,49 4,71 6,11 6,38 

Intervalul de încredere - 4,66 4,78 3,66 4,78 4,82 
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Oblică -0,96 -1,27 -0,38 -2,12 -2,24 

n 79 43,00 22,00 9 5 

 toate DE HU PL RO 

 

Histogramele arată, de asemenea, importanța. Cu excepția Ungariei, unde maximul este de 4.  

 

Total Gesamt 

1 = nici un rol 1 = keine Rolle 

6 = un rol foarte important 6 = sehr wichtige Rolle 

Întrebarea 16. Cât de importantă este cunoașterea interdisciplinară? 

 

Total, % în toate ţările Gesamt, % über alle Länder 

6 = foarte importante 6 = very important 

1 = absolut irelevant 1 = totally unimportant 

Toate țările indică cunoștințele interdisciplinare ca importante și foarte importante ("5 și 6"). Dintre țările vizate, 

Polonia manifestă cea mai puternică tendință tratare serioasă a acestor cunoștințe (linii abrupte de compensare), 

urmate de Germania, România și Ungaria. 
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Întrebarea 17 Ce probleme interdisciplinare credeți că sunt importante? 

Liniară (en) Liniowa (de) 

Liniară (hu) Liniowa (hu) 

Liniară (pl) Liniowa (pl) 

Liniară (ro) Liniowa (ro) 

6 = foarte importante 6 = very important 

1 = absolut irelevant 1 = totally unimportant 

17.1 Managementul de proiect ca cunoștințe interdisciplinare 

 

A fost prezentat un exemplu de clasament pentru toate datele. Cu toate acestea, există diferențe specifice 

fiecărei țări. Acestea sunt enumerate, de asemenea, în anexa 1.10.  
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Frage 17 
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Cat de importante sunt pentru dvs. cunostintele interdisciplinare?  
Germania 

Teamarbeit

Projektmanagement
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Problemlösungen

IT - Kompetenzen

Präsentiertechniken

Projektbeantragung

Leadership
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Frage 17 
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Cat  de importante sunt pentru dvs. cunostintele interdisciplianre? 
Ungaria 

Sektorenübergreifende
Problemlösungen
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Projektmanagement

Präsentiertechniken

Leadership

Projektbeantragung

IT - Kompetenzen

Fremdsprachen
Frage 17 
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1 = absolut irelevantă, 6 = foarte importantă 1= ganz unwichtig, 6= sehr wichtig 

Rezolvarea interdisciplinară a problemelor Sektorenübergreifende Problemlösungen 

Managementul de proiect Projektmanagement 

Tehnicile de prezentare Präsentiertechniken 

Competențe IT IT - Kompetenzen 
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Cat de importante sunt pentru dvs. cunostintele interdisciplinare?  
Polonia 
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Frage 17 
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Cat de importante sunt pentru dvs. cunostintele interdisciplinare? 
Romania 

Sektorenübergreifende
Problemlösungen

Projektmanagement

Projektbeantragung

IT - Kompetenzen

Präsentiertechniken

Teamarbeit

Selbstmanagement

Leadership

Frage 17 
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Munca în echipă Teamarbeit 

Depunerea cererilor de proiecte Projektbeantragung 

Interdisciplinare Sektorenübergreifende 

Managementul de proiect Projektmanagement 

Tehnicile de prezentare Präsentierentechniken 

Competențe IT IT - Kompetenzen 

Munca în echipă Teamarbeit 

Depunerea cererilor de proiecte Projektebeantragung 

Conducerea Leadership 

Cunoaşterea limbilor străine Fremdsprachen 

Marketingul de proiect Proejktmarketing 

Marketing - competențe Marketing - Kompetenz 

Autoorganizarea Selbstmanagement 

Întrebarea 17 Frage 17 

Cel mai important aspect pare a fi "rezolvarea interdisciplinară a problemelor". Este menționată de 3 ori pe 

primul loc, la toți, Ungaria și România. De două ori pe locul al treilea este indicată de Polonia și Germania. 

Managementul proiectelor apare de 3 ori pe locul al doilea, în poziția "Toți", Germania și România. Pe primul 

loc pentru Polonia și al treia pentru Ungaria. Tehnicile de prezentare se află în mijlocul câmpului, pe locul trei în 

toate țările, pe locul cinci pentru Germania, Polonia și România și pe locul patru pentru Ungaria. Cunoştinţele 

din domeniul IT se află, de asemenea, în câmpul din mijloc sau chiar în poziţii mai îndepărtate, la fel ca 

marketingul proiectelor. 

Cu toate acestea, munca în echipă rămâne pe primul loc în Germania, apoi pe locul doi (în Ungaria, Polonia) 

pentru "Toți" și România pe poziții mai joase. Depunerea cererilor de proiecte a fost pe locul șase, însă, pentru 

că România a fost singura țară unde a ocupat poziția a treia, a fost menționată ca fiind importantă. Conducerea 

a fost, de asemenea, evaluată de la pozițiile de mijloc până la ultimele. Limbile străine au fost pe locul patru în 

Polonia ca fiind destul de importante, pentru toate celelalte pe ultimele locuri. Auto-organizarea ocupă, de 

asemenea, poziții inferioare pe locurile de la 7 la 11.  

 

Total, % în toate ţările Gesamt, % über alle Länder 

6 = foarte importante 6 = very important 

1 = absolut irelevant 1=totally unimportanl 
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Liniară (en) Liniowa (de) 

Liniară (hu) Liniowa (hu) 

Liniară (pl) Liniowa (pl) 

Liniară (ro) Liniowa (ro) 

1 = absolut irelevant 1=totally unimportant 

6 = foarte importante 6 = very important 

În ambele prezentări, managementul proiectului este evaluat foarte bine, toate curbele de compensare cresc la 

"6", "1 = absolut irelevant" nu este marcat niciodată. În timpul comparării țărilor individuale gradienții sunt 

aproape identici.  

17.2. Autoorganizarea 

În vizualizarea "Total" și Germania se ridică în mod clar la 6, ambele câmpuri nu sunt listate pe 1 loc, Ungaria 

este destul de nediferențiată - maxim 4, Polonia nediferențiată - maxim 5, iar România complet nediferențiată. 

În vizualizarea țărilor individuale, aceste distribuții sunt intensificate: Germania consideră că acest lucru este 

"foarte important", Ungaria prezintă o distribuție Gaussiană cu maximum 4, Polonia cu maximum 5, iar România 

nediferențiată, dar există și 2 intrări cu valoarea "5" 
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1 = absolut irelevant 1 = total 
unwichtig 

6 = foarte importante 6 = sehr 
wichtig 

Total Gesamt 

Excl. (Total) Wykł. 
(Gesamt) 

 

Întrebarea 17.2 
Autoorganizarea reprezintă cunoștințe interdisciplinare importante? 1 = 
absolut irelevant, 6 = foarte important 

Valoarea medie 03:36 3,30 3,79 3,58 3,91 

Deviație standard 2,92 2,65 2,92 2,28 5,13 

Mediană 3,63 3,55 4,89 3,63 4,00 

Încredere 95% 0,64 0,79 1,19 1,49 4,50 

Intervalul de încredere + 4,00 4,10 4,98 5,07 8,41 

Intervalul de încredere - 2,72 2,51 2,59 2,10 -0,59 

Oblică 0,14 0,14 -0,27 0,24 4,00 

n 80 43 23 9 5 

 toate DE HU Pl RO 

 

17.3  Munca în echipă 

 

 

1 = absolut irelevant 1 = totally unimportant 
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6 = foarte importante 6 = very important 

O tendinţă clară până la "foarte importantă" în clasamentul general, în Germania și Ungaria. Polonia și România 

sunt comparabile și nediferențiate. 

17.4 Conducerea 

Întrebarea 17.4 
Conducerea este un sector important de cunoaștere interdisciplinară? 1 = 
absolut irelevantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,15 3,79 4,91 4,11 3,80 

Deviație standard 1,22 1,12 0,95 1,27 1,79 

Mediană 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 

Încredere 95% 0,27 0,34 0,39 0,83 1,57 

Intervalul de încredere + 4,42 4,13 5,30 4,94 5,37 

Intervalul de încredere - 3,88 3,45 4,53 3,28 2,23 

Oblică -0,29 0,12 -0,51 -0,20 -1,20 

n 80 43 23 9 5 

 toate DE HU PL RO 

 

În medie, parametrii arată că conducerea (leadership) este importantă (4.15) Ungaria este peste medie, ceilalţi 

sub medie. În totalizarea tuturor țărilor, historigramele Germaniei și Ungariei prezintă o curbă de clopot cu o 

valoare maximă de 5 și 4, nu prea clară pentru Polonia și România, maxim câte 5. În comparaţia între ţări, 

Germania se arată ca o curbă clopot cu un maxim de 4, Ungaria și Polonia destul de lognormale, cu un maxim 

de 5, România nediferențiată, dar cu un maxim clar de 5 
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1 = absolut irelevant 

1 = totally 
unimporta
nt 

6 = foarte importante 6 = very 
important 

17.5 Tehnici de prezentare 

Întrebarea 17.5 
Tehnicile de prezentare sunt un sector important a cunoștințelor 
interdisciplinare? 1 = total irelevante; 6 = foarte importante 

Valoarea medie 4,45 4,09 5,25 4,44 4,20 

Deviație standard 1,27 1,21 0,75 1,33 2,17 

Mediană 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 

Încredere 95% 0,28 0,38 0,31 0,87 1,90 

Intervalul de încredere + 4,75 4,40 5,57 5,32 6,10 

Intervalul de încredere - 4,20 3,73 4,95 3,57 2,30 

Oblică -0,85 -0,85 -1,19 -0,66 -0,91 

n 80 43 23 9 5 

 toate DE HU PL RO 

 

Toţi parametrii indică o importanţă mare, Ungaria are un rezultat de 5,26. Histogramele arată o tendinţă puternică 

spre "important" (5,6), Germania - maxim 5, Ungaria - 5, dar și înaltă la 6. Polonia 4,5,6, maxim la 5, România 

echilibrată, cu un maxim la 6. 
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1 = absolut irelevant 1 = totally unimportant 

DE de 

HU hu 

PL pl 

RO ro 

Total Gesamt 

6 = foarte importante 6 = very important 

 

17.6 Limbile străine 

Întrebarea 17.6 
Limbile străine reprezintă un sector important al cunoştinţelor interdisciplinare? 1 
= absolut irelevante, 6 = foarte importante 

Valoarea medie 3,87 3,47 4,39 4,67 3,50 

Deviație standard 1,41 1,44 1,12 1,41 1,29 

Mediană 4,00 3,00 4,00 5,00 3,50 

Încredere 95% 0,31 0,43 0,46 0,92 01:27 

Intervalul de încredere + 4,18 3,89 4,85 5,59 4,77 

Intervalul de încredere - 3,56 3,04 3,93 3,74 2,23 

Oblică -0,14 -0,14 -0,24 -0,95 0,00 

n 79 43 23 9 4 

 toate DE HU Pl RO 
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Curba generală este aproape de distribuţia Gaussiană, maxim la 3 și 5. Germania are un maxim la "3", "nu atât 

de important", Ungaria la 4+ 5. Polonia tinde spre "foarte importante", România este nediferențiată 

 

Total Gesamt 

6 = foarte importante 6 = very important 

1 = absolut irelevante 1 = totally unimportant 

 

În comparația țărilor individuale, Germania este destul de aliniată la maxim 3, Ungaria -4 +5, Polonia -5 +6. 

România nediferențiată. 

17.7 Soluționarea multidisciplinară a problemelor 

Întrebarea 17.7 
Soluționarea multidisciplinară a problemelor reprezintă cunoștințe 
interdisciplinare importante? 1 = absolut irelevante, 6 = foarte importante 

Valoarea medie 5,13 4,95 5,61 4,89 4,75 

Deviație standard 0,95 0,92 0,58 01:27 1,50 

Mediană 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 

Încredere 95% 0,21 0,28 0,24 0,83 1,47 

Intervalul de încredere + 5,34 5,23 5,85 0.72 6,22 

Intervalul de încredere - 4,92 4,68 5,37 4,06 3,28 

Oblică -0,99 -0,47 -1,22 -1,63 -0,37 

n 79 43 23 9 4 

 toate DE HU PL RO 

 

Parametrii arată că media generală este de 5,13, Ungaria chiar depășind - 5,61. Țările rămase au înregistrat un 

rezultat sub 5 puncte. Histogramele din lista generală prezintă aceeași distribuție. Germania prezintă curba 

Gaussiană cu o valoare maximă de 5, Ungaria se îndreaptă în mod clar spre 5, Polonia are valori slabe de 5 și 6. 

"1" și "2" nu sunt aproape niciodată menționate.  
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Total, % în toate ţările Gesamt, % über alle Länder 

6 = foarte importantă 6 = very important 

1 = absolut irelevantă 1=not at all important 

6 = foarte importantă 6 = very important 

1 = absolut irelevantă 1=not at all important 

 

O comparație a țărilor individuale indică o puternică concentrare la nivelul de 5 și 6 în toate țările. Nicio evaluare 

la punctul "1 = absolut irelevantă". 

17.8 Marketingul proiectelor 

 

Vederea generală are o distribuţie Gaussiană cu maxim la nivel de 4 pentru toate țările, cu excepția României. 
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Total, % în toate ţările Gesamt, % über alle Länder 

1 = absolut irelevante 1 = totally unimportant 

Aceeași imagine este vizibilă în comparaţia diferitelor țări. „Absolut irelevant” a fost menționat numai de 

Germania.  

17.9: Depunerea cererilor de finanţare scrise  

Parametrii indică o medie de 4,19, dar toate țările, cu excepția Germaniei, oferă o evaluare și mai mare. 

Germania rămâne în mijlocul câmpului cu 3,84.  

Întrebarea 17.9 
Depunerea cererilor de proiecte reprezintă cunoștințe interdisciplinare 
importante? 1 = absolut irelevante: 6 = foarte importante 

Valoarea medie 4,19 3,84 4,83 4,22 4,25 

Deviație standard 1,56 1,70 1,56 1,56 0,96 

Mediană 4,00 4,00 5,00 4,00 4,50 

Încredere 95% 0,34 0,51 0,64 1,02 0,94 

Intervalul de încredere + 4,53 4,35 5,46 5,24 5,19 

Intervalul de încredere - 3,85 3,33 4,19 3,20 3,31 

Oblică -0,53 -0,34 -0,73 -0,08 -0,85 

n 79 43 23 9 4 

 toate DE HU PL RO 
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Total Gesamt 

1 = absolut irelevante 1 = ganz unwichtig 

6 = foarte importante 6 = sehr wichtig 

Histogramele comparațiilor între țări arată că Ungaria acordă cea mai mare atenție cererilor de finanțare, urmate 

de Germania, Polonia și România.  

17.10 Competențele IT 

Întrebarea 17.10 
Competențele IT reprezintă un sector important al cunoştinţelor 
interdisciplinare? 
1 = absolut irelevante; 6 = foarte importante 

Valoarea medie 4,43 4,44 4,78 3,56 4,25 

Deviație standard 1,18 1,10 1,13 1,51 0,96 

Mediană 5,00 5,00 5,00 4,00 4,50 

Încredere 95% 0,26 0,33 0,46 0,99 0,94 

Intervalul de încredere + 4,69 4,77 5,24 4,54 5,19 

Intervalul de încredere - 4,17 4,11 4,32 2,57 3,31 

Oblică -0,57 -0,41 -0,79 -0,14 -0,85 

n 79 43 23 9 4 
 toate DE HU PL RO 

 

Acești parametri arată un accent puternic pe competențele IT. Polonia și România o situează sub medie. 

Historigramele din toate țările indică acest aspect ca "important" (=5), Polonia îi poziționează pe locul "4", 

România este nediferențiată. 
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Competențele IT ca cunoștințe interdisciplinare IT Kompetenzen als Querschnittswissen % über alle 
Länder 

Total Gesamt 

6 = foarte importante 6 = very important 

1 = absolut irelevante 1 = totally unimportant 

Competențele IT ca cunoștințe interdisciplinare,% 
pentru o anumită țară 

IT Kompetenzen als Querschnittswissen, % jeweiliges 
Land 

6 = foarte importante 6 = very important 

1 = absolut irelevante 1 = totally unimportant 

Această distribuţie este, de asemenea, clară în acest caz, România le evaluează ca importante ("5"), 

competenţele IT fiind importante pentru aceasta (5). 

17.11 Marketing 

Întrebarea 17.11 
Competențele de marketing reprezintă un sector important al 
cunoştinţelor interdisciplinare? 1 = absolut irelevante, 6 = foarte 
importante 

Valoarea medie 3,63 3,44 4,13 3,11 3,80 

Deviație standard 1,28 1,20 1,25 1,05 1,92 

Mediană 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 

Încredere 95% 0,28 0,36 0,51 0,69 1,69 

Intervalul de încredere + 3,90 3,80 4,64 3,80 5,49 

Intervalul de încredere - 3,35 3,80 3,62 2,42 2,11 

Oblică -0,12 -0,07 -0,57 0,55 -0,59 
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n 80 43 23 9 5 

 toate DE HU PL RO 

 

 

Total Gesamt 

6 = foarte important 6 = very important 

1 = absolut irelevant 1 = totally unimportant 

Vederea generală este o distribuție Gaussiană cu un maxim de 4= destul de important. Punctajul maxim al 

Germaniei este de 4, Ungaria - 4, Polonia plasează marketingul la un nivel scăzut (2), iar România este 

nediferenţiată cu o distribuție uniformă. Comparaţia între țările individuale arată aceeași imagine.  

 

Total Gesamt 

6 = foarte important 6 = very important 

1 = absolut irelevant 1 = totally unimportant 

 

Întrebarea 18 Cunoașteți alte domenii de cunoștințe interdisciplinare?  

Alte subiecte interdisciplinare sunt în mare parte necunoscute (aproximativ 90% din răspunsuri sunt negative).  

Întrebarea 19 Ce alte domenii interdisciplinare de cunoștințe sunt importante pentru dumneavoastră?  

Au fost menționate și următoarele cuvinte-cheie 
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Țara 
Ce alte tipuri de cunoștințe 
interdisciplinare sunt importante 
pentru dumneavoastră?     

ROMÂNĂ 

de 
Fähigkeit, sich in neue Themen 
einzuarbeiten 

abilitatea de a învăța despre subiecte noi 

de Interdisziplinarität interdisciplinaritate 

de 
Kommunikation, Rhetorik 
Konfliktmanagement 
Stressbewältigung Networking 

Comunicare, retorică, gestionarea 
conflictelor, combaterea stresului, crearea 
de rețele 

de 
NGO Erfahrung Politikerfahrung 
Organisations- und 
Institutionserfahrung 

Experiență în organizațiile 
neguvernamentale, experiență în politică 
etc. organizații și instituții 

de 

Projektreporting und 
Projektdokumentation, Kommunikation, 
Öffenlichkeitsarbeit, 
Veranstaltungskoordination, 
Finanzcontrolling 

raportarea și documentarea proiectelor, 
comunicarea, relațiile cu publicul, 
coordonarea evenimentelor, controlul 
financiar 

hu timemenedzsment managementul timpului 

pl doświadczenie w zarządzaniu experiență în management 

 

Întrebarea 20 De ce reglementări legislative aveți nevoie la locul de muncă? 

Țara 

Ce legi, directive și standarde sunt 
importante în domeniul dvs. de activitate pe 
care angajații dumneavoastră ar trebui să le 
cunoască? Vă rugăm să listați cele care sunt 
importante pentru dvs. 

ROMÂNĂ 

de Umweltrecht legislația privind protecția mediului 

de 
Naturschutzgesetz und -richtlinien sofern sich 
der Arbeitsplatz in der entsprechenden 
Abteilung befindet. 

legislația și directivele privind protecția mediului 

de Baugesetze, VSV, TVöD Legea construcțiilor, VSV, TVöD 

de 
DIN aus dem NAL Landwirtschaftliche 
Verordnungen zum Thema Düngemittel, 
Düngung, Futtermittel, etc.  

DIN, directivele agricole privind îngrășămintele, 
fertilizarea, hrana pentru animale 

de 
Alle, die mit Entsorgung bzw. Umweltschutz zu 
tun haben. 

Gestionarea deșeurilor și protecția mediului 

de 
Umweltrichtlinien; Förderrichtlinien Ministerien, 
Stiftungen 

legislația privind protecția mediului, finanțare, 
ministere, fundații 

de 
EE-Gesetz BAFA-Förderungen 
PV+Solarthermie-Simulattionsprogramme 

EE-Law, BAFA-Funding, PV și încălzire solară 

de 
Normen und Verordnungen des Bauplanung 
EnEV, TA-Lärm, BISchG HOAI  

legea construcțiilor și directivele privind 
construcțiile, EnEV, directivele tehnice privind 
zgomotul, BImSchG, HOAI 
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de 
SGB XI SGB V SGB XII Tarifregelungen 
Arbeitsrecht 

SGB XI SGB V SGB XII Directiva privind 
salarizarea standard, dreptul muncii 

de Abfallgesetz Legislația de gestionare a deșeurilor 

de Universitätsgesetz Dreptul universitar 

de Code of Conduct  Codul de conduită  

de Bergbauspezifische Problemele miniere 

de 

Bundesnaturschutzgesetz, 
Landesnaturschutzgesetze, 
Schutzgebietsverordnungen, 
Qualititätsstandards für Schutzgebiete 

Legea federală privind conservarea naturii, Legea 
landurilor privind conservarea naturii, Directivele 
privind ariile protejate, Standardele de calitate 
pentru zonele protejate 

de 

Natura 2000; FFH-RL; Vogelschutz RL, WRRL, 
HWRM-RL; nationale Gesetze zu den 
vorgenannten Themen. Bodenschutzgesetz, 
Abfall-Kreislaufwirtschaftsgesetz, Altlasten 

Natura 2000, DSDFF, directiva privind protecția 
păsărilor, DCA, directiva privind gestionarea 
crizelor în timpul inundațiilor, legislația națională 
privind protecția solului, legea privind gestionarea 
deșeurilor și economia circulară, zonele 
contaminate 

de Umweltrecht, Baurecht 
Legislația de protecție a mediului, legea 
construcțiilor 

de Umweltgesetze Legislația de protecție a mediului 

de 

Energieeinsparverordnung, EU-Richtlinie zur 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, 
EEWärmeG, WEEE, EDL, TA-Luft, BImSchV, 
etc.  

Directiva privind economia de energie, directiva 
UE privind eficiența energetică totală a clădirilor, 
legea privind energia regenerabilă, legea privind 
deșeurile de echipamente electrice și electronice, 
instrucțiunile tehnice privind calitatea aerului, 
legea federală privind controlul imisiilor și altele 

de 
Natur-Tier- und Umweltschutzgesetze politische 
(Regierungs-)Strukturen  

Reglementările privind protecţia naturii, a 
animalelor și a mediului 

de 
Naturschutzgesetz Natura-2000-Richtlinien 
Wassergesetz Immissionsschutzgesetz 

Legea conservării naturii, directivele Natura 2000, 
legea federală a apelor  

de 
GüKG AbfAEV BGB StGB TVG  KrWG 
BImSchG StVO  GBV   

GüKG AbfAEV BGB StGB TVG  KrWG BImSchG 
StVO  GBV   

de 
Umweltgesetzgebung auf Landes, Bundes und 
EU Ebene, aktuelle Entwürfe von Gesetzen 

Legea federală de protecție a mediului, la nivel 
federal și UE proiecte de legi 

de 
Arzneimittelgesetzgebung. Chemikaliengesetz. 
Tierschutzgesetz. 

Reglementări de curățare, reglementări chimice, 
reglementări privind protecția animalelor 

de Mietrecht,  Dreptul de închiriere 

de Mietrecht Dreptul de închiriere 

de Fachbezogene Richtlinien u d DIN-Normen standarde și directive specifice 

de 
zu vielfältig hängt vom Aufgabenfeld im Referat 
ab 

în funcție de tematică 

de 
ANBest-P,  Einschlägige Gesetze je nach 
Projektinhalt 

AN - Cele mai bune soluții, reguli detaliate în 
funcție de tema proiectului 

de 
Bergrecht, Umweltgesetzgebung (Boden, 
Wasser, Luft betreffend), Arbeitssicherheit 

Legea apelor, Legea privind protecția solului, 
Legea privind protecția mediului, Legea minelor, 
Legea privind sănătatea și siguranța 

de Wasserrecht, Bodenschutzrecht, Umweltrecht 
Legislația privind apele, protecția solului, 
legislația de protecție a mediului 
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de 
DIN, ISO, Naturschutzgesetze (EU, FFH, 
WRRL, etc.)  

DIN, ISO, legile privind protecția naturii (UE, 
DSDFF, WFD etc.)  

de Agenda 21 Agenda 21 

de 
Brandenburgisches Naturschutzgesetz 
Grundsätze des Verwaltungshandelns 

Legea Brandenburg privind protecția naturii, 
directivele de administrare 

de 
Qualitätsmanagement, Wissensmanagement, 
Umweltmanagement, Berichtspflicht, CSR, 
Nachhaltigkeitscodex 

Calitate, cunoștințe, management de mediu. 
Codul dezvoltării durabile 

de eu ökoverordnung, Verbandsrichtlinien 
Directiva UE privind mediul, directivele de 
asociere 

de QM DQR EQR  QM DQR EQR  

hu 
közösségi szolgákltatások, önkormányzati 
feladatellátás CSR 

serviciile sociale, responsabilitatea guvernelor 
locale CSR 

hu integritás, etikai kódex integritatea, codul etic 

hu 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Legea I / 2012 a Codului Muncii din Ungaria 

hu Agenda 2020 (ezen belül - CLIMAdapt) Agenda 2020 (în conformitate cu CLIMAdapt) 

hu 

KTTV:Környezetjogi alaptörvények 
- 1995. évi LIII. tv. („a környezetjog alkotmánya”) 
(Kvt.) 
Célok, alapelvek, szabályozási keretek 
meghatározása 
Alapintézmények 
Jogalkotási felhatalmazások  
1996. évi LIII. tv. (környezetvédelem ¹ 
természetvédelem) 
A természet védelmének sajátosságai 

Legea fundamentală referitoare la Legea privind 
legislația de mediu LIII. /1995. ("constituirea 
dreptului de mediu") (Kvt.) care definește 
obiectivele, orientările, cadrul de reglementare, 
instituțiile de bază, dreptul de a legifera 

hu 

Mötv: 2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól  KET, 
Kttv. Áhtv:Államháztartási törvény 
2004. évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól1 

MÖTV proceduri administrative și de servicii 
Legea CLXXXIX /2011 privind administrațiile 
locale din Ungaria / KET Legea finanțelor publice  
CXL/2004.  privind dispozițiile generale / Legea 
LIII. /1996. (protecția mediului și a naturii) 
caracteristicile protecției naturii 

hu 
Az egyesület tevékenységét érintő EU-s és 
hazai jogszabályok, irányelvek. 

  

hu felnőttképzési tv. instituțiile de bază 

hu Vonatkozó jogszabályi környezet ismerete. autorizația de a legifera  

hu 

őszinteség, hálózatokban való gondolkodási 
képesség közösségi tervezési módszertan 
alkalmazása nemzetköziség-jó gyakorlatokra 
való nyitottság önállóság, proaktivitás 

onestitatea, abilitatea de a gândi în rețele, 
aplicarea metodologiei de planificare a 
comunităților locale, internaționalismul - 
deschiderea spre bunele practici, independența, 
proactivitatea 
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hu TvT, KvT,  

Legea fundamentală referitoare la Legea privind 
legislația de mediu LIII. /1995. ("constituirea 
dreptului de mediu") (Kvt.) care definește 
obiectivele, orientările, cadrul de reglementare, 
instituțiile de bază, dreptul de a legifera 

hu ifjúsági stratégia kulturális tv. önkormányzati tv. 
strategia pentru tineret, reglementări privind 
legislația culturală pentru administrațiile locale 

hu 
jövedéki tv. adózási kötelezettségek VÁM 
bejelentési dokumentumok 

reglementări privind accizele, obligațiile fiscale, 
documentele vamale și de înregistrare 

hu 
biztonságos működés felnőttképzési tv. energia 
takarékosság  

funcționarea în siguranță, legislația privind 
educația adulților, eficiența energetică  

hu 
államigazgatás, önkormányzati 
szabályozás,szakágazati szabályozások 

administrația publică, legislația administrației 
locale, legislația în diverse domenii 

hu 
a stabil és nyugodt vállalkozási környezetet 
biztosító 

cooperarea pentru a oferi un mediu sigur și 
relaxant pentru antreprenoriat 

hu együttműködés cooperare 

pl 
prawo energetyczne (Energetic Law), prawo 
budowlane (Building Law), prawo wodne (Water 
Law)  

Legea energiei, legea construcțiilor, legea apelor 

pl 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 
2010/31/UE, 2012/27/UE, 2009/28/WE, 
2008/50/WE; Ustawa Prawo Energetyczne, 
Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, 
Ustawa o efektywności energetycznej, Ustawa 
Prawo Ochrony Środowiska 

Directivele Parlamentului European și ale 
Consiliului: 2010/31/UE, 2012/27/UE, 
2009/28/WE, 2008/50/WE; Legislația privind 
energia, legea privind sursele regenerabile de 
energie, legea privind eficiența energetică, 
dreptul mediului 

pl 
ustawa o odnawialnych źródłach energii, 
Europejskie i krajowe normy w zakresie 
instalacji OZE, dyrektywa EPC 

Legea privind sursele regenerabile de energie, 
standardele europene și naționale pentru 
instalațiile de energie regenerabilă, directiva EPC 

pl ustawa o oze normy pomiarów elektrycznych  
Legea privind sursele regenerabile de energie, 
standardele de măsurare electrice 

pl 
PROW 2014-2020, ustawy o samorządzie 
lokalnym, prawo o stowarzyszeniach, prawo 
zamówień publicznych 

Programul de dezvoltare rurală 2014-2020, 
Legea privind autonomia locală, dreptul de 
asociere, legea achizițiilor publice 

pl Prawo Geologiczne i Górnicze Legea geologică și minieră 

pl 
Jest to zależne od realizowanego projektu. 
Pracownicy mogą się zapoznać z aktami 
normatywnymi w miarę potrzeb. 

Depinde de proiectul realizat. Angajații pot citi 
actele normative dacă este necesar. 

pl Jest ich bardzo dużo Există multe 
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ro 

legea apelor (107/1996) cu modificarile la zi OM 
662/2006+OM 799/2015-pentru intocmirea si 
eliberarea avizelor/autorizatiilor de gospodarire 
a apelor, HG 930/2005+OM 1278/2011-pentru 
delimitarea zonelor de protectie sanitara a 
captarilor de apa  

 legea apelor (107/1996) cu modificarile la zi OM 
662/2006+OM 799/2015-pentru intocmirea si 
eliberarea avizelor/autorizatiilor de gospodarire a 
apelor, HG 930/2005+OM 1278/2011-pentru 
delimitarea zonelor de protectie sanitara a 
captarilor de apa 

ro Gestionarea Deseurilor, Directive UE  Gestionarea Deseurilor, Directive UE 

ro Legea 220/2008 Normativul C107/2005 Legea 220/2008 Normativul C107/2005 

ro Legea bunului simț. Restul se învață pe parcurs. Legea bunului simț. Restul se învață pe parcurs. 

ro ITI-PM -2001 ITI-PM -2001 

 

Întrebarea 21 Vă așteptați la o creștere a cererii pentru angajații cu abilități "verzi"?  

Total 

Gesamt 

1 = deloc 1 = gar nicht 

6 = da, foarte mult 6 = ja, sehr viele 

În histograme, opiniile nu sunt clare, așteptările sunt mai degrabă mai scăzute (până la un maxim de "3"). 

Vederea generală este simetric apropiată de distribuția Gaussiană cu o valoare maximă de 3, Germania este 

nediferențiată cu aceeași distribuție în toate categoriile. Ungaria are o distribuție Gaussiană cu o tendință de 3, 

Polonia și România au o distribuție nediferențiată. 

În comparația dintre țările individuale, imaginea Germaniei, a Poloniei și a României este distribuită uniform într-o 

manieră nediferențiată. Cu toate acestea, România are și nominalizări cu desemnarea 6 = foarte importantă. Dar 

există doar 2 voturi pentru că România are un număr foarte mic de răspunsuri. Ungaria are o distribuție 

Gaussiană cu un accent puternic pe 3. 

Media pentru toate țările este de 3,71 pentru "mediu". Măsurile statistice pentru Polonia și România arată 

așteptări peste medie privind creşterea numărului de locuri de muncă ecologice.  
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Întrebarea 21 
Vă așteptați la o creștere a numărului de locuri de muncă în sectorul 
ecologic și cu cerințe interdisciplinare? 1= deloc; 6= da, foarte mult 

Valoarea medie 3,71 3,77 3,35 4,11 4,20 

Deviație standard 1,49 1,57 1,23 1,54 1,79 

Mediană 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

Încredere 95% 0,33 0,47 0,50 1,00 1,57 

Intervalul de încredere + 4,04 4,24 3,85 5,11 5,77 

Intervalul de încredere - 3,39 3,30 2,85 3,11 2,63 

Oblică -0,01 -0,14 0,06 -0,24 -0,05 

n 80 43 23 9 5 

  toate DE HU PL RO 

Întrebarea 22 Ce motive sunt importante pentru creşterea numărului de locuri de muncă "verzi"? 

22.1 Motivele economice pot creşte numărul de locuri de muncă „verzi”? 

Răspunsurile la această întrebare sunt foarte incerte: Între 74% (total) și 84% (Ungaria) nu au răspuns la această 

întrebare. La fel ar trebui luate în considerare celelalte evaluări.  

Considerentele economice pot fi importante pentru 
creşterea cererii de locuri de muncă "verzi"?  

DE HU PL RO Total 

Total, % în țara respectivă 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1 = absolut irelevante 4,44 0,00 0,00 0,00 2,38 

2 0,00 4,00 0,00 0,00 1,19 

3 2,22 0,00 0,00 0,00 1,19 

4 2,22 0,00 11,11 0,00 2,38 

5 13,33 0,00 11,11 40,00 10,71 

6 = foarte important 4,44 12,00 22,22 0,00 8,33 

lipsă informații 73,33 84,00 55,56 60,00 73,81 

În clasamentul general și în Germania, motivele economice sunt evaluate ca "5 = destul de importante" și "6 = 

foarte importante". Ungaria și Polonia le evaluează, în mare măsură, ca fiind "foarte importante". 
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Total, % în toate ţările  Gesamt, % über alle Länder  

6 = foarte important 6 = very important 

1 = deloc importante: 1= not important at all 

1 = deloc importante: 1= not important at all 

6 = foarte important 6 = very important 

Comparația dintre țările individuale este foarte incompletă, se poate spune că tendința este spre "importante". 

22.2 Există motive politice de creştere a numărului de locuri de muncă „verzi”? 

Motivele politice pot fi importante pentru creşterea cererii de locuri 
de muncă "verzi"? 

DE HU PL RO Total 

Total, % în țara respectivă 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1 = absolut irelevante 0,00 8,00 0,00 0,00 2,38 

2 2,22 0,00 11,11 0,00 2,38 

3 4,44 4,00 0,00 0,00 3,57 

4 4,44 0,00 11,11 0,00 3,57 

5 2,22 0,00 22,22 40,00 5,95 

6 = foarte important 15,56 0,00 0,00 0,00 8,33 

lipsă informații 71,11 88,00 55,56 60,00 73,81 

În acest caz, incertitudinea este, de asemenea,evidentă, "lipsa de date" se situează între 60% și 88% dintre 

răspunsuri. Germania, Polonia și România percep motivele politice ca factori importanți, Ungaria absolut deloc.  

Viziunea generală indică o tendință puternică de a evalua motivele politice ca fiind "foarte importante". Pe de altă 

parte, Ungaria le consideră "absolut irelevante" și le acordă 3 puncte o singură dată. Polonia este nediferențiată, 

cu un accent ușor pe "important". 

Ipoteză: În acest moment, politica lui Orbán de a subestima ideea de protecţie a mediului ar putea fi 

oprită.  
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1 = deloc importante: 1= not important at all 

6 = foarte important 6 = very important 

1 = deloc importante: 1= not important at all 

6 = foarte important 6 = very important 

Comparația dintre țările individuale conține lacune, dar confirmă distribuția comparației globale. Poziția 

îndepărtată a Ungariei este, de asemenea, evidentă aici. 

22.3 Există motive de marketing pentru a creşte numărul de locuri de muncă „verzi”? 
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Această întrebare s-a răspuns cu acelaşi factor de incertitudine (44% până la 84% lipsă de date). Răspunsul la 

această întrebare a fost în mare parte nediferențiat. În general, centrul de greutate se află la 3, în mijlocul 

câmpului  

 

1 = deloc importante: 1= not important at all 

6 = foarte important 6 = very important 

Total  Gesamt  

6 = foarte important 6 = very important 

1 = deloc importante: 1= not important at all 

Comparația dintre țările individuale este incompletă, Germania este nediferențiată în aproape toate cifrele, 

Ungaria este foarte diferențiată, la fel ca și Polonia și România. Deci, nu se poate face o afirmaţie clară. 

22.4 Există motive ecologice de creştere a numărului de locuri de muncă „verzi”? 

Imaginea generală și Germania arată în mod clar tendința spre "foarte importante", Polonia, România și Ungaria 

sunt ambigue. Comparaţia dintre ţările individuale consolidează considerabil această distribuţie. Numai Ungaria 

este ambiguă. Alte țări sunt aproape de "5" sau "6" 
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1 = deloc importante: 1= not important at all 

6 = foarte important 6 = very important 

Clasificarea cauzelor 

 

Întrebarea 23 Cunoaşteţi alte cursuri de formare recunoscute oferite de UNAKLIM? 

În cele mai multe cazuri, nici o altă formare nu este cunoscută.  

Întrebarea 23 
Cunoașteți programe recunoscute de educație continuă care acoperă 
zonele de protecție a mediului, natură și climă care se potrivesc nevoilor 
dumneavoastră?   67,90% nu 32,10% da 

  toate DE HU PL RO 

Total  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nu 67,90% 53,49% 79,17% 88,89% 100,00% 

Da 32,10% 46,51% 20,83% 11,11% 0,00% 
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Aproximativ 70% dintre respondenți nu cunosc nici o pregătire suplimentară în UNAKLIM. Chiar și în țările 

individuale, astfel de cursuri de formare sunt în mare parte necunoscute. Este bine pentru noi! 

Întrebarea 24 Următoarele cursuri de perfecționare sunt de asemenea cunoscute 

Țara 
Vă rugăm să menționați instruirile suplimentare în 
domeniul protecției mediului, naturii și climei pe 
care le cunoașteți     

ROMÂNĂ 

de Leuphana Lüneburg Leuphana Lüneburg 

de 
Klimaschutzmanager Umweltmanagementsysteme 
Nachhaltigkeitsmanagement 

manager pentru protecția climei, Sisteme de 
management de mediu 

de 

durch die Zusammenarbeit in der ANU 
(Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltbildung) 
arbeiten wir mit diversen Akteuren zusammen, über die 
wir die Möglichkeit erhalten an 
Weiterbildungsangeboten teilzunehmen 

Grup de lucru privind educația ecologică și naturală 

de 

Studiengängen im Bereich Bauphysik, Energietechnik, 
Bauen im Bestand Energieberater-Lehrgänge der 
Handwerkskammer und Ingenieurekammer Tagungen 
der Fachverbände Zertifizierung Passivhausplaner 
Ausbildung DGNB  

Subiecte de studiu în fizica construcțiilor, cursuri de 
consilieri energetici în camere de meserii, camere 
de ingineri, conferințe de experți, certificate de 
proiectare case pasive, studii DGNB 

de Angebote der Landes-Naturschutzakademien,  
Asociațiile de conservare a naturii din statele 
federale 

de 
DWA; LfULG-Sachsen einschließlich staatl. 
Fortbildungsstätte, LANU-Sachsen 

DWA, LfULS Saxonia, instituții de învățământ de 
stat, LANUL Saxonia 

de 
Architektenkammern der LÄnder, Natur- und 
Umweltakademien der Länder, Berufsverbände für 
Natur- und Umweltschutz, Universitäten 

camera arhitecților statelor federale, academiile de 
mediu ale statelor federale, asociațiile profesionale 
pentru protecția naturii și a mediului, universitățile 

de 
Umweltreferendar, Umweltinspektor, 
Strahlenschutzbeauftragter, Abfallbeauftragter, 
Energieberater 

practicant - învățător de teme de mediu, inspector 
pentru protecția mediului, inspector de securitate 
radiologică, expert în managementul deșeurilor, 
consultant în domeniul economiei de energie 

de 

Akademien Weiterbildungsmodul der eigenen 
Organisation Internat. Angebote Internat. 
Organisatoionen und Institutionen in versch. 
europäischen Ländern Erasmus 

academii, subiecte de învățare pe tot parcursul vieții, 
organizații internaționale, în țările europene 

de Umweltakademie BW  Academia pe probleme de mediu, BW 

de 

Landeseigene Weiterbildungsangebote u.a. des 
Umweltministeriums, der Fortbildungsakademie 
Herne,des Bildungszentrum für Ver- und 
Entsorgungswirtschaft, der Natur- und 
Umweltschutzakademie, des Landesbetriebs Wald und 
Holz  

Inginer pentru protecția mediului 

de 
IQ Bremen, energiekonsens Bremen, UNI Bremen, IHK 
Weiterbildungen 

IQ Bremen, Consens energetic Bremen, UNI 
Bremen, Cursuri ale Camerei de Meșteșuguri 

de 
Sächsische Landesstiftung Natur- und Umwelt, Nordum 
Akademie, IWU Magdeburg, DGFZ Dresden 

Federația statelor federale Saxonia Protectia naturii 
și a mediului, IWU Magdeburg, DGFZ Dresda 

de Naturschutzakademien der Länder, BfN, UBA, UBB,  
Academiile de protecție a mediului din statele 
federale, BfN, UBA, UBB 
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de einschlägige Hochschulangebote cursuri universitare 

de LAKÖV u.v.a. LAKÖV 

de Demeter, Binako, wissenstransfer Ökolandbau Demeter, Binako, agricultură ecologică 

de 
Weiterbildungsangebote der Fachverbände, -
Gesellschaften, Universitäten  

asociații profesionale, universităţi 

hu térségi humán szakértő expert regional pe probleme umane 

hu Tájgondnok képzés- Pl: Szent István Egyetem  
Instruire Landscape Guardian - de ex.: Universitatea 
Szent István  

hu Zöld-Híd Alapítvány Green-Bridge Foundation (Fundaţia Podul Verde) 

hu tv-i mérnök, körny. mérnök, .... Inginer de protecție a mediului natural 

pl 
audytorzy (auditors), specjalista ds. ochrony środowiska 
(environmental protection specialist), specjalista ds. 
OZE (RES specialist) 

auditori, specialist în protecţia mediului, specialist 
RES  

Întrebarea 25 Este nevoie de alte calificări UNAKLIM? 

În principiu, necesitatea este văzută, dar nu în cel mai înalt sens (3,72). Germania și România sunt sub medie, 

Ungaria și Polonia percep acest lucru peste medie ca fiind important (4,09 / 4,33).  

Întrebarea 25 
Credeți că aveți nevoie de calificări suplimentare în domeniul protecţiei 
mediului, naturii și climei?   1= deloc; 6= întotdeauna 

Valoarea medie 3,72 3,47 4,08 4,33 3,00 

Deviație standard 1,29 1,33 1,28 0,87 0,71 

Mediană 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 

Încredere 95% 0,28 0,40 0,51 0,57 0,62 

Intervalul de încredere + 4,00 3,86 4,60 4,90 3,62 

Intervalul de încredere - 3,44 3,07 3,57 3,77 2,38 

Oblică -0,13 0,02 -0,44 0,66 0,00 

n 81 43 24 9 5 

  toate DE HU PL RO 
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Total Gesamt 

6 = foarte important 6 = sehr wichtig 

1 = deloc 1 = gar nicht 

 

În distribuţia generală Gaussiană maximul ajunge la "4", Germania, Ungaria sunt nediferențiate de la "3" la "6", 

Polonia are un maxim de "4", România este nediferențiată. 

În comparaţie cu țările individuale, Germania arată distribuţia Gaussiană cu un maxim de 4, Ungaria la fel, chiar 

mai mult, accentuează importanţa, Polonia arată "3-6" cu un maxim la "4", există o distribuţie foarte clară în 

România cu un maxim de 3. 

Există o confirmare clară a necesității de abordare a problemelor ridicate. Dar numai ca importanță medie (3-4). 
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4.3 Evaluarea conform tipului de organizaţie 

Au fost menționate asociațiile profesionale, camerele de comerț și industrie, asociații patronale, asociații non-

profit (ONG), întreprinderi private, servicii publice, precum și instituții educaționale și de cercetare. Aproximativ o 

treime sunt întreprinderi și asociaţii private, 13,5% sunt asociaţii publice și asociaţii economice, 2,5% IHK 

(Camera de Comerţ și Industrie) și aproape 4% asociaţii patronale, precum și institute de cercetare și știință. .  

 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

Camera de Comerț și Industrie Industrie- und Handelskammer 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privatunternehmen 

Sectorul public / Öffentlicher Dienst / 

Ministere Ministerien 

Institutul de Educație / Institutul de Cercetare Lehr- / Forschungsinstitut 

Întrebarea 2: Numărul de angajați 

13,58% 2,47% 

3,70% 

29,63% 33,33% 

13,58% 

3,70% 

Angajatori - tipuri de institute % in toate tarile  

Berufs-/
Unternehmerverband

Industrie- und
Handelskammer

Arbeitgeberverband

NGO

Privatunternehmen

Öffentlicher Dienst /
Ministerien

Lehr- / Forschungsinstitut

Întrebarea 2 Câți lucrători angajați? (1 = 1-5, 2 = > 5-10, 3 =  > 10-20,  4 = > 20-100, 5 = > 100-250, 6 = > 250) 

Valoarea medie 2,30 1,64 4,00 1,00 1,71 2,22 4,00 4,00 

Deviație standard 1,52 0,92 1,41 0,00 1,20 1,48 1,18 1,73 

Mediană 2,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 5,00 

Încredere 95% 0,33 0,55 1,96 n.a. 0,48 0,56 0,70 1,96 

Intervalul de 
încredere + 

2,63 2,18 5,96 n.a. 2,19 2,78 4,70 5,96 

Intervalul de 
încredere - 

1,97 1,09 2,04 n.a. 1,23 1,67 3,30 2,04 
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IHK (dar există doar două răspunsuri), sectorul public și instituțiile de învățământ și cercetare au cei mai mulți angajați, cei 

mai puțini - asociațiile de afaceri și ONG-urile. Valoarea medie este de 2,3, ceea ce înseamnă puţin peste 10 angajaţi. 

Nimeni nu angaja mai mult de 250 de persoane. Instituțiile de învățământ și cercetare sunt eterogene, există organizații 

mici (> 5-10) și mari (> 100-250). 

 

Asociație de Comerț/Întreprindere Trade /Enterprise Association 

Cameră de Comerț și Industrie Chamber of Industry and Commerce 

Asociație a Angajatorilor Employers' Association 

Organizaţie neguvernamentală / Organizaţie de 
utilitate publică 

NGO / Non Profit Organisation 

Întreprindere privată Private Enterprise 

Organ al administrației publice / Minister Public Service Authority / Ministry 

Instituție de formare și cercetare Training and Research Institution 

Întrebarea 3: Cifra de afaceri anuală  

Numai 45% (n=38) dintre respondenți au răspuns la această întrebare. Măsurile statistice arată o comparaţie 

generală la nivel de 3,92, ceea ce corespunde valorii de aproximativ 500 000 EUR. Asociaţiile angajatorilor și 

ONG-urilor sunt sub media generală cuprinsă între 100 000 EUR și 250 000 EUR.  

Întrebarea 3 
Ce cifră de afaceri anuală aveți? (1 = < 50 000 EUR, 2 = > 50 000 - 100 000 EUR, 3 = > 100 000 - 500 
000 EUR, 4 = > 500 000 - 5 mln EUR, 5 = > 5 mln - 50 mln EUR, 6 = > 50 mln EUR) 

Valoarea medie 3,92 4,00 n.a. 3,00 3,46 4,14 4,33 4,67 

Deviație standard 1,08 0,82 n.a. n.a. 1,20 0,86 1,53 1,15 

Mediană 4,00 4,00 n.a. n.a. 3,00 4,00 4,00 4,00 

Încredere 95% 0,34 0,80 n.a. n.a. 0,65 0,45 1,73 1,31 

Intervalul de 
încredere + 

4,26 4,80 n.a. n.a. 4,11 4,60 6,06 5,97 
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Chamber of
Industry and
Commerce

Employers‘ 
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NGO / Non
Profit

Organisation

Private
Enterprise

Public
Service

Authority /
Ministry

Training and
Research

Institution

Numarul de angajati, % in raport cu fiecare cu forma organizationala individuala 

1 - 5

>5 - 10

>10 - 20

>20 - 100

>100 - 250

>250

Oblică 0,71 0,91 n.a. n.a. 1,62 0,75 -0,89 -1,73 

n 81 11 2 3 24 27 11 3 

  toate 
Asociația 

profesională/a 
Întreprinzătorilor 
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(CAME
RA DE 
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TRIE 

ȘI 
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Asociația 
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Întrepri
ndere 

privată 
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Intervalul de 
încredere - 

3,58 3,20 n.a. n.a. 2,81 3,69 2,60 3,36 

Oblică 0,03 0,00 n.a. n.a. 0,62 -1,14 0,94 1,73 

n 38 4 0 1 13 14 3 3 

  
toat

e 

Asociația 
profesională/a 

Întreprinzătorilo
r 

IHK 
(CAMERA 

DE 
INDUSTRI

E ȘI 
COMERȚ) 

Asociație a 
Angajatorilo

r 

Organizaţie de 
utilitate 

publică ONG 

Întreprindere 
privată 

Sectorul 
public / 
Minister 

Instituții 
didactice și 

de 
cercetare 

Histogramele prezintă cea mai mare cifră de afaceri din sectorul serviciilor publice și din instituțiile didactice și de cercetare. 
ONG-urile și companiile private au realizat o distribuţie eterogenă a vânzărilor, de la foarte mici la > 50 de milioane euro.  

 

Asociație de Comerț/Întreprindere Trade /Enterprise Association 

Asociație a Angajatorilor Employers' Association 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Private Enterprise 

Organ al administrației publice / Minister Public Service Authority / Ministry 

Instituție de formare și cercetare Training and Research Institution 

Întrebarea 4: Active în următoarele sectoare  

 

În ce sectoare sunt active, în % In welchen Sektoren aktiv, in % 

Energie Energie 

Agricultură Landwirtschaft 

Dezvoltare urbană Stadtentwicklung 
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Ce cifra de afaceri anual aveti? % 
pentru fiecare forma de organizare  

€50,000 – €100,000 

>€100,000 – €500,000 

>€500,000 – €5,000,000 

>€5,000,000 – €50,000,000  

> €50,000,000 
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Industrie grea Schwerindustrie 

Gestionarea deșeurilor Abfallwirtschaft 

Gospodărirea apelor Wassermanagement 

Infrastructura Infrastruktur 

Transport Transport 

Construcţii Bau 

Construcții de locuințe Wohnen 

Sectorul public Öffentlicher Sektor 

Federația întreprinderilor Unternehmensvervband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Asociația patronală AG-Verband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privatunternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Instituții didactice și de cercetare Lehre und Forschung 

Societățile private activează în principal în domeniul energiei, construcţiilor în general și construcțiilor de 

locuințele, IHK - gestionarea deșeurilor și gestionarea apei, sectorul public - managementul deșeurilor, apă și 

subiecte publice, facilități didactice și de cercetare - energie, dezvoltare urbană, deșeuri, apă, transport.  

Întrebarea 5 De cât timp sunteţi prezenţi pe piață? 

Cele mai multe companii activează pe piață de mult timp, iar printre companiile mai tinere se numără organizațiile 

neguvernamentale, companiile private și instituțiile de formare. În medie, toate sunt pe piaţă de peste 5 ani (în medie 

2,30) IHK și Sectorul public sunt pe piaţă perioada cea mai lungă

 

De cât timp sunteţi prezenţi pe piață? % Wie lange sind Sie schon auf dem Markt? % 

1 - 5 ani 1 - 5 Jahre 

> 5 - 10 ani >5 -10 Jahre 

> 10 ani >10 Jahre 

Asociația antreprenorilor Unternehmenverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Asociația patronală AG-Verband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privatunternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Instituții didactice și de cercetare Lehre und Forschung 
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Întrebarea 6: Întrebare despre crearea unei rețele  

doar puţin peste jumătate dintre companii răspund "da".  Companiile private sunt conectate într-o rețea în 

proporție de aproximativ 30% din cazuri, ONG-urilor în 48% din cazuri.  Cea mai numeroasă rețea este formată 

din IHK, asociaţia angajatorilor, instituții de învățământ și de cercetare 100%, asociaţii 73%, Sectorul public 55%.  

Prin urmare, ONG-urile și companiile private încă mai au de lucru în acest sens, deci, astfel de proiecte pot fi 

bune pentru ei.  

 

Întrebarea 
6 

Sunteți un element al rețelei internaționale?     51,25% Da, 48,75% Nu 

  toate 
Asociația 

profesională/a 
Întreprinzătorilor 

IHK 
(CAMERA 

DE 
INDUSTRIE 

ȘI 
COMERȚ) 

Asociație a 
Angajatorilor 

Organizaţie 
de utilitate 

publică 
ONG 

Întreprindere 
privată 

Sectorul 
public / 
Minister 

Instituții 
didactice 

și de 
cercetare 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nu 48,75% 27,27% 0,00% 0,00% 52,17% 70,37% 45,45% 0,00% 

Da 51,25% 72,73% 100,00% 100,00% 47,83% 29,63% 54,55% 100,00% 

 

 

Sunteți un element al rețelei internaționale? % 
pentru fiecare formă organizațională  

Sind Sie international vernetzt? % für jede 
Organisationsform  

nu nein 

Da Ja 

Asociația antreprenorilor Unternehmensverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Asociația patronală AG-Verband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privatunternehmen 

Sectorul public Offentlicher Dienst 

Instituții didactice și de cercetare Lehre und Forschung 
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Total Gesamt 

Întrebarea 7 Unde instituţiile sunt conectate într-o reţea 

se poate vedea în tabelul de mai jos:  

Tipul organizaţiei În ce regiune sunteţi conectați la o rețea? 

Asociație profesională/ 
Asociație antreprenorială 

UE, Rusia, China și SUA 

Asociație profesională/ 
Asociație antreprenorială 

Europa 

Asociație profesională/ 
Asociație antreprenorială 

Europa 

Asociație profesională/ 
Asociație antreprenorială 

Europa 

Asociație profesională/ 
Asociație antreprenorială 

Uniunea Europeană  

Asociație profesională/ 
Asociație antreprenorială 

Austria Elveția Elveția Republica Cehă Olanda Belgia 

Asociație profesională/ 
Asociație antreprenorială 

în principal Europa 

Asociație profesională/ 
Asociație antreprenorială 

Întreaga lume 

IHK (CAMERA DE 
INDUSTRIE ȘI COMERȚ) 

Întreaga lume 

IHK (CAMERA DE 
INDUSTRIE ȘI COMERȚ) 

Rusia, China, Emiratele Arabe Unite, 

Federația patronală China, Thailanda, Vietnam, Filipine 

Federația patronală Întreaga lume 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Întreaga lume 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Regiunea Alpilor 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Brazilia, Cuba 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

ELARD - European Leader Network Calidad Rural programme - Calitatea reţelelor 
de mărci rurale, Spania (în mai multe regiuni, aproape 80 de regiuni s-au alăturat 

rețelei, în Ungaria s-au alăturat 4 regiuni) 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Europa 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

În întreaga lume 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Europa, Asia, America 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Franța, Finlanda, Germania, Italia, Spania  

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Întreaga lume 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Małopolska 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Rusia, Austria, Chile, Vietnam 

Întreprindere privată Toate continentele cu excepția Australiei 

Întreprindere privată Germania , Portugalia , România  

Întreprindere privată Germania România  
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Întreprindere privată Polonia, Marea Britanie, SUA, Grecia. 

Întreprindere privată România 

Întreprindere privată România 

Întreprindere privată Taiwan Elveția Olanda 

Întreprindere privată Întreaga lume 

Sectorul public Județul Baranya din Ungaria 

Sectorul public Europa 

Sectorul public EUROPARC - UE 

Sectorul public Europa Centrală 

Sectorul public SUA, Japonia, China, BENELUX, Europa 

Sectorul public Întreaga lume 

Institut didactic și de 
cercetare 

Europa și lumea 

Institut didactic și de 
cercetare 

Europa și instituțiile globale 

Institut didactic și de 
cercetare 

Întreaga Europă, Africa de Nord puțin 

 

Întrebarea 8 Cum recrutezi angajații? - Întrebări despre strategia de recrutare a personalului 

 

8.1 Prin anunţuri de locuri de muncă 

 

Asociație profesională, Asociație antreprenorială Berufs-, Unternehmensverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1 = nie 2 3 4 5 6 = immer

Va cautati angajatii prin anunturi de locuri de munca? % sporadic 

Berufs-, Unternehmensverband

IHK

Arbeitgeberverband

NGO

Privatunternehmen

Öffentlicher Dienst

Lehr- und Forschungseinrichtung
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Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privatunternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

1 = niciodată 1 = nie 

6 = întotdeauna 6 = immer 

Se pare că, ca strategie de recrutare anunturile pentru locuri de muncă devin din ce în ce mai importante pentru 

toate organizaţiile. Instituţiile didactice și de cercetare au reacționat atât cu "niciodată", cât și cu "întotdeauna", 

ceea ce se reflectă și în deviația standard (2,89). Asociațiile patronale, ONG-urile și întreprinderile private sunt 

sub medie. Cifrele arată o medie de 4,11 "frecvență medie", peste medie recrutează asociațiile profesionale și 

camere de comerț și industrie, serviciile publice, instituțiile didactice și de cercetare, rareori ONG-urile și 

întreprinderile private.  

Întrebarea 8.1 Vă căutaţi angajaţii prin anunţuri de locuri de muncă? 1 = niciodată; 6 = întotdeauna 

Valoarea medie 4,11 4,18 5,00 3,50 3,91 3,89 4,91 4,33 

Deviație standard 1,78 1,72 1,41 3,54 1,78 1,83 1,38 2,89 

Mediană 5,00 5,00 5,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00 

Încredere 95% 0,39 1,02 1,96 4,90 0,73 0,69 0,81 3,27 

Intervalul de 
încredere + 

4,51 5,20 6,96 8,40 4,64 4,58 5,72 7,60 

Intervalul de 
încredere - 

3,72 3,16 3,04 -1,40 3,18 3,20 4,10 1,07 

Oblică -0,45 -0,63 n.a. n.a. -0,28 -0,23 -1,21 -1,73 

n 79 11 2 2 23 27 11 3 

  

toate 
Asociația 

profesională/a 
Întreprinzătorilor 

IHK 
(CAMERA 

DE 
INDUSTRIE 

ȘI 
COMERȚ) 

Asociație a 
Angajatorilor 

Organizaţie de 
utilitate 

publică ONG 

Întreprindere 
privată 

Sectorul 
public / 
Minister 

Instituții 
didactice și 
de cercetare 

 

8.2 De către headhunters: această strategie nu este aplicată niciodată. 

8.3 Întrebarea privind solicitarea unui loc de muncă la inițiativa unui angajat a avut ca rezultat un rezultat 

nediferențiat:  
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Acceptaţi cereri de angajare din iniţiativa angajatului? 
% pentru fiecare formă organizațională  

Akzeptieren Sie freie Bewerbungen? % für jede 
Organisationsform  

1 = niciodată 1 = nie 

6 = întotdeauna 6 = immer 

Asociație profesională/ Asociație antreprenorială Berufs-/ Unternehmensverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privatunternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Instituții științifice și Lehr- und 

Organizații de cercetare Forschungseinrichtung 

Toate organizaţiile acceptă numai parțial cereri din inițiativa angajatului. Asociaţiile profesionale, IHK și institutele 

de cercetare sunt încă sub medie.  

8.4 Strategia de practici/stagii 

 

Îi admiteți pe angajații dvs. în urma 
stagiilor/practicilor desfăşurate? % pentru fiecare 
formă organizațională  

Akzeptieren Sie Ihre Mitarbeiter durch Praktika? % 
für jede Organisationsform  

1 = niciodată 1 = nie 

6 = întotdeauna 6 = immer 

Asociație profesională/ Asociație antreprenorială Berufs-/ Unternehmensverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privatunternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 
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Instituții științifice și Lehr- und 

Organizații de cercetare Forschungseinrichtung 

 

Întrebarea 8.4 Acceptaţi stagii în timpul recrutării angajaţilor? 1 = niciodată; 6 = întotdeauna 

Valoarea medie 3,37 2,36 2,50 3,67 3,78 3,54 3,55 2,00 

Deviație standard 1,55 1,36 0,71 2,52 1,41 1,39 1,81 1,73 

Mediană 3,00 2,00 2,50 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 

Încredere 95% 0,34 0,80 0,98 2,85 0,58 0,54 1,07 1,96 

Intervalul de încredere + 3,71 3,17 3,48 6,51 4,36 4,07 4,61 3,96 

Intervalul de încredere - 3,03 1,56 1,52 0,82 3,21 3,00 2,48 0,04 

Oblică -0,04 0,64 n.a. -0,59 -0,21 -0,23 -0,15 1,73 

n 79 11 2 3 23 26 11 3 

 toate 
Asociația profesională/ 

Asociația 
antreprenorilor 

IHK 
(CAMERA 

DE 
INDUSTRIE 

ȘI 
COMERȚ) 

Federația 
patronală 

Organizaţie de utilitate 
publică ONG 

Întreprindere 
privată 

Sectorul public / 
Minister 

Institut didactic 
și de cercetare 

 

În general, stagiul nu este un criteriu foarte important de recrutare. ONG-urile, întreprinderile private și serviciile 

publice iau în considerare stagiile puțin mai des decât indică media generală. Cu toate acestea, histograma arată 

că există respondenți din partea asociațiilor patronale, a organizațiilor neguvernamentale, a sectorului public și a 

întreprinderilor private care utilizează frecvent sau întotdeauna această strategie.  

De aceea, merită desfăşurat un stagiu! 

 
8.5 Angajare prin recomandare 
Aplicațiile din recomandare, adică prin cunoștințe, sunt importante pentru recrutare în general. Valoarea medie a 

tuturor răspunsurilor este de 3,77, pentru asociațiile profesionale, organizațiile neguvernamentale și persoanele 

fizice, rezultatul fiind și mai mare. Sectorul public, IHK și instituțiile de știință și de cercetare acordă o importanță 

mai mică decât media angajării prin recomandare.  

Întrebarea 8.5 Admiteți candidații prin recomandare atunci când recrutaţi personal?     1 = niciodată; 6 = întotdeauna 

Valoarea 
medie 3,77 3,91 2,00 5,33 3,91 4,08 2,73 3,00 

Deviație 
standard 1,49 1,51 1,41 1,15 1,50 1,26 1,10 2,65 

n 79 11 2 3 23 26 11 3 

  toate 
Asociația 

profesională/a 
Întreprinzătorilor 

IHK 
(CAMERA 

DE 
INDUSTRIE 

ȘI 
COMERȚ) 

Asociație a 
Angajatorilor 

Organizaţie de 
utilitate 

publică ONG 

Întreprindere 
privată 

Sectorul 
public / 
Minister 

Instituții 
didactice și 
de cercetare 
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Asociație profesională / a întreprinzătorilor Berufs- / Unter¬nehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privatunternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungs¬einrichtung 

6 = întotdeauna 6 = immer 

1 = niciodată 1 = nie 

Histogramele prezintă o imagine mai detaliată: ONG-urile au o distribuție Gaussiană, cu un maxim la "4", sectorul 

public de la "3" la "4", companiile private sunt în intervalul mai ridicat de la "4" la "5".  

Întrebarea 9: Strategii suplimentare de recrutare a personalului 

În general, 90% dau un răspuns negativ la această întrebare, numai sectorul public, persoanele private și ONG-

urile aplică și alte strategii.  

Întrebarea 10 Ce alte strategii de recrutare a personalului folosești? 

Alte strategii de recrutare sunt rareori utilizate, strategii suplimentare de recrutare sunt enumerate mai jos. 

Tipul organizaţiei 
Ce alte strategii de recrutare 
folosiți? 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Comandă regională 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Stagii (1 an) 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1 = nie 2 3 4 5 6 = immer

Cat de importante sunt candidaturile prin recomandare 
atunci cand recrutati angajat? % pentru orice 

tip de organizatie 
 Berufs- / Unter-

nehmerverband

IHK

Arbeitgeberverband

NGO

Privatunternehmen

Öffentlicher Dienst

Lehr- und Forschungs-
einrichtung
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Sectorul public 
dezvoltarea propriului personal prin 
îmbunătățirea calificărilor 

Întreprindere privată Atractivitatea înaltă a angajatorului 

Întreprindere privată 
Prin Agențiile de Ocupare a Forței de 
Muncă 

Întreprindere privată 
Cooperarea cu universitățile tehnice și 
alte universități 

Întrebarea 11 Ce calificări sunt importante pentru dvs. ca angajator? 

11.1 Certificatele oficiale 

 

Asociație profesională / a întreprinzătorilor Berufs- / Unter¬nehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privatunternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungs¬einrichtung 

1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

6 = foarte important 6 = sehr wichtig 

Răspunsurile sunt nediferențiate, nu există tendințe clar identificabile. Companiile private le consideră 

importante, "4", "5" și "6". Instituția didactică și de cercetare este diversificată (dar și numai 3 răspunsuri, vizibilă 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1 = total
unwichtig

2 3 4 5 6 = sehr
wichtig

Cat de importante sunt certificatele oficiale ca calificari ale angajatilor, % 
tipuri de organizatii 

Berufs- / Unter-
nehmerverband

IHK

Arbeitgeberverband

NGO

Privatunternehmen

Öffentlicher Dienst

Lehr- und Forschungs-
einrichtung



 EUBILD UNAKLIM - Cercetare privind învățarea pe tot parcursul vieții - Angajatori 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 70 

și după o abatere standard ridicată), sectorul public, precum și IHK și asociația profesională consideră că este 

foarte important.    

Întrebarea 11.1 Certificatele/diplomele oficiale sunt importante în calificarea angajaților? 1 = lipsite de importanță: 6 = foarte important 

Valoarea medie 4,60 4,73 6,00 4,33 4,65 4,32 4,91 4,33 

Deviație standard 01:27 1,01 0,00 1,53 1,07 1,31 1,38 2,89 

Mediană 5,00 5,00 6,00 4,00 5,00 4,00 5,00 6,00 

Încredere 95% 0,28 0,60 n.a. 1,73 0,44 0,51 0,81 3,27 

Intervalul de încredere + 4,88 5,32 n.a. 6,06 5,09 4,83 5,72 7,60 

Intervalul de încredere - 4,32 4,13 n.a. 2,60 4,21 3,81 4,10 1,07 

Oblică -0,88 -0,77 n.a. 0,94 -0,92 -0,65 -1,21 -1,73 

1 78  2 3 23 26  3 

 toate 
Asociația profesională/a 

Întreprinzătorilor 

IHK 
(CAMERA DE 
INDUSTRIE ȘI 

COMERȚ) 

Federația patronală 
Organizaţie de utilitate 

publică ONG 
Întreprindere 

privată 
Sectorul public / 

Minister 
Institut didactic și 

de cercetare 

 

Cu toate acestea, valorile medii sunt foarte mari (> 4), deci certificatele oficiale sunt importante. 

11.2 Notele sunt importante?  

La fel și în acest caz imaginea nu este uniformă și tipică pentru o anumită organizație.  Rezultatele sunt 

răspândite pe întreg spectrul, dar au media în intervalul mai mare. Valorile medii variază de la 2,76 la 5,00. 

Media generală este de 3,93. Camera de Comerț și Industrie, ONG-urile și sectorul public consideră notele ca 

fiind mai importante în comparație cu media generală (> 3,93 parametri)

 

Asociația profesională/a întreprinzătorilor Berufs- / Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privatunternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Instituții didactice și de cercetare Lehr- und Forschungs-einrichtung 

1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

6 = foarte important 6 = sehr wichtig 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1 = total
unwichtig

2 3 4 5 6 = sehr
wichtig

Notele sunt importante ca calificare a angajatilor? % in functie de forma 
organizationala 

Berufs- / Unternehmerverband

IHK

Arbeitgeberverband

NGO

Privatunternehmen

Öffentlicher Dienst

Lehr- und Forschungs-einrichtung
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Întrebarea 
11.2 

Notele sunt importante ca calificare a angajaților? 1 = absolut irelevantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea 
medie 

3,93 3,20 5,00 2,67 4,35 3,85 4,27 2,67 

Deviație 
standard 

1,33 1,03 1,41 0,58 1,07 1,43 1,27 2,08 

n 80 11 2 3 23 27 11 3 

 toate 
Asociația 

profesională/a 
Întreprinzătorilor 

IHK 
(CAM
ERA 
DE 

INDU
STRI
E ȘI 
COM
ERȚ) 

Federația 
patronală 

Organizaţie de 
utilitate publică 

ONG 

Întreprindere 
privată 

Sectorul public / 
Minister 

Institut didactic 
și de cercetare 

 

11.3 Este experiența de muncă importantă?  

În general, experiența profesională este foarte importantă (fără imagine). Acest lucru se aplică tuturor 

organizațiilor. Parametrii dovedesc și ei acest lucru.  

Frage11.3 Experienţa profesională este importantă ca calificare a angajaţilor? 1 = absolut irelevantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,98 4,91 5,50 5,67 5,17 4,78 5,00 4,33 

Deviație standard 1,10 0,83 0,71 0,58 1,07 1,28 1,10 1,15 

n 80 11 2 3 23 27 11 3 

 toate 
Asociația 

profesională/a 
Întreprinzătorilor 

IHK 
(CAMERA 

DE 
INDUSTRI

E ȘI 
COMERȚ) 

Federația 
patronală 

Organizaţie de utilitate 
publică ONG 

Întreprindere 
privată 

Sectorul public / 
Minister 

Institut didactic și 
de cercetare 

 

11.4 Scrisori de recomandare  

Referințele sunt considerate importante, media este de 4,18. Numai întreprinderile private (3,81) și sectorul 

public sunt sub (4,00), dar totuși la un nivel ridicat. 

Întrebarea 11.4 Referinţele sunt importante ca calificare a angajaților? 1 = absolut irelevantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,18 4,36 4,50 5,00 4,39 3,81 4,00 4,67 

Deviație standard 1,20 1,36 2,12 1,73 1,12 1,17 0,89 1,53 

n 79 11 2 3 23 26 11 3 

 toate 
Asociația 

profesională/a 
Întreprinzătorilor 

IHK 
(CAMERA DE 
INDUSTRIE 
ȘI COMERȚ) 

Asociație a 
Angajatorilor 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAME

NTALĂ 

Întreprindere 
privată 

Sectorul public / 
Minister 

Institut didactic și de 
cercetare 

 

11.5 Mostrele de lucrări proprii sunt importante? 

Mostrele de lucrări proprii sunt foarte importante, media fiind de 4,05; media parametrilor variază de la 3,72 

(companii private) la 5,0 (IHK și asociația angajatorilor). Instituţiile didactice și de cercetare sunt polarizate cu  

rezultatele "2", "4" și "5".  
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Asociația profesională/a întreprinzătorilor Berufs- / Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privatunternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

6 = foarte important 6 = very important 

1 = absolut irelevant 1 = totally unimportant 

11.6. Formarea continuă este importantă? 

Întrebarea 11.6 
Formarea profesională continuă pe lângă educaţia profesională este importantă ca calificare a 
angajaţilor? 1 = absolut irelevantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,06 4,00 5,00 5,00 4,17 3,72 4,27 4,00 

Deviație standard 1.17 1,18 1,41 1,00 1,15 1,24 1,01 1,00 

Mediană 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Încredere 95% 0,26 0,70 1,96 1,13 0,47 0,49 0,60 1,13 

Intervalul de 
încredere + 

4,32 4,70 6,96 6,13 4,65 4,21 4,87 5,13 

Intervalul de 
încredere - 

3,81 3,30 3,04 3,87 3,70 3,23 3,68 2,87 

Oblică -0,33 0,00 0,00 -0,37 -0,37 -0,41 0,05 0,00 
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În general, educaţia continuă este foarte importantă (4,06), de la 3,72 (companii private) la 5,0 (IHK, asociaţia 

angajatorilor). În histograme "1" și "2" aproape că nu au fost menţionate. 

 

Asociația profesională/a întreprinzătorilor Berufs- / Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privatunternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

6 = foarte important 6 = sehr wichtig 

1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

11.7 Stagiile/practicile sunt importante? 

Stagiile/practicile sunt importante!  Numerele arată o medie pentru țări de 4,06, sub 4,0 numai companiile 

private (3,72) În toate celelalte cazuri, toți evaluează stagiile ca fiind importante. Valorile medii sunt la un nivel 

ridicat (3,72 pentru companiile private până la 5,0 pentru IHK și asociațiile profesionale). 

Întrebarea 11.7 Stagiul este important ca calificare a a angajatului? 1 = lipsite de importanță: 6 = foarte important 

Valoarea medie 4,06 4.00 5,00 5,00 4,17 3,72 4,27 4,00 

Deviație standard 1,17 1,18 1,41 1,00 1,15 1,24 1,01 1,00 

Mediană 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Încredere 95% 0,26 0,70 1,96 1,13 0,47 0,49 0,60 1,13 

Intervalul de încredere 
+ 

4,32 4,70 6,96 6,13 4,65 4,21 4,87 5,13 

Intervalul de încredere 
- 

3,81 3,30 3,04 3,87 3,70 3,23 3,68 2,87 

Oblică -0,33 0,00 n.a. 0,00 -0,37 -0,41 0,05 0,00 

ni 78 11 2 3 23 25 11 3 
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Cât de importante sunt stagiile ca calificări ale 
angajaţilor? % pentru fiecare formă organizațională 

Wie wichtig sind Praktika als 
Mitarbeiterqualifikation?, % für jede 
Organisationsform 

Asociația profesională/a întreprinzătorilor Berufs- / Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privatunternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

6 = foarte important 6 = sehr wichtig 

1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

Histogramele au o distribuţie nesemnificativă pentru asociaţiile profesionale, polarizate pentru asociaţiile 

angajatorilor la "3" și "6" = foarte importante. ONG-urile sunt diversificate, cu centrul de greutate la "5", 

întreprinderile private și serviciile publice, de asemenea, irelevante și diversificate.  

11.8 Limbile străine 

Întrebarea 11.8 Limbile străine sunt importante ca calificare a angajaților? 1 = lipsite de importanță: 6 = foarte important 

Valoarea medie 3,89 3,73 4,50 4,67 4,00 3,65 3,82 4,67 

Deviație standard 1,51 1,56 2,12 2,12 1,54 1,67 1,17 1,15 

n 79 11 2 3 23 26 11 3 
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Limbile străine sunt considerate importante de către toată lumea (fără imagine). Asociaţiile profesionale, 

întreprinderile private și serviciile publice le consideră mai puţin importante. 
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11.9 Internaționalitatea  

Întrebarea 11.9 Internaționalitatea este importantă ca calificare a angajatului? 1 = lipsite de importanță: 6 = foarte important 

Valoarea medie 3,24 3,09 4,50 3,00 3,43 2,84 3,18 5,00 

Deviație standard 1,46 1,22 2,12 0,82 1,50 1,49 1,33 1,73 

Oblică 0,13 0,20 n.a. 1,73 0,14 0,05 -0,09 -1,73 

n 78 11 2 3 22 25 11 3 

 toate 
Asociația 

profesională/a 
Întreprinzătorilor 

IHK 
(CAMERA 

DE 
INDUSTRI

E ȘI 
COMERȚ) 

Asociație a 
Angajatorilor 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAM

ENTALĂ 

Întreprindere 
privată 

Sectorul public / Minister 
Institut didactic și de 

cercetare 

 

Internaționalitatea este considerată mai puțin importantă.  Media generală a măsurătorilor este de 3,24, IHK, 

ONG-urile și instituțiile de cercetare sunt peste medie. Toți ceilalți consideră că este mai puţin importantă.  

 

Internaționalitatea ca calificare a angajaților,% după 
tipul instituției 

Internationalität als Mitarbeiterqualifikation, % pro 
Institutionsart 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Asociația patronală Arbeitge berverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr-und Forschungseinrichtung 

6 = foarte important 6 = sehr wichtig 

1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

 

Histograma prezintă distribuțiile individuale; Instituţiile didactice și de cercetare, reprezentantul IHK și unele 

ONG-uri apreciază internaționalitatea la nivelul de "5" și "6" = "foarte importantă".  

11.10 Personalitatea 
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Personalitatea este menţionată ca fiind foarte importantă (media totală a parametrilor este de 5,35, valoarea 

minimă este de 4,92) 

Întrebarea 11.10 Personalitatea este importantă ca calificare a angajatului? 1 = absolut irelevantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 5,35 5,64 6,00 5,67 5,70 4,92 05:00 6.00 

Deviație standard 0,95 0,50 0,00 0,58 0,47 1,26 1 0,00 

Mediană 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 6,00 

Încredere 95% 0,21 0,30 n.a. 0,65 0,19 0,49 0,59 n.a. 

Intervalul de încredere 
+ 

5,56 5,93 n.a. 6,32 5,89 5,41 5,59 n.a. 

Intervalul de încredere 
- 

5,15 5,34 n.a. 5,01 5,50 4,44 4,41 n.a. 

Oblică -1,98 -0,66 n.a. -1,73 -0,91 -1,40 -0,73 n.a. 

n 79 11 2 3 23 26  3 
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Întrebarea 12. Cât de importante sunt următoarele certificate oficiale? 

În general, certificatele oficiale sunt considerate foarte importante (media 5,35), mai puţin importante pentru întreprinderile 

private și pentru sectorul public.  

Întrebarea 12.1 
Bacalaureatul este important ca calificare formală a angajatului? 1 = absolut irelevantă, 6 = 
foarte importantă 

Valoarea medie 4,11 4,64 5,50 5,00 4,52 3,33 4,09 3,00 

Deviație standard 1,64 1,43 0,71 1,00 1,68 1,58 1,45 2,83 

Mediană 4,00 5,00 5,50 5,00 5,00 4,00 5,00 3,00 

Încredere 95% 0,37 0,85 0,98 1,13 0,67 0,61 0.85 3,92 

Intervalul de încredere 
+ 

4,47 5,48 6,48 6,13 5,19 3,94 4,95 6,92 

Intervalul de încredere - 3,74 3,79 4,52 3,87 3,85 2,73 3,24 -0,92 

Oblică -0,55 -1,70 n.a. 0,00 -0,61 -0,10 -0,92 n.a. 
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Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

6 = foarte important 6 = sehr wichtig 

Ca întotdeauna, instituţiile didactice și de cercetare evaluează într-un mod foarte diferit (n=3), ca și asociaţiile 

profesionale (de la 1 la 6, dar în creştere până la 6), ONG-urile acordă o importanţă deosebită acestui aspect, iar 

companiilor private la un nivel mediu ("4"). Sectorul public se concentrează la "5”.  

12.2 Școala medie 

Întrebarea 12.2 
Școala profesională este importantă ca calificare formală a angajatului? 1 = lipsită de importanță; 
6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,58 4,55 6,00 4,67 4,87 3,96 5,36 3,00 

Deviație standard 1,71 1,92 0,00 1,53 1,49 1,76 1,44 2,83 

Mediană 5,00 5,00 6,00 5,00 6,00 4,00 6,00 3,00 

Încredere 95% 0,38 1,13 n.a. 1,73 0,61 0,70 0,85 3,92 

Intervalul de încredere + 4,96 5,68 n.a. 6,40 5,48 4,66 6,21 6,92 

Intervalul de încredere - 4,20 3,41 n.a. 2,94 4,26 3,26 4,52 -0,92 

Oblică -0,95 -1,28 n.a. -0,94 -1,12 -0,30 -2,93 n.a. 
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Școala medie este foarte importntă pentru toți. Instituțiile didactice și de cercetare o consideră mai puțin 

importantă. Același lucru se aplică și întreprinderilor private, însă și în acest caz valoarea medie este de 3,96.  

Acest lucru este confirmat și de histogramă.  

 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

6 = foarte importantă 6 = sehr wichtig 

1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

Centrul de greutate se află de la "important" la "foarte important". Majoritatea declaraţiilor se află la nivelul "6".  

12.3 Formare profesională recunoscută 

Întrebarea 12.3 
Formarea profesională recunoscută este importantă ca calificare formală a angajatului? 
1 = lipsită de importanță: 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,27 4,45 6,00 5,00 4,00 4,38 3,82 4,50 

Deviație standard 1,46 1,51 0,00 1,00 1,57 1,24 1,78 0,71 

Mediană 4,00 5,00 6,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,50 

Încredere 95% 0,33 0,89 n.a. 1,13 0,64 0,50 1,05 0,98 

Intervalul de încredere + 4,59 5,35 n.a. 6,13 4,64 4,87 4,87 5,48 

Intervalul de încredere - 3,94 3,56 n.a. 3,87 3,36 3,88 2,77 3,52 

Oblică -0,64 -1,18 n.a. 0,00 -

0,
48

 

-0,65 -0,06 n.a. 
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Ț) 

 

În general, are o importanță peste medie ("4,27"), Sectorul public o apreciază mai jos (3,82), la fel și ONG-urile 

ușor mai jos (4,0). Histograma indică o creștere clară a numărului de voturi de la "3". 

 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

6 = foarte importantă 6 = sehr wichtig 

1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

Aici, asociațiile profesionale sunt nediferențiate, cu accent pe tendința "importantă", la fel și Sectorul public. 

Asociaţia Angajatorilor și Camera de Comerţ și Industrie o evaluează ca fiind foarte importantă ("4"), companiile 

private (cu 1 excepţie o consideră importantă de la "3"). Acest lucru este foarte important pentru instituţiile 

didactice și de cercetare ("4" și "5").  

12.4 Gradul universitar 

Întrebarea 12.4 
Diploma de studii superioare este importantă ca calificare formală a angajatului? 
1 = total irelevantă; 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,70 4,55 5,00 4,33 5,13 4,50 4,36 5,00 

Deviație standard 1,37 1,69 1,41 1,15 1,06 1,35 1.75 1,41 

Mediană 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Încredere 99% 0,31 1,00 1,96 1,31 0,43 0,54 1,03 1,96 

Intervalul de încredere + 5,00 5,55 6,96 5,64 5,56 5,04 5,40 6,96 

Intervalul de încredere - 4,39 3,54 3,04 3,03 4,70 3,96 3,33 3,04 

Oblică -1,17 -1,22 n.a. -1,73 -1,04 -1,38 -0,82 n.a. 

n 76 11 2 3 23 24 11 2 
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toate 
Asociația 

profesională/a 
Întreprinzătorilor 

IHK 
(CAME
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INDUST
RIE ȘI 

COMER
Ț) 

Federația 
patronală 

ORGANI
ZAȚIE 

NEGUVE
RNAMEN

TALĂ 

Societate privată Sectorul public 
Institut didactic și 

de cercetare 

 

Gradul universitar este în mod constant considerat important până la foarte important (valorile medii > 4).  

 

Diploma de studii superioare este importantă ca calificare a angajaților? 
% pentru orice tip de organizație 

Ist ein Universitätsabschluss eine wichtige Mitarbeiterquallifikation? % für 
jede Organisationsart 

1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

6 = foarte importantă 6 =sehr wichtig 

Asociația antreprenorilor Unternehmensverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Instituții didactice și de cercetare Lehre und Forschung 

Comparațiile individuale sunt diferite: Asociațiile profesionale, camerele de comerț, ONG-urile și instituțiile de 

învățământ apreciază acest lucru ca fiind foarte important, companiile private mai degrabă mai puțin important 

sau chiar irelevant. Cu toate acestea, în toate tipurile de organizații, importanța tot mai mare a diplomelor 

universitare este vizibilă. 

Întrebarea 12.4: Cât de 
important este gradul 
universitar ca calificare a 
angajatului? 

toate 
Asociația profesională/ 

Asociația antreprenorilor 

IHK (CAMERA 
DE INDUSTRIE 

ȘI COMERȚ) 

Federația 
patronală 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAM

ENTALĂ 

Întreprindere 
privată 

Sectorul public 
Institut didactic și 

de cercetare 

Rezultat general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

1 = absolut irelevant 5,26% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 9,09% 0,00% 

2 2,63% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 

3 7,89% 0,00% 0,00% 33,33% 13,04% 4,17% 9,09% 0,00% 

4 19,74% 18,18% 50,00% 0,00% 8,70% 29,17% 18,18% 50,00% 

5 30,26% 27,27% 0,00% 66,67% 30,43% 37,50% 18,18% 0,00% 

6 = foarte importantă 34,21% 36,36% 50,00% 0,00% 47,83% 20,83% 36,36% 50,00% 

 

 În general, toată lumea înclină balanța spre "foarte important". 

12.5 Teză de doctorat (fără imagine) 
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Întrebarea 12.5 
Teza de doctorat este important ca calificare formală a angajatului? 
1 = total irelevantă; 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 2,84 2,36 3,50 2,67 2,87 2,79 3,00 4,50 

Deviație standard 1,49 1,12 0,71 2,08 1,58 1,56 1,41 2,12 

Mediană 3,00 2,06 3,50 2,00 3,00 2,00 3,00 4,50 

Încredere 95% 0,33 0,66 0,98 2,36 0,64 0,62 0,84 2,94 

Intervalul de încredere + 3,18 3,03 4,48 5,02 3,51 3,42 3,84 7,44 

Intervalul de încredere - 2,51 1,70 2,52 0,31 2,23 2,17 2,16 1,56 

Oblică 0,00 0,16 n.a. 1,29 0,62 0,90 0,00 n.a. 

n 76 11 2 3 23 24 11 2 

 toate 
Asociația 

profesională/a 
Întreprinzătorilor 

IHK 
(CAMERA 

DE 
INDUSTRI

E ȘI 
COMERȚ) 

Federația 
patronală 

ORGANI
ZAȚIE 

NEGUVE
RNAMEN

TALĂ 

Întreprindere privată Sectorul public 
Institut didactic și 

de cercetare 

 

Vizualizarea generală și compararea diferitelor țări prezintă distribuții similare: Mai degrabă neimportantă (media 

generală de 2,84), instituțiile didactice și de cercetare o cer mai des (4,50).  

Întrebarea 13 Acceptaţi formările informale?  

Întrebarea 13 Acceptați, de asemenea, certificate informale și învățare pe tot parcursul vieții? 59,3% Nu 40,7% Da 

 toate 
Asociația 

profesională/a 
Întreprinzătorilor 

IHK (CAMERA DE 
INDUSTRIE ȘI 

COMERȚ) 

Federația 
patronală 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAM

ENTALĂ 
Întreprindere privată Sectorul public 

Institut didactic și de 
cercetare 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nu 59,26% 63,64% 100,00% 33,33% 52,17% 62,96% 63,64% 66,67% 

Da 40,74% 36,36% 0,00% 66,67% 47,83% 37,04% 36,36% 33,33% 

 

Formarea informală este în mare măsură respinsă (media generală este sub 60%). Asociaţia angajatorilor este 

singurul tip de organizaţie care o acceptă în principal ("Da = 66,67%"). 

Întrebarea 14 Ce formare informală acceptați?  

Doar 32% dintre respondenți au menționat alte subiecte aici.  

Tipul organizaţiei Ce tip de grade informale ar trebui să existe, ce subiecte ar trebui să includă? 

Asociația 
profesională/a 
Întreprinzătorilor 

educație gratuită, facilități antropologice, combinând abilități practice și 
teoretice 

Asociația 
profesională/a 
Întreprinzătorilor 

experiență internațională, angajament, competențe sociale, simțul 
responsabilității  



 EUBILD UNAKLIM - Cercetare privind învățarea pe tot parcursul vieții - Angajatori 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 82 

Asociația 
profesională/a 
Întreprinzătorilor 

ca dezvoltatori ai regiunilor rurale, ar trebui să să ne ocupăm de 
aceasta, dar de fapt nu o facem. 

Federația patronală actualizare profesională, adaptată la nevoile individuale 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Un aspect important al organizației este păstrarea echilibrului mediului 
natural 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

programe locale de dezvoltare durabilă, construcții de locuințe 
eficiente energetic 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

acesta este aspectul orizontal al dezvoltării durabile a fiecărui program 
cu care ne confruntăm. Încercăm să includem aspecte similare în 
programele proprii (atât la nivelul activităților, cât și la utilizarea 
materialelor). 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

pedagogia naturii și aventurile, schimbările climatice, dezvoltarea 
durabilă 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Anexa 1.3 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

cunoștințe administrative, sociale și metodologice 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

dezvoltarea rurală, dezvoltarea regională, planificarea peisajului, 
dezvoltarea localităților, marketing regional 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

învățământ superior 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

certificate în domeniul dezvoltării durabile, al supraviețuirii - și al 
cunoașterii pedagogice în domeniul forestier, certificate de instructaj 

Companie privată 
eficiența energetică, de exemplu becuri, materiale reciclate, de 
exemplu hârtie 

Companie privată eficiența energetică, utilizarea energiei regenerabile 

Companie privată  Tehnologie aplicată, Ingeniozitate 

Companie privată 
Competențe de utilizare a calculatorului, cunoștințe despre software, 
permis de conducere 

Companie privată Cunoașterea software-ului, a dreptului de închiriere și altele 

Companie privată atitudine și gândire 

Companie privată 

economie în utilizarea materialelor, echipamentelor la locul de muncă, 
performanță, hârtie reciclată, a becurilor eficiente energetic, a 
sistemelor de încălzire  

Sectorul public 
Acestea fac parte din competența autorităţilor locale, în plus, sunt 
necesare în viaţa cotidiană 
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Sectorul public competențe sociale și emoționale, cunoștințe de specialitate 

Sectorul public gestionarea deșeurilor - funcționarea fără a produce deșeuri 

Institut didactic și de 
cercetare 

subiecte specifice și subiecte legate de dezvoltarea durabilă, 
procesele de transformare, cunoașterea metodelor 

 

Întrebarea 15: Care este rolul climei în contextul mediului și protecţia naturii? 

Întrebarea 15 
Ce rol au pentru dvs. problemele de protecție a mediului, naturii și climei pentru dumneavoastră? 1 = absolut irelevante: 6 = 
foarte importantă 

Valoarea medie 4,94 4,82 3,00 3,50 5,13 4,93 5,18 5,33 

Deviație standard 1,25 1,33 0,00 2,12 1,36 1,11 1,08 1,15 

Mediană 5,00 5,00 3,00 3,50 6,00 5,00 6,00 6,00 

Încredere 95% 0,28 0,78 n.a. 2,94 0,50 0,42 0,04 1,31 

Intervalul de 
încredere + 

5,21 5,60 n.a. 6,44 5,69 5,34 5,82 6,64 

Intervalul de 
încredere - 

4,00 4,03 n.a. 0,56 4,58 4,51 4,54 4,03 

Oblică -0,90 -1,16 n.a. n.a. -1,69 -0,40 -1,01 -1,73 

n 79  2 2 23 27 11 3 

 toate 

Asociația 
profesională/a 
Întreprinzători

lor 

IHK 
(CAMERA DE 
INDUSTRIE ȘI 

COMERȚ) 

Federația 
patronală 

ORGANIZAȚI
E 

NEGUVERNA
MENTALĂ 

Întreprindere 
privată 

Sectorul 
public 

Institut didactic 
și de cercetare 

 

De comun acord, acestea joacă un rol foarte important (parametrii - în medie 4,94). Cameră de Comerț și 

Industrie și Asociația Angajatorilor o apreciază ceva mai jos (în medie 3,00 - 3,50). Historigramele arată că 

sectorul public, instituțiile de didactice și de cercetare, precum și organizațiile neguvernamentale acordă o 

importanță deosebită acestei categorii ("6"), iar companiile private o consideră, de asemenea, "foarte 

importantă", IHK nu acordă o importanță atât de mare acestui lucru ("3"), imaginea generală arată o tendință 

clară spre "6" = "foarte important". 

 .  

toate alle 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1 = keine
Rolle

2 3 4 5 6 = sehr
wichtige

Rolle

Ce rol au pentru dvs. aspectele legale de protectia mediuliu, naturii si climei, 
precum si al dezvoltarii durabile in institutia dvs.? % pentru orice tip de 

organizatie 

 
alle

Berufs-/ Unternehmerverband

IHK

Arbeitgeberverband

NGO

Privates Unternehmen

Öffentlicher Dienst

Lehr- und Forschungseinrichtung
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Sectorul public Öffentlicher Dienst 

6 = foarte mare 6 = sehr 

1 = nici un rol 1 = keine 

Întrebarea 16. Cât de importante sunt cunoștințele interdisciplinare? 

Întrebarea 16 
Cât de importante sunt pentru dvs. cunoștințele 
interdisciplinare? 1 = 

absolut irelevante; 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,94 5,27 5,00 5,00 5,04 4,70 4,73 5,67 

Deviație standard 1,13 0,65 0,00 1,00 1,40 1,20 0,90 0,58 

Mediană 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 

Încredere 95% 0,25 0,38 n.a. 1,13 0,57 0,45 0,53 0,65 

Intervalul de încredere + 5,18 5,65 n.a. 6,13 5,61 5,16 5,26 6,32 

Intervalul de încredere - 4,69 4,89 n.a. 3,87 4,47 4,25 4,19 5,01 

Oblică -1,77 -0,29 n.a. 0,00 -2,27 -

1,
38

 

-0,34 -1.73 

n 80 11 2 3 23 27 11 3 

 toate 

Asociația 
profesională/a 

Întreprinzătorilo
r 

IHK 
(CAMERA 

DE 
INDUSTRI

E ȘI 
COMERȚ) 

Federația 
patronală 

ORGANIZ
AȚIE 

NEGUVE
RNAMEN

TALĂ 

Întreprindere 
privată 

Sectorul public 
Institut didactic 
și de cercetare 

 

În comparația generală, sunt considerate foarte importante fără excepție. Acest lucru este arătat atât de 

parametri, cât și de histogramă. Asociaţia angajatorilor este oarecum nediferenţiată, majoritatea estimărilor fiind 

la "5" și "6".  

 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

6 = foarte importantă 6 = sehr wichtig 

Întrebarea 17 Ce probleme interdisciplinare credeți că sunt importante? 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1 = total
unwichtig

3 4 5 6 = sehr
wichtig

Cat de importante sunt pentru dvs. cunostintele interdisciplinare? % pentru orice 
tip de organizatie  

Berufs-/ Unternehmerverband

IHK

Arbeitgeberverband

NGO

Privates Unternehmen

Öffentlicher Dienst

Lehr- und Forschungseinrichtung

Tabelul xy prezintă o listă de cunoștințe interdisciplinare, 

care constă în valori medii corespunzătoare. Munca în 

echipă, abordările interdisciplinare ale soluțiilor și 

managementul proiectelor au fost în vârful listei. Limbile 
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Cunoştinţele interdisciplinare Media totală 

Munca în echipă 5,25 

Interdisciplinare 
Modalități de soluționare 

5,13 

Managementul de proiect 5,05 

Autoorganizarea 4,65 

Tehnicile de prezentare 4,48 

Cunoștințe IT 4,43 

Achiziționarea de resurse 
financiare 

4,16 

Conducerea 4,15 

Limbile 3,37 

Marketingul de proiect 3,82 

Marketing 3,63 

 

17.1 Managementul de proiect ca cunoștințe interdisciplinare 

Întrebarea 17.1 
Managementul de proiect reprezintă cunoștințe interdisciplinare importante? 1 = absolut 
irelevantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 5,05 5,00 5,50 5,33 5,43 4,88 4,45 5,33 

Deviație standard 1,02 1,26 0,71 0,58 0,84 1,07 1,04 0,58 

Mediană 5,00 5,00 5,50 5,00 6,00 5,00 4,00 5,00 

Încredere 95% 0,23 0,75 0,98 0,65 0,34 0,41 0,61 0,65 

Intervalul de încredere + 5,28 5,75 6,48 5,99 5,78 5,30 5,07 5,99 

Intervalul de încredere - 4,82 4,25 4,52 4,68 5,09 4,47 3,84 4,68 

Oblică -1,06 -1,45 n.a. 1,73 -1,52 -1,03 0,15 1,73 

n 70 11 2 3 23 26 11 3 

 toate 

Asociația 
profesională/a 

Întreprinzătorilo
r 

IHK 
(CAMERA 

DE 
INDUSTRI

E ȘI 
COMERȚ) 

Federația 
patronală 

ORGANIZ
AȚIE 

NEGUVE
RNAMEN

TALĂ 

Întreprindere 
privată 

Sectorul public 
Institut didactic și 

de cercetare 

 

Toate organizațiile consideră cunoștințele interdisciplinare ca fiind foarte importante (valori medii de la 4,45 = 

Sectorul public până la 5,50=IHK). Histograma arată clar că unele voci ale asociațiilor profesionale și ale 

companiilor private nu consideră acest lucru ca fiind important (de la "3" "destul de importante"). În cazul ONG-

urilor, în sectorul public centrul de greutate se află la "4" (= servicii publice), "5" și "6". Companiile private arată 

un maxim la nivelul de "5". 
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Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

6 = foarte importantă 6 = sehr wichtig 

1 = absolut irelevant 1=total unwichtig 

17.2 Autoorganizarea ca cunoștințe interdisciplinare 

Întrebarea 17.2 
Autoorganizarea reprezintă cunoștințe interdisciplinare importante? 1 = absolut irelevantă, 6 = foarte 
importantă 

Valoarea medie 4,65 4,91 5,50 5,33 4,65 4,48 4,45 4,67 

Deviație standard 1,24 1,45 0,71 0,58 1,23 1,34 1,04 1,53 

n 80 11 2 3 23 27 11 3 

 toate 

Asociația 
profesională/a 
Întreprinzători

lor 

IHK 
(CAMER

A DE 
INDUST
RIE ȘI 

COMERȚ
) 

Federația 
patronală 

ORGANI
ZAȚIE 

NEGUV
ERNAM
ENTALĂ 

Întreprindere 
privată 

Sectorul 
public 

Institut didactic și 
de cercetare 

Autoorganizarea este o prioritate evaluată la un nivel înalt de toate instituțiile.  

17.3 Munca în echipă ca cunoștințe interdisciplinare 

Se consideră a fi subiectul 1 pentru cunoașterea interdisciplinară cu valori medii între 4,74 (= întreprinderi 

private) și 6,0 (= IHK). 

Întrebarea 17.3 
Munca în echipă reprezintă cunoștințe interdisciplinare 
importante? 

1 = absolut irelevantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 5,25 5,45 6,00 5,67 5,57 4,74 5,27 5,67 

Deviație standard 0,92 0,82 0,00 0,58 0,73 1,10 0,65 0,58 

Mediană 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 6,00 

Încredere 95% 0,20 0,48 n.a. 0,65 0,30 0,41 0,38 0,65 

Intervalul de 
încredere + 

5,45 5,94 n.a. 6,32 5,86 5,15 5,65 6,32 

Intervalul de 5,05 4,97 n.a. 5,01 5,27 4,33 4,89 5,01 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1=total
unwichtig

2 3 4 5 6 = sehr
wichtig

Menagementul de project reprezinta 
cunostinte interdisciplnare importante? 
% in difenite tipuri de organizatii 

Berufs-/ Unternehmerverband

IHK

Arbeitgeberverband

NGO

Privates Unternehmen

Öffentlicher Dienst

Lehr- und Forschungseinrichtung
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încredere - 

Oblică -1,62 -1,15 n.a. -1,73 -1,41 -1,53 -0,29 -1.73 

n 80 11 2 3 23 27 11 3 

 toate 

Asociația 
profesională/a 
Întreprinzători

lor 

IHK 
(CAMER

A DE 
INDUST
RIE ȘI 

COMERȚ
) 

Federația 
patronală 

ORGANI
ZAȚIE 

NEGUV
ERNAM
ENTALĂ 

Întreprindere 
privată 

Sectorul 
public 

Institut didactic și 
de cercetare 

 

 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

6 = foarte importantă 6 = sehr wichtig 

1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

În histogramă, evaluarea începe cu "4", cu excepția celor două valori extreme de la companiile private. IHK, 

ONG-urile, asociaţiile angajatorilor și instituţiile educaţionale și de cercetare se concentrează pe "6" = foarte 

importante, private și publice pe "5".  

17.4 Conducerea 

Întrebarea 17.4 
Conducerea reprezintă cunoștințe interdisciplinare 
importante? 

1 = lipsite de importanță: 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,15 3,55 3,50 4,00 4,52 4,00 4,55 4,00 

Deviație standard 1,22 1,04 0,71 1,00 0,95 1,41 1,44 1,00 

n 80 11 2 3 23 27 11 3 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1 = total
unwichtig

2 3 4 5 6 = sehr
wichtig

Munca in echipa reprezinta cunostinte interdisciplinare importante? % in diferite tipuri 
de organizatii 

Berufs-/ Unternehmerverband

IHK

Arbeitgeberverband

NGO

Privates Unternehmen

Öffentlicher Dienst

Lehr- und Forschungseinrichtung
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 toate 

Asociația 
profesională/a 
Întreprinzători

lor 

IHK 
(CAMER

A DE 
INDUST
RIE ȘI 

COMERȚ
) 

Federația 
patronală 

ORGANI
ZAȚIE 

NEGUV
ERNAM
ENTALĂ 

Întreprindere 
privată 

Sectorul 
public 

Institut didactic și 
de cercetare 

 

Deși este foarte bine plasată, în medie la nivelul de 4,15, aceasta ocupă doar locul 8 din 11. Cele mai multe 

organizații o plasează sub medie, cu excepția ONG-urilor - 4,52 și a sectorului public - 4,55.  

 

toate alle 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

6 = foarte importantă 6 = sehr wichtig 

1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

Diagrama tip coloană prezintă o repartizare gaussiană echitabilă în jurul valorii de "4", companiile private 

distribuite iniţial în mod uniform, prezintă o concentrare puternică la valoarea de 6, sectorul public are de 

asemenea, o distribuție uniformă între 3-6, ONG-urile cu o concentrație de "4-5", instituţiile de învățământ și 

cercetare se ridică de la "4" la "5". 

17.5 Tehnici de prezentare 

Întrebarea 17.5 
Tehnicile de prezentare reprezintă un aspect important al cunoștințelor interdisciplinare? 1 = absolut 
irelevantă, 6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,48 4,18 5,00 4,67 4,61 4,26 4,82 4,67 

Deviație standard 1,27 1,47 1,41 1,53 0,99 1,58 0,87 0,58 

Mediană 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Încredere 95% 0,28 0,87 1,96 1.73 0,40 0,60 0,52 0,65 

Intervalul de 
încredere + 

4,75 5,05 6,96 6,40 5,01 4,86 5,33 5,32 

Intervalul de 
încredere - 

4,20 3,31 3,04 2,94 4,20 3,66 4,30 4,01 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1 = total
unwichtig

2 3 4 5 6 = sehr
wichtig

Conducerea reprezinta cunostinte interdisciplinare importante? % pentru fiecare 
forma organizationala in parte 

alle

Berufs-/ Unternehmerverband

IHK

Arbeitgeberverband

NGO

Privates Unternehmen

Öffentlicher Dienst

Lehr- und Forschungseinrichtung
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Oblică -0,85 -0,84 n.a. -0,94 -0,33 -0,65 -0,69 -1,73 

n 80 11 2 3 23 27 11 3 

 toate 

Asociația 
profesională/

a 
Întreprinzător

ilor 

IHK 
(CAMER

A DE 
INDUST
RIE ȘI 

COMER
Ț) 

Federația 
patronală 

ORGAN
IZAȚIE 
NEGUV
ERNAM
ENTAL

Ă 

Întreprindere 
privată 

Sectorul 
public 

Institut didactic și de 
cercetare 

 

În medie, toate organizaţiile o plasează la nivelul de 4,48, iar IHK, asociaţiile angajatorilor, instituţiile publice și 

instituţiile de învățământ o evaluează la un nivel înalt, în timp ce asociaţiile profesionale și întreprinderile private 

la un nivel mai scăzut.  

Diagrama tip coloane arată tendința spre "foarte important - foarte important" pentru Sect. Public, asociaţiile 

angajatorilor sunt nediferențiate de la "3", companiile private sunt nediferențiate pentru toate valorile, dar mai 

mari de la "5" la "6", instituțiile didactice și de cercetare "4" - "5", ONG-urile de la "3” la "6" cu un accent puternic 

pe "5". „1“ și „2“ aproape că nu au fost marcate.  

 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

17.6 Limbile străine 

Întrebarea 17.6 
Cunoştinţele de limbi străine reprezintă cunoștințe 
interdisciplinare importante? 

1 = absolut irelevante, 6 = foarte importante 

Valoarea medie 3,87 3,27 4,50 4,67 4,04 3,81 3,82 4,33 

Deviație standard 1,41 1,19 2,12 1,53 1,49 1,60 0,98 0,58 

n 79 11 2 3 23 26 11 3 
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Tehnicile de prezentare reprezinta un aspect important al cunostintelor 
interdisciplinare? % in diferite tipuri de organizatii 
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 toate 

Asociația 
profesională/

a 
Întreprinzător

ilor 

IHK 
(CAMER

A DE 
INDUST
RIE ȘI 

COMER
Ț) 

Federația 
patronală 

ORGAN
IZAȚIE 
NEGUV
ERNAM
ENTAL

Ă 

Întreprindere 
privată 

Sectorul 
public 

Institut didactic și de 
cercetare 

 

Limbile nu par a fi atât de importante (parametrii medii 3,27-4,67). În comparațiile individuale, nominalizările 

încep de la "3". Sectorul public "3-5", instituţiile didactice și de cercetare de la "4" la "5" puternic, ONG-urile 

nediferențiate de la "2 până la 6", companiile private nediferențiate pe întreg spectrul. Asociaţia angajatorilor și 

IHK au fost de asemenea nediferențiate între "3" și "6”  

 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public  Öffentlicher Dienst  

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

6 = foarte importantă 6 = sehr wichtig 

17.7 Soluții interdisciplinare 

Aceste cunoștințe sunt foarte importante (media 4,85 - 5,67, media generală 5,13), iar răspunsurile sunt, de 

asemenea, apropiate unul de altul (= deviații standard mici). Acest lucru poate fi văzut și în diagrama tip coloană.  

Întrebarea 17.7 
Cunoștințele interdisciplinare în domeniul soluțiilor interdisciplinare sunt importante?  1 = absolut 
irelevante 6 = foarte importante 

Valoarea medie 5,13 5,00 5,50 5,00 5,39 4,85 5,18 5,67 

Deviație standard 0,95 1,18 0,71 1,00 0,78 1,01 0,98 0,58 

Mediană 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,00 5,00 6,00 

Încredere 95% 0,83 0,95 0,62 0,88 0,63 0,88 0,86 0,46 

Intervalul de 
încredere + 

5,96 5,95 6,12 5,88 6,02 5,73 6,04 6,13 

Intervalul de 4,29 4,05 4,88 4,12 4,77 3,96 4,32 5,20 
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Limbile straine reprezinta un aspect interdisciplinar important? in 
diferite tipun de organizatii 
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încredere - 

Oblică -0,99 -0,44 n.a. 0,00 -1,47 -0,94 -1,20 -1,73 

n 79 11 2 3 23 26 11 3 
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ilor 
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cercetare 

 

 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

1 = absolut irelevante 1= total unwichtig 

6 = foarte importantă 6 = sehr wichtig 

17.8 Marketingul de proiect (fără imagine) 

Întrebarea 17.8 
Cât de important este marketingul de proiect ca cunoaștere interdisciplinară? 1 = absolut irelevante, 6 = 
foarte importante 

Valoarea medie 3,82 3,00 5,00 4,33 4,26 3,69 3,55 4,33 

Deviație standard 1,23 1,41 1,41 0,58 1,18 1,12 1,21 0,58 

n 79 11 2 3 23 26 11 3 
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Marketingul de proiect - ca și în cazul limbilor - nu este evaluat la fel de important ca și cuvintele cheie 

anterioare. La fel de înalte sunt, de asemenea, deviațiile standard, deci există și o varietate mai mare de 

răspunsuri IHK, asociația angajatorilor, organizațiile neguvernamentale și instituțiile didactice și de cercetare le 

evaluează la "5".  

17.9 Cerere de cofinanțare a proiectului 

Întrebarea 17.9 
Cât de importantă este scrierea de cereri de finanţare ca cunoștințe interdisciplinare? 1 = absolut 
irelevante, 6 = foarte importante 

Valoarea medie 4,16 3,45 2,00 3,67 5,22 3,77 4,00 4,67 

Deviație standard 1,55 1,92 1,41 0,58 1,09 1,42 1,55 0,58 

Mediană 4,00 4,00 2,00 4,00 6,00 4,00 4,00 5,00 

Încredere 95% 0,34 1,13 1,96 0,65 0,44 0,55 0,92 0,65 

Intervalul de 
încredere + 

4,51 4,59 3,96 4,32 5,66 4,32 4,92 5,32 

Intervalul de 
încredere - 

3,82 2,32 0,04 3,01 4,77 3,22 3,08 4,01 

Oblică -0,52 0,03 n.a. -1,73 -1,64 -0,46 0,20 -1,73 

n 79 11 2 3 23 26 11 3 

 toate 
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ilor 
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Întreprindere 
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Sectorul 
public 

Institut didactic și de 
cercetare 

 

Răspunsurile diferă semnificativ (= deviația standard este ridicată), instituţiile didactice și de cercetare, precum și 

ONG-urile le consideră foarte importante (4,67 - 5,22), în timp ce alţii le evaluează ca fiind mai puțin importante, 

iar media generală este de 4,16. Diagrama tip coloană prezintă evaluările sectorului public în mod egal de la "2" 

la "6", asociaţia angajatorilor la "3" și "4"; companiile private sunt foarte diversificate. .  

 

% pentru formele organizatorice individuale % für die einzelnen Organisationsformen 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 
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0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1 = total
unwichtig

2 3 4 5 6 = sehr
wichtig
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cererilor de finantare ca o 
cunoastere transversala? 
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Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public  Öffentlicher Dienst  

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

6 = foarte importantă 6 = sehr wichtig 

1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

17.10 Cunoștințe IT 

Cu o medie de 4,43, abilitățile IT sunt al șaselea cel mai important factor din sectorul public (3,73). Intervalul de 

valori variază de la 3,73 (servicii publice) la 5,00 (IHK și instituţii didactice). 

Întrebarea 17.10 
Cât de importante sunt competenţele IT ca cunoștințe interdisciplinare? 1 = absolut 
irelevante; 

6 = foarte importantă 

Valoarea medie 4,43 4,55 5,00 4,33 4,83 4,23 3,73 5,00 

Deviație standard 1,18 1,21 1,41 2,08 0,94 1,31 0,90 1,00 

Mediană 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,00 5,00 

Încredere 95% 0,26 0,72 1,96 2,36 0,38 0,50 0,53 1,13 

Intervalul de încredere 
+ 

4,69 5,26 6,96 6,69 5,21 4,73 4,26 6,13 

Intervalul de încredere 
- 

4,17 3,83 3,04 1,98 4,44 3,73 3,19 3,87 

Oblică -0,57 -0,13 n.a. -1,29 -1,08 -0,58 -0,34 0,00 

n 79 11 2 3 23 26 11 3 
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Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 
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1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

6 = foarte importantă 6 = sehr wichtig 

Histogramele arată un interval de la "2", cu focalizare de la "4".  

17.11 Marketing 

Frage17.11 
Cât de important este marketingul de ca cunoaștere 
interdisciplinară? 

1 = lipsit de importanță: 6 = foarte important 

Valoarea medie 3,63 3,09 2,50 4,33 4,09 3,48 3,45 4,00 

Deviație standard 1,28 1,14 0,71 0,58 1,24 1,40 1,21 1,00 

Oblică -0,12 0,29 n.a. 1,73 -0,34 0,04 -0,69 0,00 

n 80 11 2 3 23 27 11 3 

 toate 
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privată 
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cercetare 

Marketingul este considerat ca fiind mai puțin important. Diagramele individuale tip coloană arată acest 

lucru.  

Întrebarea 18 Alte cunoștințe și abilităţi interdisciplinare sunt importante? 

Întrebarea 18 Alte competențe interdisciplinare sunt importante pentru dvs.? 90% Nu 10% Da 
 

toate 

Asociația 

profesională/a 

Întreprinzătoril

or 

IHK 
(CAMERA 

DE 
INDUSTRIE 
ȘI COMERȚ) 

Federația 

patronală 
MGO 

Întreprindere 

privată 

Sectorul 

public 

Institut didactic și de 

cercetare 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nu 90,00% 90,91% 100,00% 100,00% 82,61% 96,30% 90,91% 66,67% 

Da 10,00% 9,09% 0,00% 0,00% 17,39% 3,70% 9,09% 33,33% 

Aproape nici o altă abilitate interdisciplinară nu a fost menționată.  

Întrebarea 19 Ce alte cunoștințe interdisciplinare sunt importante pentru dvs.? 

Instituţia 
Ce alte subiecte interdisciplinare 
sunt importante pentru dvs.? 

Română 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Abilitatea de a învăța despre subiecte 
noi 

abilitatea de a învăța despre subiecte noi 

Instituții didactice și de 
cercetare 

Interdisciplinaritate interdisciplinaritate 

Sectorul public 
Comunicare, gestionare retorică a 
conflictelor, Strategii în situaţii de stres, 
Crearea de rețele 

Comunicare, retorică, gestionarea 
conflictelor, combaterea stresului, crearea 
de rețele 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Experiența ONG-urilor, Experienţă în 
domeniul politicii organizaţiilor și 
instituţiilor 

Experiență în organizațiile 
neguvernamentale, experiență în politică 
etc. organizații și instituții 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Raportarea și documentarea 
proiectelor, comunicarea, relațiile cu 
publicul, coordonarea evenimentelor, 
controlul financiar 

raportarea și documentarea proiectelor, 
comunicarea, relațiile cu publicul, 
coordonarea evenimentelor, controlul 
financiar 



 EUBILD UNAKLIM - Cercetare privind învățarea pe tot parcursul vieții - Angajatori 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 95 

Întreprindere privată managementul timpului managementul timpului 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

experience in management experiență în management 

 

Întrebarea 20 Există reglementări, linii directoare și standarde importante în sectorul dvs.? 

Tipul organizaţiei 
Ce legi, linii directoare și standarde sunt importante și trebuie să 

fie cunoscute de angajații* dvs.? 

Federația patronală 

Legea apelor, Legea privind protecția solului, Legea privind 
protecția mediului, Legea minelor, Legea privind sănătatea și 
siguranța 

Federația patronală 
SGB XI SGB V SGB XII Directiva privind salarizarea standard, 
dreptul muncii 

Asociația profesională/a 
Întreprinzătorilor 

Agenda 2020 (în conformitate cu CLIMAdapt) 

Asociația profesională/a 
Întreprinzătorilor 

Reglementări de curățare, reglementări chimice, reglementări 
privind protecția animalelor 

Asociația profesională/a 
Întreprinzătorilor 

DIN, directivele agricole privind îngrășămintele, fertilizarea, 
hrana pentru animale 

Asociația profesională/a 
Întreprinzătorilor 

Directiva privind economia de energie, directiva UE privind 
eficiența energetică totală a clădirilor, legea privind energia 
regenerabilă, legea privind deșeurile de echipamente electrice 
și electronice, instrucțiunile tehnice privind calitatea aerului, 
legea federală privind controlul imisiilor și altele 

Asociația profesională/a 
Întreprinzătorilor 

Directiva UE privind mediul, directivele de asociere 

Asociația profesională/a 
Întreprinzătorilor 

GüKG AbfAEV BGB StGB TVG  KrWG BImSchG StVO  GBV   

Asociația profesională/a 
Întreprinzătorilor 

QM DQR EQR  

Asociația profesională/a 
Întreprinzătorilor 

legislația privind protecția mediului 

Asociația profesională/a 
Întreprinzătorilor 

în funcție de subiectul din departament 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE 
ȘI COMERȚ) 

Legea federală de protecție a mediului, la nivel federal și UE 
proiecte de legi 

Institut didactic și de 
cercetare 

Calitate, cunoștințe, management de mediu. Codul dezvoltării 
durabile 

Institut didactic și de 
cercetare 

Dreptul universitar 

Institut didactic și de 
cercetare 

Legea privind sursele regenerabile de energie, standardele 
europene și naționale pentru instalațiile de energie 
regenerabilă, directiva EPC 
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ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Legea I / 2012 a Codului Muncii din Ungaria 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Agenda 21 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

AN - Cele mai bune soluții, reguli detaliate în funcție de tema 
proiectului 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Az egyesület tevékenységét érintő EU-s és hazai jogszabályok, 
irányelvek. 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Legea federală privind conservarea naturii, Legea landurilor 
privind conservarea naturii, Directivele privind ariile protejate, 
Standardele de calitate pentru zonele protejate 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

DIN, ISO, legea privind protecția naturii (UE, FFH, WRRL etc.)  

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

cooperare 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

strategia pentru tineret, reglementări privind legislația culturală 
pentru administrațiile locale 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Există multe 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

serviciile sociale, responsabilitatea guvernelor locale CSR 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Legea conservării naturii, directivele Natura 2000, legea 
federală a apelor  

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

legislația și directivele privind protecția mediului 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Reglementările privind protecţia naturii, a animalelor și a 
mediului 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

onestitatea, abilitatea de a gândi în rețele, aplicarea 
metodologiei de planificare a comunităților locale, 
internaționalismul - deschiderea spre bunele practici, 
independența, proactivitatea 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Programul de dezvoltare rurală 2014-2020, Legea privind 
autonomia locală, dreptul de asociere, legea achizițiilor publice 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Legislația de protecție a mediului, legea construcțiilor 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

legislația privind protecția mediului, finanțare, ministere, 
fundații 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

autorizația de a legifera  

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Legislația privind apele, protecția solului, legislația de protecție 
a mediului 

Sectorul public 
administrația publică, legislația administrației locale, legislația 
în diverse domenii 

Sectorul public Legea construcțiilor, VSV, TVöD 
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Sectorul public 
Legea Brandenburg privind protecția naturii, directivele de 
administrare 

Sectorul public integritatea, codul etic 

Sectorul public KTTV 

Sectorul public Mötv., KET, Kttv. Áhtv. 

Sectorul public 

Natura 2000, DSDFF, directiva privind protecția păsărilor, 
DCA, directiva privind gestionarea crizelor în timpul 
inundațiilor, legislația națională privind protecția solului, legea 
privind gestionarea deșeurilor și economia circulară, zonele 
contaminate 

Sectorul public TvT, KvT,  

Sectorul public legislația de protecție a mediului  

Întreprindere privată 
cooperarea pentru a oferi un mediu sigur și relaxant pentru 
antreprenoriat 

Întreprindere privată Legea privind gestionarea circulară a deșeurilor 

Întreprindere privată Deșeuri, legislația de protecție a mediului 

Întreprindere privată Specific pentru minerit 

Întreprindere privată 
funcționarea în siguranță, legislația privind educația adulților, 
eficiența energetică  

Întreprindere privată Codul de conduită etc. 

Întreprindere privată 

Directivele Parlamentului European și ale Consiliului: 
2010/31/UE, 2012/27/UE, 2009/28/WE, 2008/50/WE; Legislația 
privind energia, legea privind sursele regenerabile de energie, 
legea privind eficiența energetică, dreptul mediului 

Întreprindere privată EE-Law, BAFA-Funding, PV și încălzire solară 

Întreprindere privată Legile și directivele specifice, IN 

Întreprindere privată instituțiile de bază 

Întreprindere privată  Gestionarea deșeurilor. E.U. Regulamente 

Întreprindere privată ITI-PM -2001 

Întreprindere privată 
Depinde de proiectul realizat. Angajații pot citi actele normative 
dacă este necesar. 

Întreprindere privată 
reglementări privind accizele, obligațiile fiscale, documentele 
vamale și de înregistrare 

Întreprindere privată Legea 220/2008 Normativă C107/2005 
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Întreprindere privată 

 Legea privind apa (107/1996), cu o versiune actualizată O.M. 
(ordonanța ministerului) 662/2006 și O.M. 799/2015 pentru 
pregătirea și eliberarea autorizațiilor pentru gospodărirea 
apelor G.D. (decizia guvernului) 930/2005+OM. 1278/2011 
privind delimitarea protecției sanitare a bazinului hidrografic 

Întreprindere privată 
Legea bunului simț. Restul se învață pe parcurs. Legea bunului 
simț. Reszta uczy się w trakcie 

Întreprindere privată Dreptul de închiriere 

Întreprindere privată Dreptul de închiriere 

Întreprindere privată 
legea construcțiilor și directivele privind construcțiile, EnEV, 
directivele tehnice privind zgomotul, BImSchG, HOAI 

Întreprindere privată Legea energiei, legea construcțiilor, legea apelor 

Întreprindere privată Legea geologică și minieră 

Întreprindere privată 
Legea privind sursele regenerabile de energie, standardele de 
măsurare electrice 

 

 

Întrebarea 21 Vă așteptați la o creștere a cererii de locuri de muncă "verzi" în viitor? 

Întrebarea 21 
Vă așteptați în viitor la o cerere mai mare pentru lucrătorii cu cunoștințe "verzi" sau 

interdisciplinare? 1 = nicidecum: 6 = da foarte mult 

Valoarea medie 3,71 3,45 2,00 3,67 3,65 3,81 3,64 5,67 

Deviație standard 1,49 1,69 0,00 2,31 1,47 1,44 1,21 0,58 

Mediană 4,00 3,00 2,00 5,00 3,00 4,00 4,00 6,00 

Încredere 95% 0,33 1,00 n.a. 2,61 0,60 0,54 0,71 0,65 

Intervalul de 
încredere + 

4,04 4,46 n.a. 6,28 4,25 4,36 4,35 6,32 

Intervalul de 
încredere - 

3,39 2,45 n.a. 1,05 3,05 3,27 2,92 5,01 

Oblică -0,01 0,32 n.a. -1,73 0,19 -0,23 0,45 -1,73 

n 80 11 2 3 23 27 11 3 
 

toate 
Asociația 

profesională/a 
Întreprinzătorilor 

IHK (CAMERA 
DE INDUSTRIE ȘI 

COMERȚ) 

Federația 
patronală 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENT

ALĂ 
Întreprindere privată Sectorul public Institut didactic și de cercetare 

 

Acești parametri arată că instituţiile de învățământ și de cercetare, precum și întreprinderile private se așteaptă la 

o cerere peste medie (5,67 și 3,81); toate celelalte se aşteaptă la o cerere mai mică decât media (3,71). Cu toate 

acestea, opiniile diferă, ceea ce se poate vedea în abaterile standard mari. 
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% în diferite tipuri de organizații % für die einzelnen Organisationsarten 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Untemehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

1 = nicidecum 1 = überhaupt nicht 

6 = da, foarte mult 6 = ja, sehr 

 

Diagrama tip coloană arată că companiile private sunt destul de sigure (="4") că cererea va crește, în histogramă 

acestea sunt distribuite în întreaga gamă cu un maxim la "4". Sectorul public, începând cu "2", are, de 

asemenea, o distribuție Gaussiană, cu accent pe "4", ONG-urile se concentrează pe "3" și, prin urmare, sunt 

puțin mai optimiste. Instituțiile didactice și de cercetare se așteaptă la cunoștințe foarte "verzi", IHK nu, asociația 

angajatorilor este foarte diversificată cu "deloc" și o dată cu "5" (dar n=3, adică foarte puține răspunsuri).  

Întrebarea 22 Ce motive sunt importante pentru creşterea numărului de locuri de muncă "verzi"? 

Care sunt motivele pentru 
creşterea cererii de 

cunoștințe "verzi" în viitor? 
Valoarea medie 

Motive ecologice 5,17 

Motive economice 4,76 

Motive politice 4,27 

Motive de marketing 3,64 

 

22.1 Motivele economice pot creşte numărul de locuri de muncă „verzi”? 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1 =
überhaupt

nicht

2 3 4 5 6 = ja,
sehr

Va asteptati la o crestere a cererii pentru  angajatii cu abilitati "verzi"? 

Berufs-/ Unternehmerverband

IHK

Arbeitgeberverband

NGO

Privates Unternehmen

Öffentlicher Dienst

Lehr- und Forschungseinrichtung

În primul rând, motivele de mediu sunt citate atunci 

când este vorba de creșterea cererii, urmate de 

considerente economice și politice. Motivele de 

marketing au fost cele mai puțin menționate.  
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Întrebarea 22.1 
Considerentele economice sunt importante pentru creşterea cererilor de locuri de muncă "verzi"? 1 = absolut irelevante: 6 = foarte 
importante 

Valoarea medie 4,76 5,00 n.a. 3,50 4,33 5,25 4,00 5,50 

Deviație standard 1,48 0,00 n.a. 3,54 1,97 0,71 n.a. 0,71 

Mediană 5,00 5,00 n.a. 3,50 5,00 5,00 n.a. 5,50 

Încredere 95% 0,63 n.a. n.a. 1,51 0,04 0,30 n.a. n.a. 

Intervalul de încredere 
+ 

5,39 n.a. n.a. 5,01 5,17 5,55 n.a. n.a. 

Intervalul de încredere 
- 

4,13 n.a. n.a. 1,99 3,49 4,95 n.a. n.a. 

Oblică -1,69 n.a. n.a. n.a. -1,17 -0,40 n.a. n.a. 

n 21 2 0 2 6 8 1 2 

 toate 

Asociația 
profesională/a 
Întreprinzătoril

or 

IHK 
(CAMERA DE 
INDUSTRIE 
ȘI COMERȚ) 

Asociație a 
Angajatorilor 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAM

ENTALĂ 

Întreprindere 
privată 

Sectorul 
public 

Institut didactic și de 
cercetare 

 

 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

1 = absolut irelevante 1= überhaupt nicht wichtig 

6 = foarte importante 6 = sehr wichtig 

Considerentele economice sunt factori importanţi în cererea crescândă de cunoștințe "verzi". Asociațiile 

angajatorilor, ONG-urile și sectorul public percep acest lucru ca fiind puțin sub medie în ceea ce privește 

importanța. Diagrama tip coloană arată concentrația de la "4" la "foarte important". IHK evaluează "absolut 

irelevante", asociația angajatorilor are o distribuție neomogenă.  

22.2 Motivele politice pot duce la creşterea locurilor de muncă „verzi”? 

Întrebarea 22.2 Considerentele politice sunt importante pentru creşterea cererii de locuri de muncă "verzi"? 1 = absolut irelevante: 6 = foarte relevante 

Valoarea medie 4,27 6,00 n.a. 3,50 3,67 04:17 5,00 4,00 

Deviație standard 1,70 0,00 n.a. 0,71 2,34 1,33 1,41 2,00 

Mediană 5,00 6,00 n.a. 3,50 4,00 5,00 5,00 4,00 

Încredere 95% 0,71 n.a. n.a. 0,30 0,98 0,56 0,59 0,84 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1= überhaupt
nicht wichtig

3 4 5 6 = sehr
wichtig

Motivele economice sunt responsabile pentru cererea tot mai mare de locuri de 
munca "verzi" in % pentru anumite tipuri de organizatii? 

Berufs-/ Unternehmerverband

IHK

Arbeitgeberverband

NGO

Privates Unternehmen

Öffentlicher Dienst
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Intervalul de încredere 
+ 

4,98 n.a. n.a. 3,80 4,84 4.72 5,59 4,84 

Intervalul de încredere 
- 

3,50 n.a. n.a. 3,20 2,69 3,61 4,41 3,16 

Oblică -0,66 n.a. n.a. n.a. -0,25 -1,21 n.a. 0,00 

n 22 3 0 2 6 6 2 3 

 toate 
Asociația 

profesională/a 
întreprinzătorilor 

IHK (CAMERA DE 
INDUSTRIE ȘI 

COMERȚ) 

Federația 
patronală 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTA

LĂ 
Întreprindere privată Sectorul public 

Institut didactic și de 
cercetare 

 

 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

6 = foarte 6 = sehr 

importante wichtig 

1 = absolut irelevante 1= überhaupt nicht wichtig 

Din motive politice, asociațiile profesionale, întreprinderile private și sectorul public, precum și, în unele cazuri, 

organizațiile educaționale și ONG-urile consideră că acest lucru este important. Cu toate acestea, ONG-urile au 

o distribuție neuniformă, aproximativ 30% dintre respondenți nu consideră acceste considerente importante. 

Organizațiile angajatorilor consideră acest lucru mai puțin important.  

22.3 Motivele de marketing pot duce la creşterea locurilor de muncă „verzi”? 

Răspunsurile la această întrebare sunt situate în mijlocul câmpului, Media = 3,64) antreprenorii și asociaţiile 

angajatorilor le consideră importante, ceilalţi mai puţin importante.  

Întrebarea 22.3 
Marketingul este important pentru creşterea cererii de locuri de muncă "verzi"? 1 = absolut irelevant, 6 = foarte 
important 

Valoarea medie 3,64 5,33 n.a. 4,50 3,00 3,43 2,00 3,67 

Deviație standard 1,56 1,15 n.a. 2,12 1,10 1,27 n.a. 2,52 

Mediană 3,50 6,00 n.a. 4,50 3,00 3,00 n.a. 4,00 

Încredere 95% 0,65 1,31 n.a. 2,94 0,88 0,94 n.a. 2,85 

Intervalul de 
încredere + 

4,29 6,64 n.a. 7,44 3,88 4,37 n.a. 6,51 

Intervalul de 
încredere - 

2,98 4,03 n.a. 1,56 2,12 2,49 n.a. 0,82 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1=
überhaupt

nicht
wichtig

2 3 4 5 6 = sehr
wichtig

Considerentele politice sunt importante pentru cresterea cererii de locuri de munca 
"verzi"? % pentru orice tip de organizatie 

Berufs-/ Unternehmerverband

Arbeitgeberverband

NGO

Privates Unternehmen

Öffentlicher Dienst

Lehr- und Forschungseinrichtung



 EUBILD UNAKLIM - Cercetare privind învățarea pe tot parcursul vieții - Angajatori 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 102 

Oblică 0,09 -1,73 n.a. #DIV/0! -1,37 0,22 n.a. -0,59 

n 22 3 0 2 6 7 1 3 
 

toate 
Asociația 

profesională/a 
Întreprinzătorilor 

IHK (CAMERA DE 
INDUSTRIE ȘI 

COMERȚ) 

Federația 
patronală 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTA

LĂ 
Întreprindere privată Sectorul public Institut didactic și de cercetare 

 

 

Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

6 = foarte importante 6 = sehr wichtig 

1 = absolut irelevante 1= überhaupt nicht wichtig 

22.4 Considerentele de mediu pot creşte numărul de locuri de muncă „verzi”? 

Aproape toți respondenții consideră motivele ecologice ca fiind foarte importante. Instituțiile didactice și de 

cercetare sunt împărțite în două tabere, jumătate dintre ele le consideră absolut irelevante. Sectorul public și 

unele asociații profesionale le consideră mai puțin importante.  

Întrebarea 22.4 Considerentele ecologice sunt importante pentru creşterea cererii de locuri de muncă "verzi"? 1 = absolut irelevante: 6 = foarte relevante 

Valoarea medie 5,17 5,33 n.a. 6,00 5,57 5,13 5,00 3,00 

Deviație standard 1,34 1,15 n.a. 0,00 0,79 1,36 1,41 2,83 

Mediană 6,00 6,00 n.a. 6,00 6,00 5,50 5,00 3,00 

Încredere 95% 0,54 1,31 n.a. n.a. 0,58 0,94 n.a. 3,92 

Intervalul de încredere 
+ 

5,70 6,64 n.a. n.a. 6,15 6,06 n.a. 6,92 

Intervalul de încredere - 4,53 4,03 n.a. n.a. 4,99 4,19 n.a. -0,92 

Oblică -1,98 -1,73 n.a. n.a. -1,76 -2,13 n.a. n.a. 

n 24 3 0 2 7 8 2 2 

 toate 

Asociația 
profesională/a 
Întreprinzătoril

or 

IHK 
(CAMERA DE 
INDUSTRIE ȘI 

COMERȚ) 

Federația 
patronală 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAM

ENTALĂ 

Întreprindere 
privată 

Sectorul 
public 

Institut didactic și de 
cercetare 
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Considerentele marketing sunt importante pentru cresterea de locuride munca 
"verzi"? % pentru orice tip de organizatie 

Berufs-/ Unternehmerverband

Arbeitgeberverband

NGO

Privates Unternehmen
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Asociația profesională/a Întreprinzătorilor Berufs-/ Unternehmerverband 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

6 = foarte importante 6 = sehr wichtig 

1 = absolut irelevante 1= überhaupt nicht wichtig 

Întrebarea 23 Cunoașteți programe de educaţie continuă în Środ-Nat-Klim (Mediu-Natură-Climă)?  

Majoritatea respondenților nu cunosc nici o formare suplimentară în acest domeniu. Doar în sectorul public și 

printre organizaţiile neguvernamentale sunt mai multe oferte cunoscute decât necunoscute.  

Întrebarea 23 Cunoaşteţi alte formări în domeniul protecţiei mediului, naturii și climei? 67,50% Nu 32,50% Da 

 toate 
Asociația 

profesională/a 
Întreprinzătorilor 

IHK (CAMERA 
DE INDUSTRIE 

ȘI COMERȚ) 

Federația 
patronală 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMEN

TALĂ 
Întreprindere privată Sectorul public 

Institut didactic și de 
cercetare 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nu 67,50% 72,73% 50,00% 100,00% 43,48% 92,59% 36,36% 100,00% 

Da 32,50% 27,27% 50,00% 0,00% 56,52% 7,41% 63,64% 0,00% 

 

Întrebarea 24 Ce alte oferte de formare continuă în domeniul Mediului-Naturii-Climei cunoaşteţi? 

Instituţia 
Vă rugăm să enumerați formări suplimentare în domeniul protecţiei 
mediului, protecţiei climei și a naturii pe care le cunoaşteţi. 

Asociația profesională Demeter, Binako, agricultură ecologică 

Asociația profesională Leuphana Lüneburg 

Asociația profesională asociații profesionale, universităţi 

Cameră de Comerț și 
Industrie 

IQ Bremen, energiekonsens Bremen, UNI Bremen, Formare continuă IHK 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

academii, subiecte de învățare pe tot parcursul vieții, organizații internaționale, în țările 
europene 

ORGANIZAȚIE Asociațiile de conservare a naturii din statele federale 
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2 4 5 6 = sehr
wichtig

Considerentele ecologice sunt importante pentru cresterea cererilor de 
locuride de munca "verzi"? % pentru orice tip de organizatie 

Berufs-/ Unternehmerverband

Arbeitgeberverband

NGO

Privates Unternehmen

Öffentlicher Dienst

Lehr- und Forschungseinrichtung
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NEGUVERNAMENTALĂ 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

camera arhitecților statelor federale, academiile de mediu ale statelor federale, asociațiile 
profesionale pentru protecția naturii și a mediului, universitățile 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Grup de lucru privind educația ecologică și naturală 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

cursuri universitare 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

manager pentru protecția climei, Sisteme de management de mediu 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Academiile de protecție a mediului din statele federale, BfN, UBA, UBB 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Federația statelor federale Saxonia Protectia naturii și a mediului, IWU Magdeburg, DGFZ 
Dresda 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Instruire Landscape Guardian - de ex.: Universitatea Szent István  

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

expert regional pe probleme umane 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTALĂ 

Academia pe probleme de mediu, BW 

Întreprindere privată auditori, specialist în protecţia mediului, specialist RES  

Întreprindere privată 
Subiecte de studiu în fizica construcțiilor, cursuri de consilieri energetici în camere de 
meserii, camere de ingineri, conferințe de experți, certificate de proiectare case pasive, 
studii DGNB 

Sectorul public DWA, LfULS Saxonia, instituții de învățământ de stat, LANUL Saxonia 

Sectorul public LAKÖV 

Sectorul public Inginer pentru protecția mediului 

Sectorul public Inginer de protecție a mediului natural 

Sectorul public 
practicant - învățător de teme de mediu, inspector pentru protecția mediului, inspector de 
securitate radiologică, expert în managementul deșeurilor, consultant în domeniul economiei 
de energie 

Sectorul public Green-Bridge Foundation (Fundaţia Podul Verde) 
 

Întrebarea 25 Consideraţi că sunt necesare calificări suplimentare în domeniul Mediului-Naturii-Climei? 

În medie, se indică faptul că aceasta are o importanţă medie (parametrii - în medie 3,70). ONG-urile, sectorul 

public și, în special, sectorul cercetării și învățământului, le percep ca având o importanță superioară.  

Întrebarea 25 
În domeniul UNAKLIM (Mediu-Natură-Climă) aveţi nevoie de competențe suplimentare pentru 
angajații dvs.? 
1= deloc; 6= întotdeauna 

Valoarea medie 3.70 3.27 1.50 3.33 3.96 3.67 3.82 5.00 

Deviație standard 1.29 0.90 0.71 2.08 1.36 1.14 1.33 1.00 

Mediană 4.00 3.00 1.50 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 

Încredere 95% 0.28 0.93 0.98 2.36 0.56 0.43 0.78 1.13 

Intervalul de încredere 
+ 

3.98 3.81 2.48 5.69 4.51 4.10 4.60 6.13 

Intervalul de încredere 
- 

3.42 2.74 0.52 0.98 3.40 3.24 3.03 3.87 

Oblică -0.11 0.34 n.a. -1.29 -0.62 0.06 0.71 0.00 

n 80 11 2 3 23 27 11 3 
 

toate 
Asociația 
profesională/

IHK (CAMERA DE 
INDUSTRIE ȘI 
COMERȚ) 

Uniunea 
angajatori

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAMENTA
LĂ 

Întreprinde
re privată 

Sectorul 
public 

Institut 
didactic și 
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a 
Întreprinzăto
rilor 

lor de 
cercetare 

 

Histogramele confirmă parametrii 

 

Sunt necesare competențe suplimentare ale angajaților în domeniul 
protecției mediului, naturii și climei? 

Gibt es Bedarf an zusätzlichen Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter im Umwelt-
, Natur- und Klimaschutz?% 

1 = deloc 1= gar nicht 

6 = întotdeauna  6 = auf jeden Fall  

Asociația profesională/a întreprinzătorilor Berufs- / Unternehmerverband 

IHK (CAMERA DE INDUSTRIE ȘI COMERȚ) IHK 

Federația patronală Arbeitgeberverband 

ORGANIZAȚIE NEGUVERNAMENTALĂ NGO 

Întreprindere privată Privates Unternehmen 

Sectorul public Öffentlicher Dienst 

Institut didactic și de cercetare Lehr- und Forschungseinrichtung 

toate alle 
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5 Comparație cu ipotezele noastre 
 

Ipoteza 1:  Instituțiile mai mari au nevoie mai curând de calificări sau de noi locuri de muncă în 

domeniul Mediului-Naturii-Climei  

Ipoteza a fost respinsă. Nu există o corelație între cele două poziții. K=0,06 

 

Importanța învățării pe tot parcursul vieții în Unaklim Wichtigkeit der Unaklim-Weiterbildung 

Categoriile numărului de angajați Kategorien der Mitarbeiterzahlen 

 

Corel-Mărime-
Unaklim cerere               

Valoarea medie 3,70 3,58 3,81 3,25 3,50 4,09 
lipsă 

informații 

Categorii toate 1 2 3 4 5 6 

 
Ipoteza 2:  Toți au nevoie de competențe în domeniul Med-Nat-Clim 

Parametrii arată o imagine puțin ambiguă. Media generală arată 3,72 și 3,70 = destul de importante. Toate 

instituțiile, cu excepţia organizaţiilor neguvernamentale, a serviciilor publice și a instituţiilor de învățământ și 

cercetare sunt sub medie, în Ungaria și Polonia sunt peste medie. IHK le consideră foarte irelevante (1,50)  

Această ipoteză nu poate fi complet respinsă.  

Întrebarea 25 
În domeniul UNAKLIM (Mediu-Natură-Climă) aveţi nevoie de competențe suplimentare pentru angajații dvs.? 1= deloc; 
6= întotdeauna 

Valoarea medie 3,70 3,27 1,50 3,33 3,96 3,67 3,82 5,00 

Deviație standard 1,29 0,90 0,71 2,08 1,36 1,14 1,33 1,00 

Mediană 4,00 3,00 1,50 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 

Încredere 95% 0,28 0,53 0,98 2,36 0,56 0,43 0,78 1,13 

Intervalul de încredere + 3,98 3,81 2,48 5,69 4,51 4,10 4,60 6,13 

Intervalul de încredere - 3,42 2,74 0,52 0,98 3,40 3,24 3,03 3,87 

Oblică -0,11 0,34 n.a. -1,29 -0,62 0,06 0,71 0,00 

n 80 11 2 3 23 27 11 3 
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Kategorien der Mitarbeiterzahlen 

Importanta invatarii pe tot parcursul vietii in Unaklim (de la 
1 la &) (valon medii) pentru numarul de angajati, nu exista o 

corelatie semnificativa 
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 toate 
Asociația 

profesională/a 
Întreprinzătorilor 

IHK (CAMERA DE 
INDUSTRIE ȘI 

COMERȚ) 

Federația 
patronală 

ORGANIZAȚIE 
NEGUVERNAME

NTALĂ 
Întreprindere privată Sectorul public 

Institut didactic și de 
cercetare 

 

Întrebarea 25 
Credeți că aveți nevoie de calificări suplimentare în domeniul 
protecţiei mediului, naturii și climei?   1= deloc; 6= întotdeauna 

Valoarea medie 3,72 3,47 4,08 4,33 3,00 

Deviație standard 1,29 1,33 1,28 0,87 0,71 

Mediană 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 

Încredere 95% 0,28 0,40 0,51 0,57 0,62 

Intervalul de încredere 
+ 4,00 3,86 4,60 4,90 3,62 

Intervalul de încredere 
- 3,44 3,07 3,57 3,77 2,38 

Oblică -0,13 0,02 -0,44 0,66 0,00 

n 81 43 24 9 5 

  toate DE HU PL RO 

Ipoteza 3:  Durata de activitate pe piaţă nu depinde de calificări sau de noi recrutări în domeniul 

Mediului-Naturii-Climei 

Această ipoteză este respinsă din cauza lipsei de corelare.   

 

1- 5 ani 1 - 5 Years 

>5 - 10 ani >5 - 10 Years 

>10 ani >10 Years 

6 = foarte importante 6 = very important 

1 = absolut irelevantă 1 = not at all 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

1 = not at
all

2 3 4 5 6 = very
important

Cat de Importanta este calificarea in domeriul Med-Nat-Clim? % pentru 
fiecare categoie de varsta 

 

1 - 5 Years

>5 - 10 Years

>10 Years
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Importanța (valoarea medie) calificărilor în domeniul Mediului-Naturii-
Climei în funcţie de perioada de existență pe piață 

Wichtigkeit (MitteIwert) von Qualifikation im Um-Nat-Klim ja Zeit auf dem 
Markt 

Importanța 1 = absolut irelevantă; 6 = foarte importantă, valoarea medie# Wichtigkeit. 1= total unwichtig 6: sehr wichtig, Mittelwert# 

Valoarea medie Mittelwert 

Importanță Wichtigkeit 

Perioada de existenţă pe piaţă: 1:1-5 ani , 2: 5-10 ani ; 3: > 10 ani Zeit auf dem Markt: 1:1-5 Jahre, 2: 5-10 Jahre; 3: > 10 Jahre 

 

Corelația ani pe piaţă și importanţa calificărilor viitoare în 
domeniul Med-Nat-Clim 

Valoarea medie 3,70 3,83 4,00 3,59 

Deviație 
standard 1,29 1,27 1,52 1,24 

n 80 12 14 54 

% tuturor 
angajatorilor 

100,0% 15,2% 17,7% 68,4% 

Categorii toate 1-5 ani > 5 - 10 ani > 10 ani 

Se estimează că importanța este mare, se estimează de la 3 la 4. Media 3,70.  
Nu există însă o corelație, k=-0,6. Ipoteza a fost respinsă.  
 

Ipoteza 4.1:  Certificatele informale sunt, de asemenea, luate în considerare la recrutarea 

angajaţilor dacă subiectul este potrivit.            

Întrebarea 13 
Acceptați, de asemenea, diplome informale și învățarea pe tot parcursul 
vieții?   59,26% Nu 40,74% Da 

  
toate DE HU PL RO 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nu 59,26% 67,44% 33,33% 77,78% 80,00% 

Da 40,74% 32,56% 66,67% 22,22% 20,00% 
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Ipoteza a fost respinsă.  

Cu excepţia angajatorilor din Ungaria, majoritatea certificatelor informale nu sunt acceptate. 

 

Ipoteza 4.2:   Instituţiile mai mici sunt mai susceptibile de a recunoaşte certificatele obţinute în 

cadrul formărilor non-formale decât cele mari  

Ipoteza a fost confirmată.       

Aceasta este susținută de procentajul de răspunsuri și histograme. 

Acceptați, de asemenea, 
certificate informale și 

învățare pe tot parcursul 
vieții?  

1- 5 > 5 - 10 > 10 - 20 > 20 - 100 
> 100 - 

250 
> 250 

Total, % pentru 
fiecare categorie 

de mărime 

Rezultat general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a. 100,00% 

Nu 47,50% 55,56% 83,33% 75,00% 72,73% n.a. 60,00% 

Da 52,50% 44,44% 16,67% 25,00% 27,27% n.a. 40,00% 

 

 

Rezultat general Gesamtergebnis 

Nu No 

Da Yes 

Total Gesamt 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 - 5 >5 - 10 >10 -
20

>20 -
100

>100 -
250

> 250 Gesamt

Gesamtergebnis

No

Yes

Acceptati, de asemenea, certifcate 
informale si invatare  pe tot 
parcursul vietii? 
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Inacceptabile nicht akzeptiert 

Liniară (inacceptabile) Liniowa (nicht akzeptiert) 

% inacceptabile  % nicht akzeptiert  

Mărimea instituției (numărul de angajați) Größe Institution (Mitarbeiterzahl) 

 

Cu cât mai mare este instituţia, cu atât mai frecvent NU le acceptă.  

Ipoteza 5:  În instituţiile de toate dimensiunile, aspectele Mediu-Natură-Climă joacă un rol important                 

Această ipoteza a fost confirmată. 

Întrebarea 15 
Care este rolul protecției mediului, naturii și climei, precum și 
al dezvoltării durabile în instituția dvs.?                                                                           
1 = absolut irelevante, 6 = foarte importante 

Valoarea medie 4.94 5,14 4,18 5,44 5,60 

Deviație standard 1,25 1,19 1,26 1,01 0,89 

Mediană 5,00 6,00 4,00 6,00 6,00 

Încredere 95% 0,28 0,35 0,53 0,66 0,78 

Intervalul de încredere 
+ 5,21 5,49 4,71 6,11 6,38 

Intervalul de încredere 
- 4,66 4,78 3,66 4,78 4,82 

Oblică -0,96 -1,27 -0,38 -2,12 -2,24 

n 79 43,00 22,00 9 5 

  toate DE HU PL RO 

 

Corelația dimensiunii instituției la importanța Unaklim 1 = complet irelevantă; 6 = foarte 
importantă 

Valoarea medie 4,94 4,74 5,44 5,25 5,00 4,82 n.a. 

Deviație 
standard 1,25 1,39 0,73 1,06 1,31 1,25 n.a. 

n 79 38 9 12 8 11 0 

% angajatori 100% 48% 11% 15% 10% 14% 0% 

Categorii 
toate 1-5 > 5-10 > 10-20 > 20-100 

> 100-
250 

>250 
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% declaraţia pentru fiecare categorie Nennung % für jede Kategorie 

1 = nici un rol 1 = no role 

6 = rol foarte important 6 = very important role 

Dimensiunea companiei Firmengröße 

Se vede clar că protecția mediului, a naturii și a climei joacă un rol important în toate instituțiile, indiferent de țară 

sau de mărimea instituției. Nivelul minim al parametrilor medii este de 4,18 și maxim de 5,60  

Ipoteza 6:  Cu cât compania este mai mare, cu atât mai puțin importante devin cunoștințe 

interdisciplinare.        

Ipoteza a fost respinsă. 

Cât de importante sunt pentru 
dvs. cunoștințele 

interdisciplinare față de 
cunoştinţele de specialitate? 

1- 5 > 5 - 10 > 10 - 20 
> 20 - 
100 

> 100 - 250 > 250 Total 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

1 = absolut irelevant 7,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,75% 

3 2,50% 11,11% 8,33% 12,50% 9,09% 0,00% 6,25% 

4 10,00% 0,00% 0,00% 25,00% 18,18% 0,00% 10,00% 

5 47,50% 33,33% 58,33% 37,50% 63,64% 0,00% 48,75% 

6 = foarte importante 32,50% 55,56% 33,33% 25,00% 9,09% 0,00% 31,25% 
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Firmengröße 

Ce rol are in institutia dvs. protectia mediului, naturii si ckimei? 
% pentru fiecare categorie de marime 

 

1 = no role
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6 = very important role
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1 = absolut irelevant 1 = total unwichtig 

6 = foarte importante 6 = sehr wichtig 

Mărimea organizației Organisationsgröße 

Importanța în % comparaţie între țări Wichtigkeit in % Einzellandvergleich 

 

Corelația dintre dimensiunile organizaţiei și importanţa problemelor 
interdisciplinare 

Valoarea 
medie 4,94 4,88 5,33 5,17 4,75 4,73 n.a. 

Deviație 
standard 1,13 1,32 1,00 0,83 1,04 0,79 n.a. 

n 80 40 9 12 8 11 0 

Categorii toate 1 2 3 4 5 6 

Aceste două valori nu se corelează între ele. K = -0,52 

Foarte importante "6" sunt în special cunoştinţele interdisciplinare în special în companiile care angajează 5-10 

angajaţi, în organizaţiile mai mari importanţa este în scădere. "5"= destul de importante, au o distribuţie 

nediferenţiată în companiile de toate mărimile.  

 

Ipoteza 7.1:  Cu cât compania este mai mare, cu atât mai important este managementul de proiect       

Ipoteza a fost respinsă. 

Corelația mărimii organizației cu managementul de proiect ca cunoștințe interdisciplinare, 1 = absolut 
irelevantă; 6 = foarte importantă 

Valoarea 
medie 5,05 5,15 5,00 5,08 4,63 5,00 n.a. 

Deviație 
standard 1,02 0,99 1,32 0,79 1,41 0,89 n.a. 

n 79 39 9 12 8 11 0 

% tuturor 
angajatorilor 

100% 49% 11% 15% 10% 14% 0% 

Categorii toate 1-5 > 5-10 > 10-20 > 20-100 > 100-250 >250 
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Organisationsgröße 
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În % pentru fiecare categorie de mărime In % für jede Größenkategorie 

1 = deloc importante: 1 = not at all important 

6 = foarte importante 6 = very important 

Mărimea organizației Organisationsgröße 

Nu se poate vedea corelația, coeficientul de corelație este k = -0,53. Ipoteza a fost respinsă. 

Ipoteza 7.2:  Cu cât compania este mai mare, cu atât mai important este lucrul în echipă                 

Ipoteza a fost respinsă. 

Corelația dintre dimensiunile instituţiei și importanţa lucrului în echipă 1 = absolut irelevantă; 6 = 
foarte importantă 

Valoarea medie 5,25 5,20 5,56 5,25 5,13 5,27 0 

Deviație standard 0,92 1,09 0,53 0,97 0,64 0,65 n.a. 

n 80 41 9 12 8 11 0 

% tuturor 
angajatorilor 

100,0% 51,3% 11,3% 15,0% 10,0% 13,8% 0,0% 

Categorii toate 1-5 > 5-10 > 10-20 > 20-100 > 100-250 >250 
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Cat de importante este managementul de proiect  ca cunostinte 
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Cât de important este lucrul în echipă ca cunoştinţe interdisciplinare, % 
pentru fiecare organizaţie? 

Wie wichtig ist Teamarbeit als Querschnittskenntnis, % für jede 
Organisation 

1 = absolut irelevant 1 = totally unimportant 

6 = foarte importante 6 = very important 

 

Coeficientul de corelație este k = - 0,3. Nu există nici o corelație. Ipoteza a fost respinsă. 

Ipoteza 7.3:  Cu cât compania este mai mare, cu atât mai important este subiectul IT.  

Oferta a fost respinsă 

 

1 = absolut irelevant 1 = totally unimportant 

6 = foarte importante 6 = very important 

 

Corelația dintre dimensiunile organizaţiei și importanţa cunoştinţelor IT, 1 = absolut 
irelevantă; 6 = foarte importantă 

Valoarea 
medie 4,43 4,67 4,33 4,67 3,13 4,36 n.a. 

Deviație 
standard 1,18 1,11 1,22 1,15 1,25 0,92 n.a. 

n 79 39 9 12 8 11 0 

% tuturor 
angajatorilor 

100,0% 49,4% 11,4% 15,2% 10,1% 13,9% 0,0% 

Categorii toate 1-5 > 5-10 > 10-20 > 20-100 > 100-250 >250 

Corelația K= -0,45. Nu există nici o corelație. Toate răspunsurile sunt în intervalul de sus (= important). Ipoteza a 
fost respinsă.  

 

Ipoteza 7.4:  Cu cât compania este mai mare, cu atât mai important este subiectul legat de cererea de 

proiect   

Ipoteza a fost respinsă. 

Corelația dintre mărimea organizaţiei și importanţa scrierii propunerilor de proiect 

Valoarea 4,16 4,72 4,11 3,08 3,13 4,18 n.a. 
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medie 

Deviație 
standard 1,55 1,32 1,62 1,78 1,55 1,17 n.a. 

n 79 39 9 12 8 11 0 

% tuturor 
angajatorilor 

100,0% 49,4% 11,4% 15,2% 10,1% 13,9% 0,0% 

Categorii toate 1-5 > 5-10 > 10-20 > 20-100 > 100-250 >250 

Dimpotrivă: Cu cât compania este mai mică, cu atât este mai importantă pregătirea propunerilor de 
proiect. A se vedea linia tendinţei pentru "6" și "5".  Însă, și răspunsurile "1", "2", "3" se concentrează asupra 
companiilor mici. "4" = destul de importantă este nediferențiat, cu o creștere nesemnificativă pentru companiile 
mari.  

 

1 = absolut irelevantă  1 = totally unimportant  

6 = foarte importantă 6 = very important 

Liniară (1 = absolut irelevantă) Liniowa (1 = totally unimportant) 

Liniară (2) Liniowa (2) 

Liniară (3) Liniowa (3) 

Liniară (4) Liniowa (4) 

 

Ipoteza 8:  Cu cât compania este mai mare, cu atât mai mare este necesitatea cunoştinţelor "verzi".    

Această ipoteză este confirmată cu rezerve. 

Corelația dintre dimensiunile organizației și creșterea cererii de locuri de muncă "verzi" 1 = 
niciuna; 6 = da, mare 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1 - 5 >5 - 10 >10 - 20 >20 -
100

>100 -
250

> 250

Cat de importanta este scrierea propunerilor de proiect? % pentru fiecare 
categorie de marime 

1 = totally unimportant

2

3

4

5

6 = very important

Linear (1 = totally
unimportant)

Linear (2)

Linear (3)

Linear (4)



 EUBILD UNAKLIM - Cercetare privind învățarea pe tot parcursul vieții - Angajatori 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 116 

Valoarea medie 3,71 3,48 4,56 3,75 3,75 3,82 n.a. 

Deviație standard 1,49 1,54 1,42 1,76 1,04 1,25 n.a. 

n 80 40 9 12 8 11 0 

% tuturor 
angajatorilor 

100,0% 50,0% 11,3% 15,0% 10,0% 13,8% 0,0% 

Categorii toate 1-5 > 5-10 > 10-20 > 20-100 > 100-250 >250 

 

 

Mărimea organizației Organisationsgröße 

5-10 MA 5-10 MA 

Importanță Wichtigkeit 

Companiile care angajează 5-10 angajați sunt excepții. Fără acestea, corelația ar fi K = 0,94, cu acestea K = -

0,05. Se pare că există un anumit model, dar este slab expus datorită ratei scăzute de răspuns și a unei grile de 

evaluare statistice restrânse de între 3,48 și 4,56.   

Ipoteza 9: Alte oferte educaţionale în domeniul Mediu-Natură-Climă nu sunt cunoscute.    

Ipoteza a fost confirmată.  Această afirmație este susținută de histograme și parametri statistici.  
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Cunoaşteţi vreo formare 
continuă recunoscută în 
domeniul Mediului-Naturii-
Climei? 

1- 5 > 5 - 10 > 10 - 20 > 20 - 100 > 100 - 250 > 250 
Total, % 
fiecare 

Rezultat general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a. 100,00% 

Nu 77,50% 66,67% 41,67% 50,00% 72,73% 0,00% 67,50% 

Da 22,50% 33,33% 58,33% 50,00% 27,27% 0,00% 32,50% 

Se arată clar că ofertele de educație continuă din domeniul Mediului-Naturii-Climei nu sunt cunoscute.  

Ipoteza 10: Cu cât mai mare este compania, cu atât mai importante sunt problemele legate de protecția 

mediului, natură și climă    

Ipoteza a fost respinsă. 

 

Rezultat general Gesamtergebnis 

1 = nici un rol 1 = no role 

6 = rol foarte important 6 = very important role 

Total Gesamt 

 

Care este rolul protecției 
mediului, naturii și climei, 

precum și al dezvoltării 
durabile în instituția dvs.? 

1- 5 > 5 - 10 > 10 - 20 > 20 - 100 > 100 - 250 > 250 Total 

Rezultat general 39 9 12 8 11  n.a. 79 

1 = nici un rol 1         
n.a. 

1 

2 2         
n.a. 

2 

3 4   1 2 2 
n.a. 

9 
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Mărimea corelației dintre dimensiunea instituţiei și semnificaţia Unaklim 

Valoarea 
medie 

4.94 
4,74 5,44 5,25 5,00 4,82 n.a. 

Deviație 
standard 1,25 1,39 0,73 1,06 1,31 1,25 n.a. 

n 79 38 9 12 8 11 0 

Categorii toate 1-5 > 5-10 > 10-20 > 20-100 > 100-250 >250 

 

 

Corelația tuturor categoriilor este  -0,15, adică nu corelează deloc, fără categoria 1 (1-5 angajați) corelația este -

0,998, adică se corelează foarte bine.  

Arată mai degrabă așa: "Cu cât compania este mai mare, cu atât este mai puţin important Mediul-Natura-

Clima". Dar la un nivel ridicat de importanţă (5,45 până la 4,8). Aceasta înseamnă că de la un anumit număr 

de angajați pare să se coreleze. Numai companiile mici nu se încadrează în grilă. Practic, multe companii mici 

consideră că Mediul-Natura-Clima sunt importante. Cu toate acestea, numărul de companii mici este, de 

asemenea, mai mare (n = 38) și prin urmare mai eterogen în sine. Aici suntem siguri că am examinat diferite 

ipoteze de bază. Din păcate, numărul de răspunsuri nu permite efectuarea de sondaje statistice suplimentare 

pentru a identifica subgrupurile.  

 

Lista de ipoteze este prezentată mai jos.  

    

Ipoteza 1: Instituțiile mai mari au nevoie de calificări superioare sau de noi angajați 

în probleme de mediu. 
 

Lipsă de corelație 

    

Ipoteza 2: Fiecare are nevoie de calificări în domeniul protecției mediului. 

 

Indicatori statistici 

Ipoteza 3: Perioada de existență pe piață nu se corelează cu calificările / recrutarea 

de personal. 
 

 

Lipsă de corelație 

  

 

 

Ipoteza 4.1: La recrutarea personalului, sunt acceptate și certificate neoficiale. Indicatori statistici 
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Ipoteza 4.2: Instituțiile mai mici acceptă mai repede certificatele informale decât cele 

mari. 
 

Indicatori statistici, 

corelații, histograme 

    

Ipoteza 5: În instituțiile de toate dimensiunile, subiectele legate de protecția 

mediului joacă un rol important. 
 

Indicatori statistici, 

corelații, histograme 

    

Ipoteza 6: Cu cât instituția este mai mare, cu atât devin mai puțin importante 

subiectele interdisciplinare. 
 

Indicatori statistici, 
corelații, histograme 

Ipoteza 7.1: Cu cât este mai mare organizația, cu atât mai important este subiectul: 

"Managementul de proiect", 
 

Lipsă de corelație, 

histograme 

Ipoteza 7.2: Cu cât este mai mare organizația, cu atât mai important este subiectul: 

"Lucru în echipă”. 
 

Lipsă de corelație. 

Histograme 

    

Ipoteza 7.3: Cu cât este mai mare organizaţia, cu atât mai importante sunt 

cunoştinţele IT 
 

Lipsă de corelație, 

histograme 

    

Ipoteza 7.4: Cu cât este mai mare organizația, cu atât mai important este subiectul: 

"Scrierea propunerilor de proiect”.    

Corelație negativă, 

histograme. Tendință 

    

Ipoteza 8: Cu cât este mai mare organizația, cu atât mai mult are nevoie de 

cunoștințe "verzi". 
 

corelații, histograme 1 

excepție 

Ipoteza 9: Alte subiecte educaționale în cadrul temelor de mediu nu sunt cunoscute. 

 

 

Indicatori statistici 

    

Ipoteza 10: Cu cât este mai mare organizația, cu atât mai importante sunt subiectele 

de mediu.    

Corelație negativă. 

Histograme. Tendință 

 

6 Comparație între asociațiile de angajatori și instituțiile de formare profesională 

Chestionarul a fost elaborat astfel încât să reflecte cât mai mult posibil întrebările importante pentru angajatori și 

instituţiile de formare. Aceștia ar trebui să coopereze cât mai mult posibil. Astfel, nevoile și serviciile ar trebui să 

se completeze cât mai mult posibil. Este surprinzător faptul că în evaluarea angajatorilor și instituțiilor de 

finanțare / instituțiilor de învățământ au existat diferențe puternice: 

Importanța învăţării pe tot parcursul vieții în general:  

Angajatorii au evaluat importanța educației continue mult mai bine decât instituțiile de învățare pe tot parcursul 

vieții. Atât valorile medii generale, cât și punctele focale din histograme diferă semnificativ. Comparația din 

diferite țări arată că Germania are o poziție bună în ceea ce privește relația dintre așteptările angajatorilor și 

oferta de învățare pe tot parcursul vieții. În cazul Ungariei, există însă, un decalaj mare, cu o diferență de trei 

categorii. Polonia și România sunt nediferențiate.  

 

Completarea educaţiei cu un certificat oficial / importanţa certificatelor oficiale: 

Aici diferența dintre valorile medii totale este mai mare de 1 categorie în scala de valori. Angajatorii consideră că 

este mult mai important decât furnizorii de servicii educaționale. Diagramele tip coloană arată diferențe 

semnificative pentru toate țările, importanța "5 = destul de importantă" pe partea angajatorului contrastează cu 

evaluarea "1 = complet irelevantă" din partea învățării pe tot parcursul vieții.  

Certificate cu lucrări proprii (de ex. cercetări, prezentări) și recrutare pe baza propriei propriilor lucrări: 
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Mostrele de lucrări proprii ale angajatului sunt evaluate de angajator mult mai bine decât de instituțiile de 

învățământ. Media generală este de 2,51 pentru instituțiile de învățământ și 4,25 pentru angajatori. Histogramele 

prezintă, de asemenea, diferențe în trei categorii (pentru instituțiile de învățământ "1 = absolut irelevant", pentru 

angajatori "4" + "5"). Polonia este o excepție cu "2". 

Cât de important este stagiul? 

Angajatorii consideră stagiul mult mai important - cu aproape două categorii mai înalt decât instituțiile de 

învățământ.  Media generală este de 2,81 pentru instituțiile de învățământ și 4,14 pentru angajatori. Tendința 

generală pentru furnizorii de servicii educaționale este "1 = absolut irelevant", în timp ce pentru angajatori este 

"de la 4 la 5 = important până la foarte important". Histogramele pentru respondenții germani indică valori mult 

mai ridicate ("4") decât pentru instituțiile de învățământ ("1"). Aceeași imagine apare și în cazul Ungariei. Polonia 

și România sunt nediferențiate în acest caz.  

Importanța cunoștințelor interdisciplinare a fost evaluată în mod similar de ambele grupuri ca fiind 

importantă: Managementul de proiect ca cunoștințe interdiscipline a fost, de asemenea, considerat foarte 

important.  

 Angajatorii consideră, însă, că Autoorganizarea este mult mai puțin importantă decât o consideră instituțiile de 

formare. Valorile medii diferă semnificativ cu 1 categorie. În comparația țărilor individuale, angajatorii și centrele 

de dezvoltare profesională o evaluează în mod similar.  

Munca în echipă este percepută în mod similar de ambele grupuri. La rândul lor, angajatorii din Polonia 

apreciază munca în echipă mult mai puțin ("4") decât furnizorii de servicii educaţionale ("6"). 

Conducerea este evaluată la fel ca media tuturor țărilor. Cu toate acestea, angajatorii din Germania o apreciază 

mult mai puțin ("3, 4") decât în Ungaria și România ("5, 6"). Polonia este nediferențiată aici.  

Tehnicile de prezentare sunt evaluate de angajatori mult mai înalt decât o fac instituțiile de învățământ 

continuu. În special histogramele distribuțiilor din anumite țări prezintă diferențe semnificative. Angajatorii 

evaluează întotdeauna tehnicile de prezentare ca fiind importante, în timp ce centrele de formare le consideră 

mai puțin importante. Acest lucru este valabil mai ales pentru cifrele din Ungaria.  

Limbile străine sunt mai puțin importante pentru angajatorii germani decât pentru furnizorii de servicii 

educaționale. Acest lucru este vizibil pe baza parametrilor statistici. Histogramele prezintă diferențe importante, 

mai ales între Germania și Ungaria. Polonia este omogenă, atât angajatorii, cât și instituțiile de învățământ o 

evaluează foarte asemănător. România este nediferențiată.  

Internaționalitatea este, de asemenea, mult mai apreciată de angajatori decât de instituțiile de învățământ. 

România este nediferențiată. Desigur, acest lucru se poate datora unui număr mic de răspunsuri.  

Abilitățile interdisciplinare de rezolvare a problemelor sunt mult mai importante pentru angajatori decât 

pentru instituțiile de învățământ. Această tendință devine clară în comparațiile dintre țările individuale, dar și în 

parametrii statistici. Această tendință devine clară în comparațiile dintre țările individuale, dar și în parametrii 

statistici. 

Scrierea propunerile de cofinanțare a fost, de asemenea, evaluată de angajatori mai bine decât de instituțiile 

de învățământ. Media generală este variată. O comparaţie a țărilor individuale arată că Germania și Ungaria o 

evaluează mai înalt. Polonia și România Mai au o distribuție nediferențiată.  
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Vă așteptați un număr tot mai mare de locuri de muncă verzi? În Germania, instituțiile de învățământ sunt 

mai optimiste decât angajatorii. (6 + 5 / 2-6), în România este invers (6 pentru angajatori, 3 pentru instituțiile de 

învățământ). Numerele rămase sunt comparabile.  

Sunt necesare alte subiecte în domeniul protecţiei mediului, naturii și climei? Angajatorii ratează mult mai 

înalt "6 = foarte importante". Parametrii statistici și histogramele diferă între ele cu mai mult de 1 punct. Polonia 

scrie răspunsuri similare pentru angajatori și instituțiile de învățământ.   

Diagrama de mai jos prezintă diferențe în valorile dintre angajatori și instituțiile de învățământ / instituțiile de 

finanțare.  

 

Există mai multe subiecte importante în 
domeniul educației de mediu continue 

Polonia 

România 

Germania și Ungaria: foarte importante 
Polonia / România: irelevante 

Abilitățile de scriere a proiectelor sunt 
importante 

Este de așteptat o creștere a numărului 
de locuri de muncă cu abilități și 
cunoștințe "verzi" 

Ungaria și Polonia foarte importante Abilitățile interdisciplinare de rezolvare a 
problemelor sunt importante 

Internaționalizarea este importantă 

Ungaria Cunoașterea limbilor 
străine este importantă 

România 

nesemnificati

vă 
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Angajatori 
Instituții de învățământ 
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mai 
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mai 
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Învățarea pe tot parcursul vieții este 
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Certificatul oficial este important 

Este importantă contribuţia personală a 
participanților/aplicanților profesioniști (adică 
cercetare, evaluare, referat, prezentare). 

Polonia 

Practica 

Cunoștințele interdisciplinare sunt 
importante 

Ungaria Polonia, România 
mai puțin 
semnificativă 

Autoorganizarea este 
importantă 

Munca în echipă este 
importantă 

Polonia 

Germania <Ungaria, 
România, Polonia irelevantă Conducerea este 

importantă 

Abilitățile de prezentare sunt 
importante 

Ungaria 

Polonia 
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7 Interpretarea și considerații suplimentare 

Peste 50% dintre respondenți au răspuns pozitiv la întrebarea despre crearea de rețele. În Polonia și România, 

rețelele sunt mai puțin dezvoltate (România 20%, Polonia în jur de 33%). Cursurile internaţionale de instruire pot 

avea cu siguranță un impact pozitiv aici. Cele mai multe apeluri sunt conexiuni cu Europa, dar o treime dintre 

respondenți au și legături în toată lumea.  

 Recrutarea are loc în principal prin anunțuri pentru locurile de muncă (x media = 5,33 în toate țările), Polonia 

recrutează la fel, toate celelalte țări sunt sub medie, România cu o medie de doar x = 2,60. Abilitatea de a 

depune cereri gratuite, recomandări și stagii, în special de către ONG-uri, întreprinderi private și din sectorul 

public, este, de asemenea, binevenită. Recomandările joacă un rol semnificativ în toate acestea. Alte strategii de 

recrutare a personalului calificat în companiile private includ dezvoltarea propriei activităţi de muncă și 

atractivitatea companiei, precum și cooperarea cu oficiile de ocupare a forței de muncă, universităţile tehnice și 

universităţile generale.  

Criteriile de calificare în toate țările includ în primul rând experiența profesională, certificatele oficiale, 

eșantioanele de lucrări proprii, personalitatea și referințele candidaților. Germania și Ungaria acordă o importanță 

deosebită acestui aspect, evaluările, limbile străine și internaționalitatea sunt mai puțin importante, iar stagiul 

este considerat mai important( xmedia = 4,14), pentru diferite tipuri de organizații. instituțiile de cercetare și IHK 

acordă acestui aspect o importanță deosebită. Polonia acordă o importanţă deosebită acestui fapt. Ordinea 

diferă ușor în funcție de țară.  

Practic, învăţarea informală și cunoştinţele non-formale sunt recunoscute într-o mică măsură. Pe de altă 

parte, Polonia și România o recunosc în cea mai mare parte. În cazul recunoașterii cunoștințelor non-formale, 

acestea sunt de obicei cunoștințe foarte specifice, de exemplu, cunoștințe IT, sociale și metodologice.  

Cunoștințele interdisciplinare sunt foarte importante pentru toți angajatorii. Cu toate acestea, există diferențe 

puternice specifice unei anumite țări. Pentru toate ordinea este: abordări interdisciplinare ale soluțiilor, 

management de proiect, tehnici de prezentare, IT. Munca în echipă și calitățile de conducere se află în mijlocul 

câmpului. Mai puțin importante sunt limbile, marketingul și autoorganizarea. Germania, în fruntea clasamentului 

plasează lucrul în echipă, Polonia și Ungaria favorizează soluțiile interdisciplinare, iar Polonia mai favorizează și 

gestionarea proiectelor.  

Mediul-Natura-Clima joacă un rol important pentru toți. În special pentru România și Polonia. La fel și în cadrul 

diferitelor tipuri de organizații. Aproximativ 70% dintre respondenți nu cunosc nici o formare suplimentară în 

domeniul Mediului-Naturii-Climei. Chiar și în țările individuale, astfel de cursuri de formare sunt în mare parte 

necunoscute. Astfel, un curs la acest subiect ar avea un potențial ridicat de exclusivitate și, probabil, un potențial 

ridicat de succes.  

Faptul dacă cererea pentru un personal cu competențe speciale "verzi" va creşte sau nu, este evaluată 

moderat și nu are un nivel prea ridicat. Pe de altă parte, Polonia și România evaluează situația mult mai pozitiv. 

Motivele pentru această stare de lucruri sunt în primul rând motivele ecologice, apoi cele economice, politice și 

de marketing. Polonia vede politica pe primul loc, iar Ungaria pe ultimul. Realitățile politice naționale pot fi văzute 

aici. Instituțiile didactice și de cercetare așteaptă o creștere mai mare decât media (x-media = 5,67). 

Necesitatea unor calificări suplimentare în domeniul Mediului-Naturii-Climei este considerată importantă 

(xmedia = 3,72). Ungaria și Polonia le consideră deosebit de importante, Germania și România într-o măsură mai 

mică.   



 EUBILD UNAKLIM - Cercetare privind învățarea pe tot parcursul vieții - Angajatori 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 123 

Cursul de formare continuă, utilizând rezultatele sondajului, ar trebui să pună accentul pe subiecte și activităţi 

mai puţin cunoscute, în funcţie de cerinţele pieţii muncii. Trebuie să se pună accent mai ales pe diferenţele între 

nevoile pieței muncii și subiectele oferite de instituţiile educaţionale sau a organismelor de finanţare, există 

puncte de plecare pentru subiectele cursurilor mai bune și mai potrivite. 


