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Piaþa forþei de muncã în construcþii se va
afla în regres în acest an, considerã Simion Ilie, Project
Manager în cadrul Fundaþiei Casa de Meserii a
Constructorilor.

„Deºi la sfârºitul anului trecut, reamintim an elec-
toral, exista o oarecare aºteptare pozitivã, ca urmare a
schimbãrii puterii, aceasta nu s-a confirmat, puþine
fiind firmele care încã se pot lauda cu proiecte mari, de
impact atât în plan economic cât ºi, implicit, în piata
forþei de muncã”, ne-a declarat domnul Simion Ilie.

Salarii mai mici în plinã iarnã a
construcþiilor

Evoluþia salariului mediu net din construcþii în
decursul anului 2012 a fost în mare parte ascendentã,
potrivit datelor publicate de Institutul Naþional de
Statisticã.

Salariul mediu net în construcþii a crescut de la 1.199
lei în luna ianuarie 2012 pânã la 1.260 lei în luna mai.
Din iunie pânã în noiembrie salariul mediu a fluctuat
între un minim de 1.243 lei ºi o maximã de 1.259 lei.
Cea mai mare medie salarialã a fost atinsã în luna
decembrie 1.327 lei, pe fondul primelor acordate cu
ocazia sãrbãtorilor de iarnã.

La începutul anului 2013 media salarialã din
constructii era aproape de nivelul înregistrat în
ianuarie 2012. Astfel, în ianuarie 2013 valoarea medie
a salariului net s-a ridicat la suma 1.211 lei. Câºtigul
mediu salarial net din construcþii a fost semnificativ
mai redus în luna ianuarie comparativ cu media
naþionalã de 1.548 lei.

Câºtigurile la negru se menþin ridicate
în construcþii

Datele oficiale în privinþa salariilor din construcþii sunt
puþin relevante având în vedere cã procentul

câºtigurilor la negru este foarte ridicat. În cazul
angajaþilor sezonieri aproximativ 60% lucreazã fãrã
forme legale sau sunt la limita legii, considerã domnul
Simion Ilie.

În multe cazuri angajaþii lucreazã parþial la negru.
Potrivit domnului Simion Ilie, existã o serie de practici
rãspândite în rândul angajatorilor ce au ca scop
evitarea achitãrii integrale a impozitelor pentru salarii.
Astfel, se fac:

- contracte pe duratã determinatã de trei luni
mascate în contracte pe duratã nedeterminatã cu
perioadã de probã de 3 luni;

- contracte declarate în ReviSal (n.r. Componentã a
aplicaþiilor Inspectoratului Teritorial de Muncã ce
permite înregistrarea salariaþilor ºi contractelor de
muncã ale acestora pentru un anumit angajator dupã
adãugarea sa iniþialã) doar cu douã ore, deºi munca
prestatã este de cel puþin opt ore.

În plus, de foarte multe ori salariaþii nu cunosc
prevederile contractelor pe care le semneazã sau dacã
angajatorul achitã toate taxele.

Domnul Simion Ilie explicã:
„Salariaþii semneazã un contract de muncã dar, de

cele mai multe ori, nu primesc propriul exemplar, iar
acele contracte nu sunt declarate niciodatã în ReviSal,
deci nu se plãtesc contribuþiile aferente.”

Totuºi nu toþi angajaþii din domeniul construcþiilor
beneficiazã de acelaºi tratament.

Potrivit domnului Simion Ilie: „Trebuie deosebit între
nucleul dur al unei firme de construcþii, format din
personalul care are venituri inclusiv pe perioada
anotimpului rece ºi care, în general, lucreazã cu forme
legale ºi, pe de altã parte, personalul fluctuant,
angajat project-based pe 3-6 luni în medie”.
Personalul care face parte din echipa administrativã a

unei companii de construcþii beneficiazã de cele mai
multe ori de un contract întocmit în conformitate cu
toate normele legale.

Mai puþine locuri de muncã în
construcþii

În ceea ce priveºte numãrul salariaþilor din construcþii,
potrivit estimãrilor Institutului Naþional de Statisticã,
în perioada februarie-aprilie 2013 numãrul locurilor de
muncã din construcþi i va scãdea cu 6% (sold
conjunctural).

Managerii din sectorul construcþiilor prevãd o
scãdere a numãrului locurilor de muncã în ciuda
faptului cã pentru perioada februarie-aprilie este
prevãzutã o creºtere moderatã a volumului producþiei,
de +10% (sold conjunctural) ºi o relativã stabilitate a
s t o c u l u i d e c o n t r a c t e º i c o m e n z i + 5 % ( s o l d
conjunctural).

Tinerii sunt puþin interesaþi de
domeniul construcþiilor

Pe lângã un grad scãzut al respectãrii normelor de
impozitare, piaþa forþei de muncã din construcþii se
confruntã ºi cu o serie de alte disfuncþionalitãþi.

Domnul Simion Ilie precizeazã: „Principala problemã
este îmbãtrânirea forþei de muncã. Tinerii sunt tentaþi
mai mult de zona serviciilor, ºcolile cu profil de
construcþii au fost decimate. Lipsa de continuitate a
lucrãrilor conduce la o politicã haoticã de personal.
Nimeni nu doreºte sã investeascã în formarea
personalului de teamã cã, în lipsa lucrãrilor pe o
perioadã mai lungã, ROI-ul (return on investment) este
insuficient.”

ROI-ul reprezintã o analizã a beneficiilor instruirii
personalului comparativ cu costurile implicate. Dacã
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beneficiile sunt mai mici decât costurile înseamnã cã
activitãþile de instruire au generat pierderi.

În plus, o problemã pentru companiile de construcþii
o reprezintã ºi faptul cã este imposibil de prevãzut
nu mãr u l , s tr u ctu r a º i pr ior i t izar ea lu cr ãr i lor
autoritãþilor publice.

Totodatã, modul în care sunt atribuite contractele în
cadrul procedurilor de achiziþii publice poate avea
implicaþii negative asupra forþei de muncã din
construcþii. „În condiþiile contractãrii sub imperativul
«preþului celui mai scãzut», se liciteazã preþuri
neobiºnuit de mici, iar mai apoi, de cele mai mult ori se
«taie» de la ce înseamnã «resurse umane», precizeazã
Simion Ilie.

Cu toate acestea beneficiile financiare ale unui
angajat în construcþii pot fi semnificative în timpul
perioadei de vârf. În sezon, în sectorul de construcþii
un muncitor calificat (dulgher, fierar-betonist,
instalator etc) poate ajunge sã câºtige un salariu peste
medie.

Diplomele angajaþilor în construcþii nu
sunt reactualizate

Nivelul de calificare pentru personalul angajat în
domeniul construcþiilor din România rãmâne scãzut.

„Aproximativ 45% dintre persoanele ce s-au înscris
pe portalul de angajãri www.picas.ro ca persoane în
cautarea unui loc de muncã în sectorul de construcþii
au 10 clase sau mai puþin, iar restul au peste 10 clase”,
precieazã domnul Simion Ilie.

În plus, competenþele muncitorilor au fost dobândite
cel mai adesea într-un cadru informal. De multe ori,
chiar dacã un muncitor deþine diplome de calificare
acestea nu reflectã în mod necesar abilitãþile sale
reale.

Domnul Simion Ilie explicã: „În privinþa calificãrilor
deficitare, am spune cã principala problemã o
reprezintã neactualizarea calificãrilor existente,
d a t o r a t ã u n u i s i s t e m i n e x i s t e n t d e f o r m a r e
profesionalã continuã a angajaþilor. Spre exemplu,
pentru a monta panouri fotovoltaice nu ai nevoie
neaparat de o calificare nouã, ci de o specializare a
unui electrician care sã dureze undeva maximum 100
de ore.”

Totodatã, sunt puþini muncitorii care reuºesc sã se
menþinã la zi cu materialele sau sculele noi care apar
necontenit pe piaþã ºi nu în ultimul rând cu normele
de Sãnãtate ºi Securitate în Muncã.

De altfel, în ultimii ani lucrurile în privinþa siguranþei
muncii în construcþi i au stagnat sau chiar au
înregistrat o involuþie.

„În þãri precum Italia, muncitorul nu poate intra pe
ºantier dacã nu face mai întâi 12 ore de formare
privind regulile de siguranþã”, precizeazã domnul
Simion Ilie.

Iaºiul are nevoie de muncitori pentru
sectorul construcþiilor

Iaºiul se situeazã pe primul loc în ceea ce priveºte
numãrul de angajãri în domeniul construcþiilor

contabilizate, potrivit unui analize realizate în cadrul
centrelor PICAS deschise în Bucureºti, Braºov, Galaþi ºi
Iaºi. Capitala Moldovei este urmatã din punctul de
vedere al angajãrilor de Galaþi, Bucureºti ºi Braºov.

„La Iaºi, anul trecut ni s-a întâmplat în mod frecvent
sã nu avem oameni suficienþi pentru locurile de muncã
identificate. S-au atras foarte multe fonduri europene
dirijate spre infrastructurã ºi, chiar dacã temporar
Iaºiul aratã ca un adevãrat ºantier, pe termen mediu ºi
lung, cred cã au fãcut o investiþie foarte bunã”, declarã
domnul Simion Ilie.

Nu de puþine ori muncitorii din construcþii aleg
drumul strãinãtãþii. Totuºi, la momentul de faþã se
înregistreazã o stagnare în ceea ce priveºte fluxul
migrator. „Italia, Spania, foste destinaþii preferate
pentru românii ce doreau sã lucreze în construcþii,
înregistreazã cifre ale ºomajului foarte ridicate ºi nu
mai oferã oportunitãþile de altã datã. În þãri precum
Anglia sau Germania existã o barierã lingvisticã ce
frâneazã destul de mult «exodul», în ciuda temerilor
acestor þãri”, precizeazã Simion Ilie.
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