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Introducere
Piața muncii din România a devenit tot mai tensionată în ultimii ani, deficite crescânde de forță
muncă fiind resimțite în multe sectoare importante ale economiei. Unele dezechilibre ale pieței
muncii au fost semnalate cu mult timp în urmă, dar extinderea și persistența lor tinde să se
dovedească sistemică, dacă se au în vedere semnalele de alarmă din partea mediului academic și
a instituțiilor internaționale, precum și îngrijorările mediului de afaceri, ale sindicatelor și
autorităților.
Pornind de la analiza datelor din studiul de referință realizat în 2017 în momentul fundamentării
Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Câmpulung Muscel în privința ocupării și a educației
profesionale din teritoriile ZUM identificate, am evidențiat câteva aspecte de natură cantitativă
rezultate din prelucrarea rezultatelor care au stat la baza studiul de față intitulat ”Studiu de
specialitate în vederea identificării celor mai bune măsuri de ocupare în teritoriul acoperit de SDL al
GAL Câmpulung Muscel” care pune în evidență legătura intrinsecă între domeniul educației și cel al
ocupării și modul în care această relație a evoluat în corespondență cu dezvoltarea mediului de
afaceri din Municipiul Câmpulung.
Grupul de Actiune Locală Câmpulung Muscel a valorificat în Strategia de Dezvoltare Locală
rezultatele studiului de referință prin fișe de intervenție care au vizat măsuri de sprijin pentru
găsirea unui loc de muncă prin activități de informare, orientare si consiliere profesionala care vor
viza: furnizarea de informații privind piața muncii si evoluția ocupațiilor; evaluarea si autoevaluarea
personalității în vederea orientării profesionale prin identificarea compatibilității dintre nivelul de
calificare, aspirațiile individuale și posibilitățile de angajare; dezvoltarea abilitații si încrederii în
sine a persoanelor în căutarea unui loc de munca, în vederea luării de către acestea a deciziei
privind propria cariera presupune încurajarea autonomiei și creșterea gradului de motivare, astfel
încât persoanele consiliate sa se implice activ în rezolvarea problemelor individuale, asumându-și
responsabilitatea luării celei mai bune decizii pe plan profesional; instruirea în metode si tehnici de
căutare a unui loc de munca este dedicata tehnicilor de căutare a unui loc de munca, simularea
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unui interviu, redactarea unui Curriculum Vitae European, a unei scrisori de intenție, a unei scrisori
de mulțumire etc.
Prin aceste masuri de intervenție persoanele din grupul țintă al strategiei vor fi capabile să își
construiască un plan de carieră, sa exploreze traseele educaționale, să cunoască modalitățile de
promovare personala și să identifice stilul decizional. Vor fi abordați direct membri grupului ținta si
se vor purta discuții despre ocupare/formare. Vor fi distribuite broșuri elaborate de consilierii pe
campanie si se vor organiza activizați de dezvoltare personala pentru membri grupului țintă. Toate
acestea având scopul de a crea interes pentru participarea la activitățile de informare si consiliere
ocupaționala si cele de formare si de mediere a muncii.
Având în vedere că angajarea în schimbul unor salarii decente reprezintă cea mai sigură cale de a
scăpa de sărăcie, se impun măsuri integrate care să conducă la creşterea ratei de ocupare şi
implicit a veniturilor populaţiei marginalizate.
În vederea evitării segregării și asigurării egalității de șanse, de gen și nediscriminării, se constată
de asemenea necesitatea participării populației tinere din comunitatea marginalizată la programe
de formare profesională în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice
cu potențial competitiv și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor
locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv și organizarea de programe
de învățare la locul de muncă.
Elaborarea unui studiu referitor la analiza de politici privind ocuparea beneficiarilor din grupul țintă,,
evidențierea riscurilor socio-economice în contextul transformărilor tehnologice, formularea de
previziuni ale evoluției acestora pe piața muncii, identificarea de bune practici privind lărgirea
sferei de competențe, propunerea de soluții pentru creșterea adaptabilității beneficiarilor la
cerințele pieței muncii și susținerea inclusiv a inițiativelor antreprenoriale. Identificarea
oportunităților și a celor mai bune măsuri de ocupare în teritoriul ZUM GAL Câmpulung cât și
adaptarea la nevoile pieței muncii, precum și a noi forme de adaptare ale angajaților la
transformările pieței muncii (automatizarea, robotizarea și digitalizarea), este vitală pentru
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posibilitățile acestora de a-și valorifica la maxim potențialul și de a-și spori bunăstarea și automat
crescând calitatea vieții beneficiarilor din grupul țintă se atinge obiectivul principal al Strategiei de
Dezvoltare Locală a GAL Câmpulung Muscel – reducerea marginalizării și a incluziunii sociale in
teritoriul ZUM (format din ZUM Pescăreasa, ZUM Grui, ZUM Cazărmilor).
Ne dorim ca studiul de față să aducă o contribuție semnificativă din perspectiva locală la
cunoașterea mai bună a relației complexe între domeniul educației și domeniul ocupării, putând
servi la definirea rolului strategic al GAL Câmpulung Muscel prin Strategia de Dezvoltare Locală în
dezvoltarea si fundamentarea parteneriatului public privat cu mediul de afaceri, și, prin acesta să
contribuie la dezvoltare economică și socială a comunității locale din Municipiul Câmpulung.
Cornel BERTEA HANGANU
Coordonator echipă studiu

Colectivul de realizare
Cornel BERTEA HANGANU, coordonator echipă studiu
Madalina Alina GHIȚUN-BREHUESCU, statistician
Mădălina Maria PAVEL, consilier juridic
August 2021
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2. Metodologie și delimitari conceptuale
Pentru prezentarea corecta și pentru intelegerea studiului va invităm să parcurgeți următoarele
delimitari conceptuale:
Populația activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forța
de muncă disponibilă pentru producția de bunuri și servicii în timpul perioadei de referință,
incluzând populația ocupată și șomerii.
Încadrarea populației pe categorii, după participarea la activitatea economică, se face conform
principiului priorității ocupării fată de șomaj și a șomajului faţă de inactivitate.
Rata de activitate reprezintă ponderea populației active din grupa de vârstă x în populația totală
din aceeași grupă de vârstă x.
Populația ocupată cuprinde toate persoanele de 15-34 ani care au desfășurat o activitate
economică producătoare de bunuri sau servicii de cel puțin o oră în perioada de referință (o
săptămână), în scopul obținerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte
beneficii.
În afara persoanelor care au un loc de muncă și au lucrat în cursul săptămânii de referință,
indiferent de statutul profesional, se consideră persoane ocupate și persoanele care în cursul
săptămânii de referință au desfășurat o muncă oarecare, plătită sau aducătoare de venit, chiar
dacă erau în curs de pregătire școlară obligatorie, erau la pensie sau beneficiau de pensie, erau
înscrise la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), primind sau nu
indemnizație de șomaj.
Rata de ocupare reprezintă ponderea populației ocupate din grupa de vârstă x în populația totală
din aceeași grupă de vârstă x.
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Șomerii - conform definiției internaționale sunt persoanele în vârstă de 15-34 ani care în cursul
perioadei de referință îndeplinesc simultan următoarele condiții:

 nu au un loc de muncă și nu desfășoară o activitate în scopul obținerii unor venituri;
 sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni (inclusiv săptămâna de
referință) diferite metode active pentru a-l găsi: contactarea agenției pentru ocuparea forței de
muncă sau a unei agenții particulare de plasare în vederea găsirii unui loc de muncă, contactarea
directă a patronilor sau a factorilor responsabili cu angajarea, susținerea unor teste, interviuri,
examinări, demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu, publicarea de anunțuri şi
răspunsuri la anunțuri, studierea anunțurilor din mica publicitate, apel la prieteni, rude, colegi,
sindicate, altă metodă în afara celor menționate;

 sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni (inclusiv săptămâna în care
s-a desfășurat interviul), dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.
De asemenea, în categoria şomerilor sunt incluse şi:

 persoanele care în mod obișnuit fac parte din populația inactivă (elevi, studenți, pensionari),
dar care au declarat că au căutat un loc de muncă prin metode active și sunt disponibile să
înceapă lucrul;

 persoanele cu statut profesional de patron, lucrător pe cont propriu, sau de membru al unei
societăți agricole sau al unei cooperative, temporar absente de la lucru în cursul săptămânii de
referință, care nu au certitudinea că vor reveni la locul de muncă într-o perioadă de cel mult trei
luni, disponibile să înceapă lucrul și care au căutat în mod activ un loc de muncă;

 salariații absenți de la locul de muncă, care nu primesc cel puțin 50% din salariu de la
angajator și nu au certitudinea că vor reveni la locul de muncă într-o perioadă de cel mult trei luni,
disponibili să înceapă lucrul și care au căutat în mod activ un loc de muncă;

 persoanele fără loc de muncă, disponibile să lucreze, care nu au căutat un loc de muncă în
ultimele 4 săptămâni (inclusiv săptămâna de referință) pentru că l-au găsit deja sau au întreprins
anterior demersuri pentru o activitate pe cont propriu și urmează să înceapă lucrul în mai puțin de
trei luni.
Rata șomajului reprezintă ponderea șomerilor BIM în populația activă.
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Statutul profesional reprezintă situația deținută de o persoană în funcție de modul de obținere a
veniturilor prin activitatea exercitată și anume:

 Salariat - este considerată persoana care-și exercită activitatea pe baza unui contract de
muncă într-o unitate economică sau socială - indiferent de forma ei de proprietate - sau la
persoane particulare, în schimbul unei remunerații sub formă de salariu, în bani sau în natură, sub
formă de comision etc. Prin “contract de muncă” se înțelege și orice alt tip de acord de muncă
(încheiat în formă scrisă sau verbală), altul decât contractul de muncă / raportul de serviciu.
Salariații au fost grupați după regimul de lucru, considerându-se angajat permanent salariatul cu
contract de muncă pe o perioadă nedeterminată de timp și angajat temporar cel cu contract de
muncă pe perioadă determinată (limitată).

 Patron - este persoana care-și exercită ocupația (meseria) în propria sa unitate (întreprindere,
agenție, atelier, magazin, birou, fermă etc.), pentru a cărei activitate are angajați unul sau mai
mulți salariați. În această categorie sunt incluși și patronii care sunt, în același timp, salariați în
întreprinderea proprie, ca și titularii de contracte de locație de gestiune sau de concesiune care
folosesc salariați.

 Lucrător pe cont propriu - este persoana care-și exercită activitatea în unitatea proprie sau întro afacere individuală, fără a angaja nici un salariat, fiind ajutat sau nu de membrii familiei
neremunerați. Sunt încadrați la acest statut întreprinzătorii independenți (vânzătorii ambulanți,
meditatorii, femeile care îngrijesc copii, cărăușii, taximetriștii particulari etc.), liber profesioniștii
(muzicanții ambulanți, artiștii plastici, avocații), zilierii ocazionali, titularii de contracte de gestiune
sau de concesiune care nu folosesc salariați, agricultorii individuali sau care lucrează în asociații
agricole.

 Lucrător familial - este persoana care-și exercită activitatea într-o unitate economică familială
condusă de un membru al familiei sau o rudă, pentru care nu primește remunerație sub formă de
salariu sau plată în natură. Gospodăria țărănească (agricolă) este considerată o astfel de unitate.
Dacă mai multe persoane dintr-o gospodărie lucrează în gospodăria agricolă proprie, una dintre
acestea - în general capul gospodăriei - este considerat lucrător pe cont propriu, iar ceilalți,
lucrători familiali neremunerați.
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Populaţia inactivă din punct de vedere economic cuprinde, în accepţiunea studiului, toate
persoanele care n-au lucrat nici cel puţin o oră şi nici nu erau şomeri în perioada de referinţă,
aflându-se în una din următoarele situaţii:






elevi sau studenţi;
beneficiari de pensie sau ajutor social;
casnice (care desfăşoară numai activităţi casnice în gospodărie);

persoane întreţinute de alte persoane ori de stat sau care se întreţin din alte venituri (chirii,
dobânzi, rente etc.).
Educație formală se referă la educația realizată în cadrul sistemului național de educație
preuniversitar sau universitar.
Ieşirea din sistemului național de educație (părăsirea sistemului național de educație) se referă
la încheierea studiilor în cadrul sistemului național de educație, ca urmare a:

 absolvirii - încheierea studiilor cu o diplomă/certificat sau un alt act de studii;
 părăsirii voluntare sau involuntare a studiilor pe parcursul participării la un nivel de instruire,
înainte de a-l fi absolvit, cu sau fără intenția de reluare a studiilor.
Rata de participare la o formă de instruire în cadrul sistemului național de educație reprezintă
ponderea tinerilor în vârstă de x ani care au urmat în ultimele 4 săptămâni o formă de instruire în
cadrul sistemului național de educație în totalul tinerilor în vârstă de x ani.
Gruparea datelor după nivelul de instruire absolvit s-a făcut având în vedere:

 nivelul de învățământ absolvit, certificat prin diplomă sau un alt act care atestă absolvirea de studii;
 corespondența între nivelurile de învățământ (stabilite conform legislației naționale) și nivelurile
de educație definite conform Clasificării Internaționale Standard a Educației ISCED 2011.
În publicație, datele referitoare la nivelul de instruire absolvit au fost grupate astfel:

 scăzut (niveluri ISCED 0-2): fără școală absolvită, primar, gimnazial. Au fost incluși în
11

învățământul gimnazial și absolvenții școlilor profesionale, complementare sau de ucenici, cu
durata de cel mult 2 ani, dacă numărul total al anilor de studiu (de la începerea învățământului
primar până la absolvirea celui profesional) a fost de cel mult 10 ani;

 mediu (niveluri ISCED 3-4): liceal (ciclul superior sau inferior), profesional, complementar sau
de ucenici (cu durata mai mare de 2 ani), postliceal de specialitate sau tehnic de maiștri;

 superior (niveluri ISCED 5-8): universitar de scurtă durată (colegii universitare, secții de
subingineri / conductori arhitecți ale instituțiilor de învățământ superior) și de lungă durată
(învățământ universitar de lungă durată, licență și masterat), postuniversitar, doctorat,
postdoctoral.
Munca în timpul studiilor (activitatea profesională desfășurată în timpul studiilor) se referă la
orice activitate prestată în timpul studiilor de cel mai înalt nivel absolvite prin care respondentul a
realizat un contact real cu piața muncii și pe care o consideră, în mod subiectiv, a fi „muncă”.
S-au inclus:

 atât activitățile desfășurate ca parte a programei școlare (stagii de practică) precum și cele
desfășurate în afara acesteia;

 atât activitățile plătite precum și cele neplătite (voluntariat, lucrător familial în cadrul unei
afaceri de familie sau stagiu de practică neplătit).

 Activitatea desfășurată de elevi/ studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică s-a
considerat “muncă” dacă:

 aceasta s-a desfășurat la un operator economic sau instituție,
 respondentul s-a perceput ca „lucrând” în perioada respectivă.
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3.1. Context European
Politici europene relevante pentru domeniul ocupării forței de muncă
Unul dintre principalele obiective ale politicii de la nivelul Uniunii Europene constă în atingerea
unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea unei strategii coordonate în acest
context, care să promoveze o forță de muncă cu calificări corespunzătoare, instruită și
adaptabilă, și piețe ale muncii care să răspundă tuturor schimbărilor economice derivate din
contextul european actual sau viitor.
Pe cale de consecință și având în vedere clauza orizontală din articolul 9 din Tratatul privind
Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), obiectivul mai sus menționat trebuie luat în considerare la
elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și activităților la nivel european.
În conformitate cu TFUE, statele membre consideră politicile lor economice și promovarea
ocupării forței de muncă ca fiind chestiuni de interes comun și le coordonează în cadrul
Semestrului European.Astfel, Semestrul European reprezintă cadrul utilizat pentru coordonarea
politicilor economice din întreaga Uniune Europeană. Acest demers include aspecte de
coordonare atât la nivel european, cât și național și permite Statelor Membre UE să discute
planurile lor economice și bugetare și să monitorizeze progresele înregistrate în anumite
momente din cursul unui an.Semestrul European debutează de regulă în luna noiembrie, când
Comisia stabilește prioritățile pentru anul următor și se încheie în luna octombrie a anului
următor, atunci când guvernele naționale prezintă proiectele de planuri bugetare care țin cont de
recomandările UE adoptate în vară de către Consiliu.
Prioritățile pe termen scurt și mediu la nivel european, dar și în statele membre se vor focaliza pe
patru dimensiuni prioritare: mediul, productivitatea, stabilitatea și echitatea.
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Noua agendă economică europeană are rolul de a garanta o tranziție echitabilă și favorabilă
incluziunii și care să acorde prioritate oamenilor. De asemenea, se va pune accent pe măsuri
destinate regiunilor, industriilor și lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăți.
Drept urmare, la data de 17 decembrie 2019, Comisia Europeană a publicat pachetul de toamnă
privind Semestrul European, moment care marchează debutul Semestrului 2020.
Un element de noutate în cadrul acestui proces de coordonare european este faptul că principalul
instrument prin care Comisia stabilește prioritățile economice și sociale generale pentru UE și
statele membre oferind orientări politice pentru următoarele douăsprezece luni a fost redenumit Strategia Anuală privind Creșterea Durabilă 2020 (anterior Analiza Anuală a Creșterii). Aceste
priorități trebuie integrate de statele membre în deciziile economice naționale și, implicit, în
Programele Naționale de Reformă și în Programele de Stabilitate sau Convergență.
Această strategie reflectă viziunea de creștere economică promovată de Comisia Europeană în
Pactul Ecologic European (European Green Deal).Provocările economice pe termen lung
(referitoare la schimbările climatice, digitalizarea și evoluțiile demografice) trebuie abordate
printr-un nou model de creștere, care să permită menținerea competitivității economice și
atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică.
Măsurile dezvoltate în cadrul pactului au rolul de a determina o tranziție justă și echitabilă din
punct de vedere social,care să nu excludă nicio persoană sau nicio regiune și care să permită
cetățenilor și întreprinderilor din UE să beneficieze de tranziția către o economie verde și durabilă.
În acest context, se va pune accent pe investițiile în tehnologii ecologice, soluții durabile și
dezvoltarea de noi întreprinderi adaptate la noul model de creștere.
De asemenea, Pactul ecologic european reprezintă un prim pas în integrarea Agendei 2030 a
Organizației Națiunilor Unite și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în contextul și cadrul de
coordonare dezvoltat la nivel european.
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Pentru a corespunde celor patru dimensiuni ale Strategiei Anuale de Dezvoltare Durabilă și, în
special, dimensiunea sustenabilității mediului înconjurător, care reflectă o Europă socială mai
puternică pentru tranziții juste și care integrează Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă, textul
Orientărilor pentru anul 2020 a fost modificat în consecință, după cum urmează:

 stimularea cererii de forță de muncă (orientarea 5);
 consolidarea ofertei de forță de muncă și îmbunătățirea accesului la locuri de muncă,
aptitudini și competențe (orientarea 6);

 consolidarea funcționării piețelor muncii și a eficacității dialogului social (orientarea 7);
 promovarea egalității de șanse pentru toți, promovarea incluziunii sociale și combaterea
sărăciei (orientarea 8).
Având în vedere contextul pandemic actual, întregul proces al Semestrului European va fi supus
unei schimbări majore, ce se va materaliza în următoarele:

 Potrivit Strategiei Anuale pentru 2021 privind Creșterea Durabilă adoptată de către Comisia
Europeană la 17 septembrie 2020, Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) va fi unul dintre
principalele instrumente de redresare la nivelul Uniunii Europene. Acest instrument va sprijini
statele membre în consolidarea rezilienței sociale și economice prin intermediul Planurilor
Naționale de Redresare și Reziliență (PNRR), instrumente ce se vor concentra atât asupra
reformelor, cât și asupra investițiilor care sprijină dubla tranziție verde și digitală și vor conduce la
crearea de locuri de muncă și generarea creșterii economice.

 Drept urmare, ciclul Semestrului European pentru anul 2021 va suferi modificări față de cele
anterioare prin integrarea MRR în cadrul acestuia. PNRR-urile vor deveni principalul document de
referință privind inițiativele de reformă ale statelor membre și împreună cu Programele Naționale
de Reformă (PNR) vor fi incluse într-un singur document integrat.

 Având în vedere că MRR va sprijini măsuri ce vizează provocări identificate în cuprinsul
Recomandărilor Specifice de Țară, pentru statele membre care vor prezenta PNRR nu vor fi
elaborate recomandări specifice ci doar recomandări fiscale în cadrul Pactului de Stabilitate și
Creștere.
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 Totodată, Rapoartele de țară din 2021 vor fi înlocuite cu documente analitice ale Comisiei
Europene, care vor evalua stadiul de implemantare al PNRR, împreună cu propunerile Comisiei
pentru actele de punere în aplicare ale Consiliului, cu un calendar în funcție de adoptarea la nivel
național a fiecărui PNRR.

Politici europene relevante pentru domeniul competențelor pentru viață și
locuri de muncă
În UE, educația și formarea intră în sfera de competență a statelor membre. În acest context,
inițiativele europene pentru competențe urmăresc mobilizarea tuturor părților interesate pentru
sprijinirea următoarelor direcții de acțiune: înțelegerea competențelor, dezvoltarea competențelor,
asigurarea transparenței și recunoașterii competențelor.
Investițiile în oameni, în special în tineri, reprezintă o prioritate majoră la nivelul uniunii, având în
vedere că o educație de înaltă calitate pentru toți cetățenii ajută UE să își atingă obiectivele
economice și sociale. În plus, sistemele solide de educație reprezintă punctul de plecare atât
pentru o carieră profesională de succes, cât și cea mai bună protecție împotriva șomajului și a
sărăciei.
Educația și formareaprofesională (EFP) reprezintă un element esențial al sistemelor de învățare
pe tot parcursul vieții, ajutându-i pe cetățeni să obțină cunoștințele, abilitățile și competențele
cerute pentru a avea acces la locurile de muncă disponibile pe piața muncii. EFP răspunde
nevoilor economiei, dar, în același timp, le oferă cursanților competențe importante de care au
nevoie pentru a se dezvolta pe plan personal și pentru a deveni cetățeni activi. De asemenea, EFP
contribuie la creșterea performanței întreprinderilor și a competitivității, susține cercetarea și
inovarea și este un element central al politicii sociale și de ocupare a forței de muncă.
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Agenda pentru competențe în Europa
Contribuie la realizarea priorităților politice ale Comisiei Europene intitulate „Un nou impuls pentru
crearea de locuri de muncă, creștere și investiții”, prin abordarea a trei provocări presante ale
economiilor actuale:
lipsa competențelor adecvate pentru a răspunde necesităților de pe piața muncii;
transparența insuficientă a competențelor și a calificărilor;
dificultatea de a anticipa și de a determina necesitățile în materie de competențe.
Agenda este construită în jurul a trei direcții principale, fiecare dintre acestea cu direcții specifice
de intervenție, astfel:

 îmbunătățirea calității și a relevanței formării de competențe;
 sporirea vizibilității și a comparabilității competențelor și calificărilor;
 promovarea informațiilor cu privire la competențe, documentarea și alegerea unei cariere în
cunoștință de cauză.
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3.2. Context local
3.2.1 Prezentare generală
Situat în partea central-nordică a Munteniei, la
poalele Carpaților Meridionali, în nord-estul
județului Argeș, la o distanȝă de 55 Km faȝă de
municipiul Piteşti și 87 km de Brașov pe DN 73,
municipiul Câmpulung s-a dezvoltat pe
terasele inferioare ale Râului Târgului, în
depresiunea subcarpatică cu acelaşi nume.
Municipiul
Câmpulung
are o suprafață de 35.59
km2 și se învecinează la
nord cu comunele Lerești
și Valea Mare-Pravăț, la
sud cu comuna SchituGolești,
la
est
cu
comunele Mioarele și
Poienari, iar la vest cu
comunele Bughea de
Sus, Bughea de Jos și
Godeni.
Relieful municipiului este format din munți,
dealuri subcarpatice și podișuri piemontane, iar
climatul este temperat-continental de dealuri
subcarpatice mijlocii și înalte.
Veche capitală a Ȝării Româneşti, municipiul
Câmpulung este o legătură activă a Munteniei

cu Transilvania datorită culoarului Rucăr –
Bran, fapt ce a influențat foarte mult
dezvoltarea economică. Prima atestare
documentară datează din 1300, deși
descoperirile arheologice indică existenȝa sa
încă din secolul XII, înainte de închegarea
statului feudal Ȝara Românească. Fiind cel mai
vechi oraș din Țara Românească, Câmpulung a
devenit scaun domnesc, alternativ cu cel de la
Curtea de Argeş. De asemenea, aici își are
originea primul document cunoscut în limba
română–Scrisoarea din 1521 a lui Neacşu din
Câmpulung către Hans Bekner din Braşov.
În ceea ce privește patrimoniul cultural,
Municipiul Câmpulung dispune de importante
monumente istorice şi culturale precum:
muzeul municipal, cu secȝii de istorie, ştiinȝe
ale naturii şi artă plastică care prezintă istoria
străvechii capitale a Ȝării Româneşti,
ansamblul arhitectural Bărăȝia, compus din
biserica construită în secolele XIV-XV, casa
parohială din aceeaşi perioadă şi turnul Bărăȝiei
ridicat în 1730, Crucea Jurământului –
monument istoric din anul 1674, statuia în bronz
a domnitorului Negru Vodă (1910), ansamblul
feudal Negru Vodă, care datează din anul 1215,
necropola de la „Apa Sărată”, respectiv Palatul
Tudor Muşatescu.
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3.2.2. Populație și caracteristici demografice

Distribuția populației municipiului
în funcție de apartenența la gen

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național
de Statistică, în anul 2020 în Municipiul
Câmpulung erau înregistrați 35.081 de
locuitori, reprezentând 5,5% din populația
județului Argeș care înregistra un număr de
632.341 locuitori.
În ceea ce privește distribuția locuitorilor
municipiului în funcție de apartenența la gen,
persoanele de gen masculin înregistrau o
pondere de 47,4% din totalul populației,
iar persoanele de gen feminin o pondere de
52,6%.
De asemenea, în perioada 2014-2020 atât
numărul bărbaȝilor, cât şi cel al femeilor,
prezinta un trend descrescător.

Femei 52,6%
Bărbați 47,4%

Astfel, comparativ cu anul 2014, la nivelul
anului 2020 numărul total al bărbaȝilor a
scăzut cu 8,1% în timp ce numărul total al
femeilor a scăzut cu aproximativ 6,1%.

Bărbați
Femei
Total

Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

18.115
19.631
37.746

17.885
19.469
37.354

17.654
19.312
36.966

17.420
19.111
36.531

17.184
18.894
36.078

16.883
18.632
35.515

16.641
18.440
35.081
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Evoluția populației municipiului
Câmpulung
Așa cum se poate observa și în graficul
alăturat, pe parcursul anilor 2014-2020
populația municipiului Câmpulung a
înregistrat o scădere continuă. Comparativ
cu anul 2014, numărul de locuitori ai
municipiului a scăzut cu 7% în anul 2020,
iar comparativ cu anul 2017, populația a
scăzut cu aproximativ 4%.

38000 37.746
37.354
36.966
37000

36.531
36.078

36000

35.515
35.081

35000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evoluția populației județului Argeș

Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

655000 651.930
649.318
650000
646.649
645000

643.647
640.253

640000

636.364

635000
632.341

630000

Spre deosebire de municipiul Câmpulung,
în județul Argeș numărul de locuitori a
înregistrat o scădere de doar 3% în anul
2020 comparativ cu anul 2014, iar la nivel
național populația a înregistrat o scădere
de aproximativ 0,7%.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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Piramida vârstelor din municipiul Câmpulung
- anul 202085 ani și peste
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În anul 2020, la nivelul municipiului, 11,3%
dintre locuitori aveau vârsta cuprinsă în
intervalul 0-14 ani, 70,3% dintre locuitori aveau
vârsta cuprinsă în intervalul 15-64 ani şi 18,4%
dintre locuitori aveau vârsta de 65 ani și peste,
potrivit datelor furnizate de Institutul Național
de Statistică.
Piramida vârstelor a municipiului la nivelului
anului 2020 are o bază îngustă ceea ce indică
faptul că în municipiul Câmpulung populația
are un grad ridicat de îmbătrânire demografică
conducând astfel și la un raport de dependență
ridicat. Acești indicatori reprezintă capacitatea
sau incapacitatea unei comunități de a se
regenera demografic

Indicele de îmbătrânire demografică la
nivelul municipiului Câmpulung este de
162, mai precis la 100 de persoane din
categoria de vârstă 0-14 ani revin 162
persoane de peste 65 de ani. În ceea ce
privește Iid* la nivelul județului Argeș, la
100 de persoane cu vârsta între 0-14 ani
revin aproximativ 134 de persoane de peste
65 de ani.
*Iid- indicele de îmbătrânire demografică
De asemenea piramida vârstelor indică și o
supramortalitate a persoanelor aparținând
genului masculin, astfel încât există mai multe
femei cu vârste înaintate comparativ cu
bărbații.
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Densitatea populației reprezintă numărul de
persoane
pe
unitatea
de
suprafață,
măsurându-se în general în persoane pe
kilometru pătrat, obținându-se prin împărțirea
numărului de locuitori la suprafața în kilometri
pătrați.
Potrivit datelor furnizate de Institutul Național
de Statistică, se constată că densitatea
populației României în anul 2020 înregistra o
valoare de 93 pers/kmp.
Cu o populație de 632.341 locuitori, județul
Argeș prezintă o densitate a populației de 93
pers/kmp, fiind egală celei naționale.
Se observă faptul că densitatea populației la
nivelul anului 2020 la nivelul județului Argeș,
(93 pers/kmp) este mai mică față de cea
înregistrată în muncipiul Câmpulung și egală
cu densitatea înregistrată la nivel național (93
pers/kmp).

România
Județul Argeș
Municipiul Câmpulung

Nr. persoane

Suprafața(kmp)

Densitatea populației
pers/kmp

22.191.818
632.341
35.081

238.390,71

93

6.826,31
35,59

93
986
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Indicatori demografici
Natalitatea constituie elementul dinamic, activ
al bilanȝului natural şi cunoaşte o mai mare
variabilitate în timp şi spaȝiu deoarece este
suficient de uşor de controlat. Rata natalităȝii
este dată de raportul dintre născuȝii vii şi
populaȝia medie a teritoriului respectiv.
Conform datelor oficiale, în anul 2020 în
municipiul Câmpulung rata de natalitate
înregistrează valoarea de 5,4‰, ceea ce
semnifică faptul că la 1.000 de locuitori revin
5,4 născuȝi vii. Pe de altă parte, valoarea
înregistrată este mai mică decât valoarea
înregistrată la nivel judeȝean (7,8‰).
Rata mortalităţii reprezintă raportul dintre
numărul deceselor şi populaȝie. În anul 2020
rata mortalităȝii în municipiul Câmpulung
(13,3‰) este mai scăzută comparativ cu
valoarea înregistrată la nivel judeȝean (14,4‰).
Rata de nupţialitate este definită drept raportul
dintre numărul căsătoriilor dintr-un an şi
populaȝia totală a respectivului an. La nivelul
anului 2020 rata de nupȝialitate înregistrează
valoarea de 3,2‰, această valoarea fiind mai
mică decât cea de la nivel judeȝean (3,3‰).
Rata de divorţialitate reprezintă raportul dintre
numărul căsătoriilor desfăcute în cursul unui

an calendaristic şi populaȝia totală a
respectivului an. Rata de divorȝialitate
înregistrată la nivelul anului 2020 la nivelul
municipiului este 1,2‰, mai scăzută decât cea
de la nivel judeȝean care a fost de 1,3‰.
Raportul de masculinitate este raportul dintre
numărul total al bărbaȝilor şi cel al femeilor. În
anul 2020 la nivelul municipiului la 100 de
femei revin 90 de bărbaȝi. Conform datelor
furnizate de Institutul Naȝional de Statistică, se
observă faptul că la nivel judeȝean la 100 de
femei revin 94 de bărbaȝi, iar la nivel naȝional la
100 de femei, revin 95 de bărbaȝi.
Raportul de dependenţă demografică este
reprezentat de numărul persoanelor de vârsta
dependentă (0-14 ani şi peste 65 de ani),
raportat la populaȝia în vârstă de muncă (15-64
de ani) exprimat la 100 de persoane. În anul
2020, în municipiul Câmpulung raportul de
dependenȝă demografică era de 42,2%. Astfel,
erau aproximativ 42 de persoane în vârstă de
dependenȝă la fiecare 100 de persoane cu
vârstă de muncă.
Acest aspect este foarte important deoarece
îmbătrânirea
populației
conduce
la
îmbătrânirea forței de muncă, cu efecte
importante asupra economiei şi a pieței
muncii.
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Mișcarea migratorie
Emigranți definitivi
Analiza situației mișcării migratorii în
municipiul Câmpulung, evidențiază o oscilație
în perioada de timp analizată. Astfel cel mai
mare număr de emigranți definitivi a fost
înregistrat în anul 2018 (58 de emigranți
definitivi), iar cel mai mic număr a fost
înregistrat în anul 2014 (26 de emigranți
definitivi).
Cu toate acestea la nivelul anului 2020, se
înregistrau doar 27 de cazuri de emigranți
definitivi cu 53,4% mai puțin, comparativ cu
anul 2018.
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Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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De asemenea, la nivelul județului Argeș s-a
înregistrat un trend oscilant în ceea ce privește
numărul emigranților definitivi.

Emigranți definitivi - municipiul
Câmpulung
70

Emigranți definitivi- județul Argeș

26
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27
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Dacă cel mai mare număr de emigranți
definitivi a fost înregistrat în anul 2019 (436 de
emigranți definitivi), cel mai mic număr a fost
înregistrat în anul 2014 (175 de emigranți
definitivi). În ceea ce privește anul 2020, se
înregistrau la nivelul județului Argeș doar 348
de emigranți definitivi cu 20,2% mai puțin
comparativ cu anul 2019.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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În unitățile școlare din municipiu în anul 2019
existau 1.055 de calculatoare, numărul
acestora fiind scăzut comparativ cu populația
școlară, deoarece fiecare calculator era folosit,
în medie, de aproximativ 13 elevi.

3.2.3. Educație
Infrastructură școlară
Conform datelor furnizate de Institutul
Naȝional de Statistică, se constată faptul că în
anul 2019 au fost înregistrate în municipiul
Câmpulung 16 unităȝi de învăȝământ dintre
care: 2 unităȝi destinate învăȝământului
preşcolar, 6 unităȝi destinate învăȝământului
primar şi gimnazial (inclusiv învăȝământului
special), 7 unităȝi destinate învăȝământului
liceal şi 1 unitate destinată învăȝământului
postliceal (inclusiv învăȝământului special).

Pe de altă parte, numărul calculatoarelor din
unitățile școlare aferent anului 2019 reprezintă
10,2% din numărul total al calculatoarelor de la
nivelul judeȝului Argeş.

Ponderea acestora constituie 7,5%, din totalul
unităȝilor școlare înregistrate în judeȝul Argeş.
La nivelul anului 2019, în cadrul municipiului
erau înregistrate 321 săli de clase (cabinete
şcolare/ amfiteatre), 56 de laboratoare şcolare,
17 săli de gimnastică, 16 ateliere şcolare şi 12
terenuri de sport.

Infrastructură școlară
Săli de clasă (cabinete şcolare/
amfiteatre)
Laboratoare școlare
Sali gimnastica
Ateliere școlare
Terenuri de sport
Calculatoare

2013
288

2014
336

2015
335

2016
331

2017
318

2018
317

2019
321

51
15
18
13
771

53
13
18
13
820

57
15
18
13
835

57
15
18
13
841

54
16
15
12
957

57
17
15
12
1.002

56
17
16
12
1.055
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Absolvenți
Pe baza datelor furnizate de Institutul Naȝional
de Statistică, se poate preciza faptul că
numărul
absolvenȝilor
din
municipiul
Câmpulung prezintă un trend oscilant în
perioada 2012-2018.

Absolvenȝii învăȝământului postliceal (inclusiv
învăȝământul special) au înregistrat cea mai
ridicată valoare în anul 2017 (96 de
absolvenți).
Numărul
absolvenȝilor
de
învăȝământ
universitar cu diplomă (licenȝă, master, cursuri
postuniversitare,
doctorat
şi
programe
postdoctorale) înregistrat la nivelul anului 2018
a fost de 147 de absolvenȝi.

În ceea ce priveşte absolvenȝii din
învăȝământul primar şi gimnazial (inclusiv
învăȝământul special) se observă faptul că la
nivelul anului 2018 numărul absolvenȝilor a
fost de 406, cu 3,1% mai puȝin comparativ cu
anul 2012.

În ceea ce privește absolvenȝii de învăȝământ
universitar de licenȝă, din perioada de timp
analizată se observă că raportat la anul 2012
în anul 2013, numărul acestora a scăzut cu
18,4%.

De asemenea, numărul absolvenȝilor din
învăȝământul liceal în anul 2018, comparativ cu
anul 2012, a scăzut cu 23,3%. Pe de altă parte,
numărul
absolvenȝilor
de
învăȝământ
profesional a înregistrat la nivelul anului 2018
cea mai ridicată valoare (103 de absolvenți).

Absolvenți
Absolvenȝi învăȝământ primar şi
gimnazial (inclusiv învăȝământul
special)
Absolvenȝi învăȝământ liceal
Absolvenȝi învăȝământ
profesional
Absolvenȝi învăȝământ
postliceal (inclusiv învăȝământul
special)
Total

2012
419

2013
414

2014
386

2015
430

2016
349

2017
386

2018
406

978
48

811
63

910
55

802
51

702
71

757
98

750
103

39

32

32

66

33

96

82

1.484

1.320

1.383

1.349

1.155

1.337

1.341
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3.4.Context economic
Situaȝia salariaților
Numărul mediu al salariaților cuprinde
persoanele
angajate
cu
contract
de
muncă/raport de serviciu pe durată determinată
sau nedeterminată (inclusiv lucrătorii sezonieri,
managerul sau administratorul), al căror contract
de muncă/raport de serviciu nu a fost suspendat
în anul de referință.
Număr salariați - municipiul
Câmpulung
10000
9500

9.070 9.002

9.584

8.689

9000
8500

9.317

8.260

ajungând la valoarea de 9.070 de persoane
salariate. Cu toate acestea în anul 2017
numărul mediu al salariaților a scăzut la 9.002.
La nivelul anului 2019, au fost înregistrați 9.584
de salariați, aceștia reprezentând 6,2% din
numărul mediu al salariaților de la nivelul
județului. În ceea ce privește numărul
salariaților de la nivelul județului Argeș, se
poate observa o evoluție ascendentă, numărul
acestora crescând cu 18,7% din anul 2013
până în anul 2019.
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La nivelul municipiului Câmpulung în perioada
2013-2019, numărul mediu al salariaȝilor
urmează un trend oscilant. Astfel, comparativ
cu anul 2013 când numărul mediu al
salariaților înregistra o valoare de 8.260 de
persoane, în anul 2016 valoarea înregistrată
pentru acest indicator a crescut cu 9,8%
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Conform Institutului Național de Statistică,
potrivit metodologiei anchetei statistice asupra
forței de muncă în gospodării, populația
ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani și
peste care au desfășurat o activitate
economică producătoare de bunuri sau servicii
de cel puțin o oră în scopul obținerii unor
venituri sub formă de salarii, plată în natură
sau alte beneficii.
La nivel național, populația ocupată prezintă
un trend oscilant în perioada 2014-2020,
înregistrând cea mai ridicată valoare în anul
2018 - 8.688.539 de persoane. Comparativ cu
anul 2018, în anul 2020 valoarea înregistrată
pentru acest indicator a scăzut cu 1,9% ajungând
la valoarea de 8.521.057 de persoane.
Analizând populația ocupată în funcție de gen,
se poate menționa că valorile înregistrate
pentru populația ocupată de gen masculin sunt
mai ridicate decât cele înregistrate pentru
populația ocupată de gen feminin. La nivelul
anului 2020, la nivel național valoarea
înregistrată
pentru
populația
ocupată
reprezentată de bărbaȝi–4.891.635 este mai
mare cu 14,8% comparativ cu valoarea
înregistrată pentru populația reprezentată de
femei – 3.629.422 persoane.

Analizând rata de ocupare a resurselor de
muncă
mai
exact
raportul,
exprimat
procentual, dintre populatia ocupată civilă si
resursele de muncă conform datelor furnizate
de Institutul Național de Statistică se constată
faptul că la nivelul județului Argeș în perioada
de timp analizată a existat un trend ascendent.
Astfel dacă în anul 2013 rata de ocupare era
de 60,1%, la nivelul anului 2019 la nivel
județean a ajuns la 69,9%.
Rata de ocupare - județul Argeș
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Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

De asemenea, la nivelul Regiunii Sud-Muntenia,
rata de ocupare a prezentat un trend
ascendent, cea mai ridicată pondere fiind
înregistrată la nivelul anului 2019 cu 62%.
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În ceea ce privește locurile de muncă vacante pentru Regiunea SUD-MUNTENIA la nivelul anului
2020, potrivit I.N.S cele mai multe se înregistrau în domeniul sănătații și asistenței sociale
(1.051 de locuri disponibile), respectiv în domeniul industriei prelucratoare (956 de locuri
disponibile). La polul opus, cele mai puține locuri de muncă vacante sunt reprezentate de
activitățile ce vizează hotelurile și restaurantele, precum tranzacțiile imobiliare și alte activități
de servicii.
Regiunea SUD-MUNTENIA
Număr de locuri de muncă
Regiunea SUD-MUNTENIA
Activități ale economiei naționale
vacante
- anulde
2020
Număr
de locuri
muncă
Activități ale economiei naționale
A. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT
66
vacante - anul 2020
B.
INDUSTRIA
EXTRACTIVĂ
20
A. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT
66
C.
INDUSTRIA
PRELUCRATOARE
956
B. INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
20
D.
ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI
C.PRODUCȚIA
INDUSTRIA PRELUCRATOARE
956
TERMICĂ,
GAZE,ȘIAPĂ
CALDĂ ȘI AER
CONDIȚIONAT
5
D. PRODUCȚIA
FURNIZAREA
DE ENERGIE
ELECTRICĂ ȘI
E.
DISTRIBUȚIA
APEI;
SALUBRITATE,
GESTIONAREA
TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT
5
DEȘEURILOR,
ACTIVITĂȚI
DE
DECONTAMINARE
96
E. DISTRIBUȚIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA
F.
CONSTRUCȚII
45
DEȘEURILOR,
ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE
96
G.
CU RIDICATA ȘI CU AMANUNTUL; REPARAREA
F. COMERȚ
CONSTRUCȚII
45
AUTOVEHICULELOR
ȘI
MOTOCICLETELOR
429
G. COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMANUNTUL; REPARAREA
H.
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE
478
AUTOVEHICULELOR
ȘI MOTOCICLETELOR
429
I.H.HOTELURI
ȘI RESTAURANTE
3
TRANSPORT
ȘI DEPOZITARE
478
J.
INFORMAȚII
ȘI
COMUNICAȚII
74
I. HOTELURI ȘI RESTAURANTE
3
K.
ȘI ASIGURĂRI
58
J. INTERMEDIERI
INFORMAȚII ȘIFINANCIARE
COMUNICAȚII
74
L.
IMOBILIARE
2
K.TRANZACȚII
INTERMEDIERI
FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI
58
M.
ACTIVITĂȚI
PROFESIONALE,
ȘTIINȚIFICE
ȘI
TEHNICE
72
L. TRANZACȚII IMOBILIARE
2
N.
ACTIVITĂȚI
DE
SERVICII
ADMINISTRATIVE
ȘI
ACTIVITĂȚI
M. ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
72
DE
SUPORT
69
N. SERVICII
ACTIVITĂȚI
DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI
O.
PUBLICĂ ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI
DEADMINISTRAȚIE
SERVICII SUPORT
69
SOCIALE
DIN
SISTEMUL
PUBLIC
440
O. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI
P.
ÎNVĂTĂMÂNT
99
SOCIALE
DIN SISTEMUL PUBLIC
440
Q.
ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
1051
P. SĂNĂTATE
ÎNVĂTĂMÂNT
99
R.
ACTIVITĂȚI
DE
SPECTACOLE,
CULTURALE
ȘI
RECREATIVE
55
Q. SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
1051
S.
ACTIVITĂȚI
DE SERVICII CULTURALE ȘI RECREATIVE
1
R.ALTE
ACTIVITĂȚI
DE SPECTACOLE,
55
S. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
1
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Pe baza datelor înregistrate se observă că cele mai multe locuri de muncă vacante pentru
Regiunea SUD-MUNTENIA la nivelul anului 2020 se înregistrau în domeniul sănătații și
asistenței sociale (1051 locuri disponibile), respectiv în domeniul industriei prelucratoare (956

Situaȝia şomerilor
Potrivit Legii 76/2002 șomer înregistrat este
persoana
care
îndeplinește
cumulativ
urmatoarele condiții:
a) este în căutarea unui loc de muncă de la
vârsta de minimum 16 ani și până la
îndeplinirea condițiilor de pensionare;
b) starea de sănătate și capacitățile fizice și
psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri
sau realizează din activități autorizate potrivit
legii venituri mai mici decât indemnizația de
șomaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi;
d) este disponibilă să înceapă lucrul în
perioada imediat următoare dacă s-ar gasi un
loc de muncă;
e) este inregistrată la Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă.
Conform datelor furnizate Institutul Național
de Statistică se poate preciza că în perioada
2014-2020, în municipiul Câmpulung numărul
şomerilor prezintă un trend oscilant.
Cel mai mare număr de șomeri a fost
înregistrat în anul 2014 (700 de șomeri), în
timp ce cel mai mic număr a fost înregistrat în
anul 2019 (228 de șomeri) cu 67,4% mai puțin.
Cu toate acestea, la nivelul anului 2020,
numărul șomerilor a crescut cu 54,8%
comparativ cu anul precedent.
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Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

Analiza repartiției șomerilor în funcție de gen,
evidenȝiază faptul că la nivelul municipiului
Câmpulung, în anul 2020, 55,5% dintre șomeri
erau femei în timp ce 44,5% erau bărbați.
Distribuția șomerilor în funcție de
apartenența la gen

Femei 55,5%
Bărbați 44,5%

Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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STUDIU DE SPECIALITATE
De asemenea, în perioada de timp analizată
numărul șomerilor de la nivelul județului Argeș
a avut o evoluție oscilantă.
Număr șomeri- județul Argeș
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Astfel cel mai ridicat număr de șomeri a fost
înregistrat la nivelul anului 2014 (15.334 de
șomeri), iar cel mai scăzut număr de șomeri a
înregistrat la nivelul anului 2019 (7.749 de
șomeri) cu 49,5% mai puțin.
Comparativ cu anul 2019, în anul 2020 la
nivelul județului numărul șomerilor a crescut
cu 26,9%. La nivelul județului în anul 2020
femeile înregistrau o pondere de 50,2%, iar
bărbații 49,8% din totalul numărului de șomeri.

Cheltuieli cu protecția socială a șomerilor
În ceea ce privește analiza datelor privind
cheltuielile cu protecția sociala a șomerilor
acordate, se remarcă că la nivel județean în
perioada 2014-2020 au fost acordate mai
multe tipuri de plăți pentru protecția socială
a șomerilor.
Indemnizaţia
de
şomaj
reprezintă
o
compensație parțială a veniturilor asiguratului
ca urmare a pierderii locului de muncă sau a
veniturilor
absolvenților
instituțiilor
de
învățământ care nu s-au putut încadra în
muncă. La nivelul judeȝului Argeş în anul 2020
s-au acordat indemnizaȝii de şomaj pentru
şomeri cu experienȝă în muncă în valoare de
24.168.076 RON, iar pentru şomerii fără
experienȝă în muncă indemnizaȝii în valoare de
477.008 RON.
Cheltuielile pentru formarea profesională
reprezintă
cheltuielile
efectuate
pentru
calificarea, recalificarea, perfecȝionarea şi
specializarea persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă. În anul 2020 în cadrul
judeȝul Argeş, s-au acordat pentru cheltuielile
cu formarea profesională a şomerilor de
340.329 RON, cu 20,7% mai mult comparativ
cu anul 2014.
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Indemnizația de șomaj
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Cheltuieli pentru formarea profesională
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Plata absolvenților reprezintă suma acordată
angajatorilor care au încadrat în muncă pe
durată nedeterminată, absolvenți ai unor
instituții de învățământ. Suma lunară se
stabilește conform Legii nr.76/2002 - art.80,
alin.1 cu modificările și completările ulterioare;
art.84 și Legea 335/2013.
În perioada 2014-2020 în județul Argeș, cea mai
mare sumă acordată pentru plata absolvenȝilor
în valoare de 1.186.523 RON , a fost înregistrată
în anul 2014. Pe de altă parte, cea mai mică
sumă a fost înregistrată în anul 2020 (544.385
RON) cu 54,1% mai puțin.
Plăţile pentru stimularea absolvenţilor
reprezintă (conform O.U.G. nr. 144/2005 cu
modificările şi completările ulterioare) prime
neimpozabile egale cu salariul de bază minim
brut pe ȝară garantat în plată, în vigoare la data
încadrării. În ceea ce priveşte anul 2020, au
fost acordate 15.000 RON pentru stimularea
absolvenȝilor, cu 76,1% mai puȝin comparativ
cu anul 2014 (62.735 RON).
Plățile pentru stimularea șomerilor care se
angajează înainte de expirarea perioadei de
șomaj reprezintă sumele plătite în completarea
veniturilor salariale, șomerilor (cu experiență în
muncă și absolvenților instituțiilor de

învățământ) conform Legii nr.76/2002 - art.72
și art.73 cu modificările și completările
ulterioare.
Analiza plăȝilor efectuate pentru stimularea
absolvenȝilor evidenȝiază faptul că în anul 2020
în judeȝul Argeş s-au efectuat plăȝi în valoare
de 747.617 RON, cu 73,3% mai mult raportat la
anul 2014 (431.376 RON).
Combaterea marginalizării sociale presupune
garantarea accesului efectiv, în mod deosebit
al tinerilor, la drepturi elementare și
fundamentale, cum sunt: dreptul la un loc de
muncă, la o locuință, la asistență medicală, la
educație, precum și instituirea unor măsuri de
prevenire și combatere a marginalizării sociale
și mobilizarea instituțiilor cu atribuții în
domeniu, potrivit Legii nr.116/2002 privind
prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale cu modificările şi completările
ulterioare.
La nivelul anului 2020 au fost efectuate
cheltuieli pentru combaterea marginalizării
sociale în valoare de 50.836 RON, în timp ce la
nivelul anului 2014 au fost efectuate cheltuieli
în valoare de 95.365 RON, cu 46,7% mai puțin.
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Primele de încadrare și de instalare se stabilesc
conform Legii nr. 76/2002 art.74, 75, 76 cu
modificările și completările ulterioare.

Combaterea marginalizării sociale
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Plățile pentru stimularea mobilității forței de
muncă reprezintă sumele acordate ca prime
de încadrare persoanelor (șomere) care se
încadrează în muncă înainte de expirarea
perioadei în care beneficiază de indemnizație
de șomaj, într-o localitate situată la o distanță
mai mare de 50 km de localitatea în care își au
domiciliul stabil și ca prime de instalare
persoanelor (șomere) care se încadrează în
muncă înainte de expirarea perioadei în care
beneficiază de indemnizație de șomaj, într-o
altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, își
schimbă domiciliul.

170.281
180000
160000
140000
92.041
120000
100000 77.500
63.000
80000
43.500
60000
35.188
40000
8.204
20000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

Analiza datelor statistice, relevă un trend
oscilant înregistrat în cadrul plăților efectuate
pentru stimularea mobilității forței de muncă.
Astfel, de la plăȝi efectuate pentru stimularea
mobilităȝii forȝei de muncă în valoare de 77.500
RON în anul 2014 s-a ajuns la nivelul anului
2018 la plăȝi în valoare de 170.281 RON. Pe de
altă parte, la nivelul anului 2020 au fost
înregistrate plăți în valoare de 8.204 RON.
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Plăți pentru stimularea angajatorilor care
angajează șomeri din categoria defavorizați
reprezintă sumele acordate angajatorilor care au
încadrat în muncă, pe durata nedeterminată,
absolvenȝi din rândul persoanelor cu handicap.
Suma lunară se stabilește conform Legii
nr.76/2002 - art.80, alin.2 cu modificările și
completările
ulterioare.
Angajatorii
care
încadrează în muncă pe durată nedeterminată
absolvenȝi din rândul persoanelor cu handicap
primesc lunar, pentru fiecare absolvent, o sumă
în cuantum de 2.250 lei pe o perioadă de 18 luni.
Plăți pentru stimularea
angajatorilor care angajează
șomeri din categoria defavorizați
2900000

2.752.467

42.783.213

45000000
40000000
35000000

2.463.985

2500000

31.243.749

30000000

2300000 2.218.166

1900000

Alte cheltuieli - cuprind sumele acordate sub
forma de credite întreprinderilor mici și mijlocii
pentru înființarea de noi locuri de muncă,
precum și cele necesare administrării fondului
pentru plata ajutorului de șomaj. La nivelul
anului 2020, au fost efectuate alte cheltuieli în
valoare de 42.783.213 RON, cu 152% decât în
anul 2014.
Alte cheltuieli

2700000
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Referitor la plăȝile pentru stimularea
angajaȝilor, se observă faptul că în anul 2020 la
nivelul judeȝului Argeş a fost alocată o sumă în
valoare de 1.902.248 RON, cu 30,8% și 14,2%
mai puțin decât valoarea plăȝilor efectuate în
anul 2018, respectiv în anul 2014.

25000000

2.077.181
2.005.910

1700000

1.902.248

10000000
1.736.058

1500000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

20000000 16.959.876 16.481.862
15000000
5000000

8.597.222

8.073.205
7.491.726

0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

37

OPERATORI ECONOMICI
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STUDIU DE SPECIALITATE
În ceea ce privește mediul de afaceri, în 2020 în municipiul Câmpulung au fost înregistrate 1.123
firme active din toate sectoarele de activitate.

Distribuția firmelor din Câmpulung după secțiunile CAEN
360

350

320
280

240
200

164 156

160
120

96
69

80

52

40

43

42

34

32

25

17

16

10

7

6

3

1

R

P

K

L

E

A

B

D

0
G

H

C

M

F

I

S

Q

A - Agricultură, silvicultură și pescuit
B - Industria extractivă
C - Industria prelucrătoare
D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze,
apă caldă și aer condiționat
E - Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități
de decontaminare
F - Construcții
G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea
autovehiculelor și motocicletelor
H - Transport și depozitare
I - Hoteluri și restaurante
J - Informații și comunicații
K - Intermedieri financiare și asigurări

N

J

L - Tranzacții imobiliare
M - Activități profesionale, științifice și tehnice
N - Activități de servicii administrative și activități de servicii
suport
O - Administrație publică și apărare; asigurări sociale din
sistemul public
P - Învățământ
Q - Sănătate și asistență socială
R - Activități de spectacole, culturale și recreative
S - Alte activități de servicii
T - Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator
de personal casnic; activități ale gospodăriilor private de
producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu
U - Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale
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Cu toate că la nivelul municipiului există un număr mare de agenți economici, printre cei mai
importanți se enumeră:
CD SOFA care activează în industria tapițeriei,

S.C. CERAMUS S.A. ce are ca principal obiect de activitate fabricarea şi comercializarea
cărămizilor şi celor de teracota utilizând materia primă extrasă din zona Grui;
DUTON PLAST care produc ambalaje termoformate din polistiren biorientat pentru industria
alimentară;
GIMANI & MUFLE având ca obiect de activitate principală comerţul cu ridicata de materiale de
construcţii;
GravoLab CNC care își desfășoară activitatea în producţie publicitară și prelucrări mecanice CNC;
S.C. INTEX PRIM SRL cu domeniile de activitate în fabricarea echipamentelor de telecomunicații,
televiziune, atelier reparații radio-tv, comerț și service case de marcat fiscale și S.C. INTEX PRIM
GREEN ENERGY SRL care activează în producția de energie electrică;
Montana MG cu domeniile de activitate: execuţia de ştanţe şi matriţe, execuţia de componente
mecanice, confecţii metalice şi mecano-sudură;
NORDEX FOOD (RO) SRL cu activitatea principală de producerea de brânzeturi;
Pentarom cu activitatea principală în producţia de ambalaje din carton pentru piese şi
subansamble auto;
ROMTURINGIA producător de caroserii
SETRO METAL GROUP având ca obiect principal de activitate fabricarea de construcții metalice
și părți componente ale structurilor metalice;

Taissis Concept

având ca obiect de activitate dezvoltarea, producerea și comercializarea de

dispozitive medicale
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În urma analizelor efectuate s-au identificat peste 2.000 de operatori economici în municipiu și în
zonele funcționale, unele dintre acestea fiind microîntreprinderi (sub 9 anagajați) care nu au fost
luate în calcul din cauza numărului mic de angajați.
Având în vedere principalele calificări existente în cadrul unităților școlare din municipiul
Câmpulung cât și calificările căutate de agenții economici pentru stagiile de ucenicie au fost
selectate calificările cele mai relevante și numărul firmelor din municipiu și din împrejurimile
acestuia din aria de activitate a calificărilor:







Tehnician în activități economice - 347 firme
Vânzător - 278 firme
Mecanic industrial - 237 firme
Electromecanic - 236 firme

Tehnician mecanic pentru întreținere și
reparații - 231 firme



















Tehnician transporturi - 222 firme
Tâmplar - 58 firme
Sculer matrițer - 49 firme
Sudor - 49 firme
Ospătar - 44 firme
Operator CNC - 39 firme
Mecanic auto - 34 firme
Bucătar - 33 firme
Confecționer produse textile - 31 firme
Montator - 30 firme
Tehnician design mobilă - 29 firme
Frizer coafor - 28 firme
Lucrător hotelier - 28 firme
Croitor - 26 firme
Tehnician electronist - 11 firme
Tehnician în turism - 10 firme
Mecanic - 3 firme
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Analizând domeniile de activitate ale
operatorilor economici existenți la nivelul
municipiului și în zonele limitrofe se constată
necesitatea formării de personal calificat în
vaste domenii de activitate.
Având în vedere calificările întâlnite în cele mai
multe firme este necesară pregătirea forței de
muncă în după cum urmează:







Câmpulung și împrejurimi se regăsesc în
oferta educațională a colegiilor din municipiu.
Luând în considerare nivelul de studii al
potențialilor beneficiari din cele trei zone
marginalizate, este necesară organizarea unor
cursuri de calificare/ specializare adresate atât
celor cu nivel de studii gimnazial cât și a celor
cu studii medii.

Tehnician în activități economice;
Vânzător;
Mecanic industrial;
Electromecanic;
Tehnician mecanic pentru întreținere și
reparații;

 Tehnician transporturi.
Cele mai multe dintre calificările identificate a
fi necesare în cadrul firmelor din Municipiul

De asemenea, există necesitatea calificării și
în domeniul servicii pentru persoanele cu un
nivel de studii mai ridicat. Printre acestea se
identifică:







Secretar;
Contabil;
Economist;
Asistent manager;
Formator.
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În ceea ce privește distribuția calificărilor ce se regăsesc în cadrul firmelor din fiecare zonă
marginalizată, acestea sunt distribuite astfel:
Calificări
Tehnician în activități economice
Vânzător
Electromecanic
Tehnician mecanic pentru
întreținere și reparații
Tehnician transporturi
Mecanic industrial
Operator CNC
Sculer matrițer
Sudor
Frizer coafor
Ospătar
Montator
Tâmplar
Croitor
Mecanic auto
Confecționer produse textile
Bucătar
Tehnician design mobila
Tehnician electronist
Lucrător hotelier
Tehnician în turism

ZUM Grui
(număr firme)
27
23
21

ZUM Pescareasa
(număr firme)
5
2
5

ZUM Cazarmilor
(număr firme)
8
5
7

21

4

7

20
20
9
8
8
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1

8
4
2
3
3
1
0
4
0
1
0
1
0
0
0
0
0

2
7
1
5
5
0
2
2
0
1
0
1
2
0
0
1
0

Au fost luate în calul doar companiile mari cu un număr ridicat de anagajați care dețin calificările
prezentate.
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ZUM Grui
Având în vedere specificul operatorilor economici din Zona Urbană Marginalizată Grui pentru a
corespunde nevoilor de forță de muncă este necesară calificarea/ specializarea din următoarele
domenii:
Calificare/ specializare
Tehnician în activități economice
Vânzător
Electromecanic
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Mecanic industrial
Tehnician transporturi
Operator CNC
Sculer matrițer
Sudor
Ospătar
Frizer coafor
Tâmplar
Montator
Mecanic auto
Croitor
Bucătar
Confecționer produse textile
Tehnician design mobila
Tehnician electronist
Lucrător hotelier
Tehnician în turism

Calificările care se întâlnesc în cele
mai multe dintre firmele din ZUM Grui
și pentru care există o șansă mai mare
de angajare sunt:






Tehnician în activități economice;
Vânzător;
Electromecanic;
Tehnician mecanic pentru
întreținere și reparații;

 Mecanic industrial;
 Tehnician transporturi.
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ZUM Pescăreasa
În ceea ce privește ZUM Pescăreasa, în
această zonă numărul operatorilor economici
este mult mai redus decât în zona Grui, iar
calificările
cele
mai
întâlnite
sunt
următoarele:
Calificare/ specializare
Tehnician transporturi
Tehnician în activități economice
Electromecanic
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Mecanic industrial
Montator
Sculer matrițer
Sudor
Vânzător
Operator CNC
Frizer coafor
Croitor
Confecționer produse textile
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ZUM Cazărmilor
Conform specificului firmelor din zona
Cazărmilor s-a identificat necesitatea
specializării forței de muncă în domeniile
următoare:







Turism şi alimentaţie;
Electronică și automatizări;
Prelucrări la cald;
Industrie textilă și pielărie;
Mecanică.

Astfel, s-a identificat necesitatea următoarelor
calificări în zona Cazărmilor:
Calificare/ specializare
Tehnician în activități economice
Mecanic industrial
Electromecanic
Tehnician mecanic pentru întreținere și
reparații
Vânzător
Sculer matrițer
Sudor
Tehnician transporturi
Ospătar
Bucătar
Montator
Operator CNC
Confecționer produse textile
Lucrător hotelier
Croitor
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Ucenicia reprezintă formarea profesională
realizată la locul de muncă în baza unui
contract de ucenicie pentru persoanele cu
vârsta de peste 16 ani.

Calificări

Formarea profesională realizată la locul de
muncă în baza unui contract de ucenicie, se
organizează la inițiativa angajatorilor, de
furnizori de formare profesională autorizați
în condițiile O.G. nr.129/2000 privind
formarea
profesionala
a
adulților,
republicată cu modificările si completările
ulterioare.

40%

60%

58,4%

33,3%

20%
8,3%
0%
Confecționare textile

Comerț

Mecanic

În ceea ce privește stagiile de ucenicie
organizate de angajatorii din municipiului
Câmpulung, aceștia oferă stagii pentru
următoarele calificări în următoarele
domenii:

58,4% - Confecționare textile
33,3% - Comerț
8,3% - Mecanic
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Conform datelor din Registru unic de evidență a întreprinderilor sociale, în anul 2021 la nivelul
Municipiul Câmpulung existau 11 întreprinderi sociale.
Principalele activități ale acestora sunt:







învățământ;
activități de asistență stomatologica;
activități de servicii suport pentru învățământ;
fabricarea biscuiților și pișcoturilor;






fabricarea de articole confecționate din textile;
fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
asistență socială;
spălarea și curățarea articolelor textile.

fabricarea prăjiturilor și a produselor
conservate de patiserie;
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BENEFICIARI
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5.1. Populația și caracteristicile demografice

12.549
locuitori
Potrivit Studiului de referință
realizat asupra populației din
teritoriul SDL, în cele trei ZUM sunt
înregistrați aproximativ 12.549 de
locuitori.

Din totalul populației din teritoriul SDL 47,9% sunt de gen
masculin, iar 52,1% de gen feminin.

47,9%

52,1%

În ceea ce privește etnia populației, 93,8% sunt de etnie
română, iar 6,2% de etnie roma. Astfel, teritoriul SDL
este o comunitate non-roma.
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Distribuția populației pe categorii de vârstă se
prezintă astfel: ponderea copiilor (0-17 ani) în
teritoriul vizat este de 19,4%, iar a tinerilor cu
vârsta între 18-29 ani este de 9,2%. Din totalul
beneficiarilor 35,5% dintre persoane au între 30
și 54 de ani. Persoanele care au între 55-64 au
o pondere de 20%, iar cele vârstnice dețin o
pondere de 15,9%.

Ponderea persoanelor necăsătorite este de
30,2%, a celor căsătorite - 59,3%, iar a celor
care sunt în uniune consensuală - 1,2%.
O pondere de 2,9% este reprezentată de
persoanele divorțate, iar 6,4% de persoanele
văduve. De asemenea, la nivelul gospodăriilor
din teritoriul SDL nu s-au înregistrat persoane
despărțite în fapt.

Distribuția după starea civilă

Distribuția după vârstă

40%

1,2%
35,5%

6,4%

30%

20%

59,3%

2,9%

20%

19,4%
15,9%
9,2%

10%

0%
30-54 ani 55-64 ani 0-17 ani 65 ani și 18-29 ani
peste
Sursa datelor: Studiu de referință

30,2%

Căsătorit

Necăsătorit

Divorțat

Concubinaj

Văduv

Sursa datelor: Studiu de referință
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Referitor la nivelul de studii a persoanelor dn
teritoriul SDL, cei mai mulți adulți au absolvit nivelul
liceal, reprezentând 51,5% din totalul adulților 22,7%
este reprezentată de adulții care au studii gimnaziale,
următoarea pondere (18,2%) reprezentând persoanele
de 18 ani și peste cu studii universitare.
Nivelul primar este absolvit de 4,2% adulți. În ceea ce
privește nivelul postuniversitar, acesta a fost absolvit
de 2% adulți. Cea mai scăzută pondere, de 1,4%, revine
adulților din teritoriul SDL care sunt fără studii.

Referitor la calificări, în 75,4% din totalul
gospodăriilor există adulți care au cel puțin o
calificare profesională.
Nivelul de studii
Liceal

51,5%
22,7%

Gimnazial
Universitar

18,2%

Primar

4,2%

Postuniversitar

2%

Fără studii

1,4%
0%

Sursa datelor: Studiu de referință

50%

100%
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5.2. Ocupare, mediul de afaceri și protecție socială
Conform Institutului Național de Statistică în
anul 2020, la nivel național, rata de ocupare a
populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost
de 65,6%, în scădere faţă de anul anterior cu 0,2
puncte procentuale

Rata ocupării în teritoriu este de 34,2%.

Distribuția persoanelor ocupate în funcție
de vârstă se prezintă astfel: 47% sunt
persoanele ocupate care au între 30-44
ani, 43,8% au între 45-64 ani, iar tinerii
ocupați care au între 15-29 ani sunt în
proporție de 9,2% din total.

34,2%

Sursa datelor: Studiu de referință

Dintre persoanele ocupate, 51,4% sunt de
gen masculin, iar 48,6% de gen feminin.

În ceea ce privește distribuția populației
ocupate pe sectoare de activitate, cei mai
mulți locuitori din teritoriul SDL lucrează în
domeniul serviciilor (66,1%). În producție
sunt angajați 10,2% din totalul localnicilor
ocupați, iar în industrie 9,7%. O pondere de
8,1% este reprezentată de persoanele care
lucrează în comerț. În construcții lucrează
5% dintre localnici, iar 0,9% în agricultură.
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Rata șomajului în teritoriu este de

5%

Șomerii de lungă durată reprezintă 68,2%
din totalul șomerilor din teritoriul vizat.

2,4% din persoanele care realizează
venituri din activități ocazionale.

60,8% din totalul populației din
teritoriul vizat sunt inactive (elevi/
studenți, pensionari, casnici, persoane
întreținute de alte persoane/ stat)

14,9% sunt tinerii (16-24 ani)
care nu sunt încadrați în muncă și nici nu
urmează o formă de educație sunt în
proporție de
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Proporția persoanelor de 15-64 ani care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii (salariați cu
contract de muncă sau lucrează oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați - patron sau
administrator de firmă, PFA, AF, întreprindere individuală, liber profesionist) și nici nu urmează o
formă de învățământ este de 29,6%. În proporție de 71,1% sunt persoanele care nu au întreprins
demersuri pentru căutarea unui loc de muncă (au depus CV, au mers la interviuri etc.).

În anul 2017 în teritoriul SDL, venitul mediu pe gospodărie este de 2.248 lei, indiferent de sursa de
proveniență a acestuia.
Cei mai mulți locuitori au ca principală sursă de venit salariul, ponderea celor care au venituri
provenite din salariile lunare fiind de 57,8%.
Pensia reprezintă o sursă de venit pentru 51,3% dintre gospodării, iar alocația copiilor
pentru 29,1% dintre acestea.
O pondere de 5,8% este reprezentată de gospodăriile care au indemnizația pentru persoanele

cu handicap drept sursă de venit lunar.
Bursa socială școlară reprezintă o sursă de venit pentru 1,3% dintre gospodării. În proporție
de 1,3% sunt și gospodăriile care au venituri provenite din ajutoarele sociale.
Ponderi egale, de 0,6%, revin gospodăriilor care au ca sursă de venit lunar alocația de sprijin,
respectiv ajutorul de șomaj.
Printre sursele de venit lunar ale persoanelor din teritoriu se numără și:







Venituri din activități independente;
Venituri din activități ocazionale;
Ajutor de însoțitor;
Alocație monoparentală;






Indemnizație de creștere a copilului;
Ajutor primit din partea rudelor;
Pensie de urmaș;
Burse de merit.

Indemnizație consilier;
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Opinia a 20,7% din populația din cele trei zone marginalizate referitoare la mediul de afaceri este
pozitivă, aceștia considerând că afacerile locale satisfac nevoile comunității, la polul opus se
regăsește pondere de 79,3% care reprezintă persoanele care că consideră afacerile locale nu
satisfac nevoile comunității.
Cea mai mare parte dintre rezidenți (62,7%)
consideră că populația aptă pentru a munci

nu își poate găsi un loc de muncă în
municipiu, deoarece oferta locurilor de
muncă este foarte redusă.
În proporție de 24,4% sunt persoanele care
consideră că populația aptă își poate găsi un
loc de muncă într-o perioadă lungă de timp
(4-6 luni) în teritoriu.

62,7%
Nu își pot găsi
un loc de muncă

12,9%

dintre rezidenții teritoriului sunt de
părere că populația aptă de muncă își poate
găsi un loc de muncă într-o perioadă scurtă de
timp (1-3 luni).
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5.3. Rezultate studiu beneficiari
Metode de găsire a locului de muncă actual
Din totalul celor intervievati (33,8%) şi-au găsit locul de muncă prin contactarea directă a
angajatorului (CV-uri etc.), iar alţi (10%) şi-au găsit locul de muncă actual prin rude, cunoştinţe
sau prieteni. Conform rezultatelor studiului, acestea două sunt cele mai de succes metode de
găsire a unui loc de muncă. La mare distanţă se află anunţurile publicate în media sau pe internet
(24,4%) şi contactarea directă de către angajator (16,3%).
În funcție de gen, ponderea salariaţilor care şi-au găsit locul de muncă prin contactarea directă a
angajatorului a fost de 46,9% la bărbaţi faţă de 52,4% la femei.
Găsirea locului de muncă prin contactarea directă a angajatorului a fost menţionată de 58,6%
dintre absolvenţii de învăţământ superior, 46,1% dintre absolvenţii de învăţământ mediu şi 40,8%
dintre absolvenţii cu nivel scăzut de educaţie.

Modalităţi prin care aţi încerca să vă găsiţi un loc de muncă.
Modalități
Prin transmiterea cererilor de muncă (CV, Scrisoare de intenţie etc.)
Prin studierea ofertelor de pe piaţa muncii (ziare, site-uri specializate)
Prin vizite/ contactarea directă de angajatorilor
Prin intermediul relaţiilor personale
Prin intermediul agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de muncă
Prin apel la un centru de recrurare şi/ sau orientare şi consiliere

33,8%
24,4%
16,3%
10%
8,1%
7,5%
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Doar 16,6% dintre cei cu studii superioare şi-au găsit locul de muncă prin rude, prieteni
sau cunoştinţe, faţă de 33,5% în cazul celor cu studii medii şi 38% în cazul celor cu nivel scăzut
de educaţie.

Au considerat că nivelul de educaţie
corespunde în mare măsură cerinţelor
locului de muncă 70,2% dintre absolvenţii
de învăţământ superior, faţă de 40,1%
dintre absolvenţii cu studii medii şi 25,7%
dintre cei cu nivel scăzut de educaţie.

70,2%

Pe domenii de pregătire, cei mai mulţi tineri care au considerat că nivelul de studii se potriveşte în
mare măsură cu cerinţele de la locul de muncă sunt în rândul respondentilor din sănătate şi
asistenţă socială (78,1%), educaţie (70,8%) şi tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (69,9%).
La polul opus se află tinerii absolvenţi de programe şi calificări generale, doar aproximativ un sfert
dintre aceştia considerând nivelul de educaţie absolvit potrivit locului de muncă pe care îl aveau.
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Schimbarea reşedinţei pentru obţinerea locului de muncă actual
Din cei intervievati, doar 3,8% îşi schimbaseră reşedinţa pentru a obţine locul de muncă pe care îl
aveau. Dintre aceştia, 64,8% erau bărbaţi şi 59,4% erau din mediul urban. Aproape două treimi se
mutaseră la actuala reşedinţă dintr-o altă localitate din apropierea Municipiului Campulung.
Cei mai mulţi tineri care şi-au schimbat reşedinţa pentru a obţine locul de muncă actual aparţin
grupei de vârstă 25-29 ani.

Gradul de adecvare al nivelului de instruire absolvit la cerinţele locului de muncă
Din totalul persoanelor ocupate în vârstă de 15-34 ani, mai puţin de jumătate (44,1%) consideră
că nivelul de studii pe care îl au corespunde în mare măsură cerinţelor locului de muncă actual,
iar alţi 35,3% cosideră că studiile absolvite corespund într-o oarecare măsură ocupaţiei actuale.
Restul de 20,6% au declarat că studiile absovite corespund doar foarte puţin sau deloc sarcinilor
pe care le au de ȋndeplinit la locul de muncă.

Gradul de adecvare al nivelului de instruire absolvit la cerinţele locului
de muncă

În mare măsură

44,1%

Într-o oarecare măsură

35,3%

Foarte puțin sau deloc

20,6%

0%

50%

100%
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Sprijin pentru găsirea unui loc de muncă
Din totalul celor intervievati, doar o mică parte (2,3% din total) au primit în ultimele 12 luni sprijin
gratuit din partea Agenţiei Locale Campulung de ocupare a forţei de muncă în vederea găsirii
unui loc de muncă. Aceştia erau majoritar femei (52,0%).
Distribuţia pe grupe de vârstă arată că
ponderea cea mai mare era deţinută de
tinerii cu vârsta cuprinsă în intervalul 20-24
ani (35,4%).

Distribuția pe grupe de vârstă
40%
35,4%

Persoanele de 30-34 ani reprezentau 29,6%
din totalul tinerilor sprijiniţi de Agenţia
Locală Campulung de ocupare a forţei de
muncă, iar cele de 25-29 ani deţineau o
pondere de 23%. Doar 12,1% erau persoane
foarte tinere (de 15-19 ani).
Aproape două treimi (65,3%) erau tineri cu
studii medii (cea mai mare parte a acestora
fiind absolvenţi de studii liceale).
În ceea ce priveşte utilitatea variatelor
modalităţi de sprijin pe care agenţia le
poate acorda, 87,7% dintre respondenţi au
considerat că cea mai utilă dintre acestea a
fost informarea şi consilierea privind
locurile de muncă vacante.

29,6%

30%

23%
20%

12,1%
10%

0%
20-24 ani

30-34 ani

25-29 ani

15-19 ani
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Disponibilitatea de a se muta pentru a obţine un loc de muncă
Accederea la un loc de muncă presupune
uneori acceptarea unor condiţii care implică
un potenţial disconfort pentru cei doritori a îl
ocupa. O astfel de condiţie poate fi mutarea
reşedinţei într-o altă localitate din ţară.

sunt majoritar bărbaţi (57,6%), iar două treimi
aparţineau grupei de vârstă 20-29 ani.
Ar fi dispuşi să se mute pentru a obţine un loc
de muncă 32,8% dintre bărbaţi şi doar 13%
dintre femei.

Doar 20% dintre intervievati ar fi dispuşi să se
mute dacă ar fi necesar să o facă pentru a
ocupa un loc de muncă. Dintre aceştia,
majoritatea ar accepta să se mute oriunde,
chiar şi în străinătate (66,5%), restul
acceptând doar o eventuală mutare într-o altă
localitate din ţară dar tot în aproiere de
Campulung. Una dintre localitatile des
invocate (peste 62%) fiind Municipiul Pitești
și orașul Mioveni.

Cea mai mare disponibilitate la o eventuală
mutare au arătat-o bărbaţii cu nivel mediu de
instruire (38,6%), iar cea mai mică
disponibilitate o au femeile cu nivel scăzut de
educaţie (11,4%).
În ceea ce priveşte cei care nu ar accepta să
îşi schimbe reşedinţa dacă acest lucru ar fi
necesar pentru a ocupa un loc de muncă,
aceştia erau în principal femei (70,6%).

Tinerii disponibili să îşi schimbe reşedinţa
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Disponibilitatea la deplasări lungi către şi dinspre locul de muncă
Un alt criteriu care poate influența decizia de a accepta un loc de muncă este distanța acestuia
faţă de domiciliu.
La întrebarea dacă ar accepta un loc de muncă în condiţiile în care durata deplasării între
acesta şi adresa de reşedinţă ar fi mai mare de o oră, 35,9% dintre respondenți au furnizat un
răspuns pozitiv. Această pondere a fost mai mare în cazul bărbaţilor (45,3%) decât în cel al
femeilor (30,8%).
Dintre absolvenţii de învăţământ mediu, 42,7% ar accepta un loc de muncă aflat la distanţă relativ
mare de casă (durata deplasării fiind de peste o oră). Proporţia corespunzătoare a fost de 31,4% în
cazul tinerilor cu studii superioare şi de doar 29,2% în cel al tinerilor cu nivel scăzut de educaţie.

Principalele motive care v-ar determina să acceptaţi un loc de muncă
Ponderi identice de 31,3% se înregistrează în rândul respondenților care au ca principale motive
pentru a accepta un loc de muncă salariul și dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe care pot fi
valorificate în viitor. Cea mai mică pondere (2,1%) este deținută de respondenții care consideră că
un motiv pentru a accepta un loc de muncă ar fi șefii înțelegători.

Ierarhizarea motivelor
Salariul
Dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe care pot fi valorificate în viitor
Perspectiva promovării
Mediul de lucru plăcut
Salariul bazat pe rezultate (ex. comision)
Altul decât cele menţionate
Programul flexibil
Șefi înţelegători

31,3%
31,3%
10%
9,6%
8,3%
4,2%
3,3%
2,1%
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Competenţele solicitate de angajatori din Municipiul Campulung
Cei mai mulți dintre respondenți (34,9%) au afirmat că abilitatea de a comunica în limbi străine
este o competență pe care angajatorii si-o doresc de la posibilii angajați, iar cu o pondere de 25,4%
se claseaă respondenții ce susțin că angajatorii solicită la angajare candidaților competențe
informatice (PC/IT).

Ierarhizarea optiunilor
0%

10%

20%

30%

34,9%

Comunicare în limbi străine

25,4%

Competenţe informatice (PC/ IT)
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40%
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3,8%

Competenţe de exprimare culturală

3,5%
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Cele mai importante elemente de sprijin pentru a reuşi în viaţă profesională
Potrivit răspunsruilor primte, cei mai mulți dintre respondenți consideră că pentru a avea succes în
viața profesională este nevoie de experiență individuală de viață, (14,4%) educația aflându-se pe
locul 2 în ierarhizare acestor elemente, cu o pondere de 13,9%. Rolul sau suportul familiei și
aspectul fizic ocupă ultimile locuri cu ponderi egale de 2,6%.

Elemente de sprijin pentru a reuşi în viaţă profesională
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Bariere profesionale în planificarea carierei
Principalele bariere întâmpinate în planificarea carieirei este dată de incorectitudinea angajatorilor
faţă de tineri, pe locul doi aflându-se slaba calitate a serviciilor private de recrutare, îndrumare şi
consiliere în carieră (costuri mari/ eficienţă scăzută/ informaţii nerelevante)

Ierarhizare bariere profesionale
Incorectitudinea angajatorilor faţă de tineri (descurajează planificarea carierei)
Slaba calitate a serviciilor private de recrutare, îndrumare şi consiliere în carieră
Existenţa unor oferte educaţionale necorelate cu piaţa muncii
Piaţa muncii are oferte inadecvate pregătirii şi aşteptărilor mele (personale,
profesionale, materiale etc.)
Inexistenţa/ necunoaşterea serviciilor publice de consiliere/ consultanţă în
planificarea carierei

39,6%
20%
16,7%
13,3%
10,4%

Bariere educaţionale ce ar putea fi depăşite în perioada 2021-2023
Activitatea de practică la angajatori inadecvată și lipsa unor forme de instruire care să creeze
abilităţi şi competenţe de planificare individuală a carierei sunt pricipalele bariere educaționale cu
care se confruntă elevii și care vor avea repercursiuni în viața profesională a acestora.

Ierarhizare bariere educaționale
Activitatea de practică la angajatori este inadecvată (ex. perioadă scurtă, nu se
preocupă de practicanţi)
Lipsa unor forme de instruire care să creeze abilităţi şi competenţe de
planificare individuală a carierei
Lipsa specialiştilor în îndrumare şi orientare profesională (din sistemul
educaţional)
Lipsa serviciilor specializate în consiliere şi orientare în carieră
În facultate nu există surse de informare pe tema planificării carierei (cărţi,
reviste, pliante, acces la pagini web specializate)

29,5%
23,4%
17,1%
15,9%
14,1%
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Bariere personale şi sociale ce ar putea fi depăşite în perioada 2021-2023
Ierarhizare bariere personale şi sociale
Discriminarea şi inegalitatea de şanse în proiectarea unei cariere (pe criterii de
vârstă, sex, etnie etc.)
Absenţa resurselor proprii de informare destinate planificării carierei (cărţi,
reviste, internet, presă)
Profilul școlii pe care o urmez îmi restrânge opţiunile de planificare a carierei
Lipsa unui cerc de prieteni, cunoştinţe care să mă ajute în planificarea carierei
Lipsa suportului familial

31%
29,6%
20,7%
10,3%
8,4%

Discriminarea, inegalitatea de șanse, și absenţa resurselor proprii de informare sunt principalele
bariere personale și sociale cu care respondenții se confruntă.
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Bariere profesionale ce ar putea fi depăşite în perioada 2021-2024
În ceea ce privește barierele profesionale ce ar putea fi depășite în următorii ani, cei mai mulți
dintre respondenți (28%) au afirmat că incorectitudinea angajatorilor față de tineri este una distre
acestea, următoarea pondere (20,8%) fiind deținută de respondenții care consideră slaba calitate
a serviciilor private de recrutare, îndrumare și consiliere în carieră o barieră ce ar putea fi
depășită.

Ierarhizare bariere profesionale
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COMUNITATEA LOCALĂ
INSTITUȚIONALĂ

1
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Potrivit strategiei de dezvoltare a serviciilor
sociale 2019-2023 la nivelul municipiului
Câmpulung, comunitatea locală instituțională
este formată într-o pondere majoritară din
cadre didactice (57,9%), 13,1% din totalul CLI
sunt cadre medicale, 10,3% sunt asistenți
sociali, urmând cu o pondere de 6,4%
consilierii locali, iar diferența de până la 100%
este formată din preoți, asistenți personali,
personal contractual și alt personal din
cadrul primăriei.

91,6%

Cea mai mare parte dintre acești (91,6%)
își desfășoară activitatea în municipiu de
peste 10 ani, astfel aceștia cunosc
necesitățile municipiului și a locuitorilor.

57,9%
Cadre didactice

Un punct comun pe care toți membrii
comunității locale îl au este opinia că
dezvoltarea serviciilor sociale în municipiul
Câmpulung este importantă.
De asemenea, majoritatea membrilor CLI
consideră că principala problemă cu care se
confruntă municipiul Câmpulung este lipsa
locurilor de muncă.
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Rezultatele studiului realizat în cadrul SDSS
evidențiază faptul că o foarte mare parte din
CLI (71%) nu cunoaște proiectele sociale
dezvoltate la nivelul municipiului Câmpulung.
Aceștia nu au fost și nu sunt implicați în
proiectele sociale dezvoltate la nivelul
municipiului. Comunitatea Locală Instituțională
consideră în mare majoritate că dezvoltarea
proiectelor sociale la nivelul municipiului ar
trebui să fie o inițiativă a primăriei și a
Consiliului Local sau a Autorităților publice în
parteneriat public-privat. În ceea ce privește
finanțarea acestor proiecte, membrii CLI
consideră că fondurile nerambursabile ar
trebui să fie sursa de finanțare a acestor.

Cele mai dorite proiecte
ocupare la nivelul CLI sunt:

de

 orientare socio-profesională pentru
tinerii cu vârsta între 16-24 ani;
 integrarea pe piața muncii a
persoanelor defavorizate social
(minorități, persoane cu venituri reduse,
femei etc.).
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Conform datelor din Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019-2023, Comunitatea
Locală Instituțională consideră necesară implementarea următoarelor proiecte:
1. Orientare socio-profesională pentru tinerii cu vârsta între 16-24 ani
2. Unitate medico-socială
3. Integrarea pe piața muncii a persoanelor defavorizate social
4. Participarea Municipiului Câmpulung la POCU Măsura 4.2 „Intervenții în comunitățile
marginalizate”
5. Centru de sprijin și consiliere pentru victimele violenței în familie
6. Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități
7. Unitate protejată pentru persoanele cu dizabilități
8. Cantină socială
9. Centru de zi pentru copii
10. Combaterea discriminării de gen și etnie
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Principala instituție la nivel național care are ca obiectiv aplicarea strategiilor în domeniul ocupării
şi formării profesionale şi a măsurilor de protecţie socială este Agenția Națională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, iar la nivel județean Agenția Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
AJOFM asigură, fără plată, servicii de ocupare și formare profesională, persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă său agenţilor economici, servicii cum sunt:informarea și consilierea
profesională, medierea muncii, formarea profesională consultanţă și asistenţă pentru începerea
unei afaceri, completarea veniturilor salariale ale angajaţilor, stimularea mobilităţii forţei de muncă,
stabilirea şi plata drepturilor de protecţie socială, subvenţionarea locurilor de muncă, acordarea de
credite în condiţii avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă, selecţionarea candidaţilor
pentru ocuparea locurilor de muncă, servicii de preconcediere.
Conform Registrului național al furnizorilor de servicii de ocupare 2020, la nivelul județului Argeș
există un singur furnizor de servicii de ocupare, acesta fiind Fundația Basarab care este acreditată
pentru serviciile de ocupare informare și consiliere și mediere a muncii pe piaȝa internă.
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Potrivit datelor distribuite de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Argeș, în anul
2021 la nivelul județului există 14 de furnizor de formare profesională a adulților. Acestea oferă
cursuri de calificare, inițiere, perfecționare și specializare în mai multe domenii:
Agent de securitate
Agricultor în culturi vegetale și crescător de animale
Apicultor
Bucătar
Coafor
Galvanizator
Infirmier/ă
Machior
Operator confecționer industrial
Operator introducere, validare și prelucrare date
Operator la mașini unelte cu comanda numerica
Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație publica
Sudor
Servant pompier
Arhivist
Asistent personal profesionist
Cadru tehnic cu atribuții în domeniul PSI
Contabil
Expert achiziții publice
Expert legislația muncii
Inspector/Referent resurse umane
Lăcătuș mecanic
Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale
Manager de proiect
Maseur
Operator sudare țevui și fitinguri din polietilena de înaltă densitate
Responsabil de mediu
Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă
Tehnician electronist
Tehnician pentru sisteme de detecție , supraveghere video și control acces
Tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor

calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
inițiere
perfecționare
specializare
specializare
specializare
specializare
specializare
specializare
specializare
specializare
specializare
specializare
specializare
specializare
specializare
specializare
specializare
specializare
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A. COMPANII UTILITĂȚI ȘI SERVICII ALE CONSILIULUI LOCAL CÂMPULUNG
Societatea Comercială EDILUL CGA S.A. reprezintă o societate competentă, operativă, integră,
orientată spre participarea activă la dezvoltarea domeniului său de activitate: producere, transport
şi distribuţie a apei potabile, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea şi evacuarea apelor
pluviale. Pe lângă activităţile şi domeniile de activitate prezentate mai sus, S.C. EDILUL CGA S.A.
mai desfăşoară și alte prestaţii, şi anume: execuţii branşamente apă şi racorduri canal, montaj
apometre, vidanjări şi alte activităţi complementare a activităţilor de bază - rețele de apă și canal.
S.C. EDILUL C.G.A S.A. are, la ora actuală, un număr de 135 de salariaţi. Meseriile pentru care face
angajări în Municipiul Câmpulung sunt:
1. Operator tratare apă, cod COR 816321
2. Instalator apă-canal cod COR 713625
3. Sudor cod COR 724522
4. Electrician cod COR 741307
S.C. PIEȜE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L. are ca obiect de activitate principal
administrarea și exploatarea a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate aflate în domeniul public și
privat al Municipiului Câmpulung, astfel: închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
sau închiriate; administrarea imobilelor pe baza de tarife, taxe sau contracte; servicii de
administraţie publică generală.
Meseriile pentru care S.C. PIEȜE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L. face angajări în
Municipiul Câmpulung sunt:
1. Ingrijitor cladiri cod COR 515301
2. Zidar tencuitor cod COR 711205
3. Faianțar cod COR 712201
4. Electrician cod COR 741307

B. SERVICII PUBLICE ALE CONSILIULUI LOCAL CÂMPULUNG
SPADPP Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat
Activități principale:
 întreținere și reparații străzi;
 producerea de asfalt și prefabricate necesare întreținerii și reparării străzilor;
 amenajarea și întreținerea spațiilor verzi;
 efectuarea salubrității publice;
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reparații și întreținere clădiri din fondul locativ aparținând domeniului public și privat al
localității;
administrarea cimitirelor;
iluminatul public;
serviciul de ecarisaj

La momentul actual (august 2021) SPADPP Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public
și Privat are în organigramă un număr de 103 posturi de muncitori calificați și necalificați
organizați în formații de lucru. Meseriile pentru care SPADPP Serviciul Public de Administrare a
Domeniului Public și Privat face angajări în Municipiul Câmpulung sunt:
1. muncitori calificați pentru întretinere și reparații străzi, producerea de asfalt și
prefabricate necesare întreținerii și reparării strazilor;
 Lucrător pentru drumuri cod COR 711924
 Zidar tencuitor cod COR 711205
 Sudor cod COR 724522
 Mecanic auto cod COR 723103
2. muncitori calificați pentru efectuarea salubrității publice și serviciul de ecarisaj
 Mecanic auto cod COR 723103
3. muncitori calificați pentru reparații și întreținere clădiri din fondul locativ aparținând
domeniului public și privat al localității;
 Îngrijitor clădiri cod COR 515301
 Zidar tencuitor cod COR 711205
 Faianțar cod COR 712201
 Electrician cod COR 741307
4. muncitori calificați pentru administrarea cimitirelor;
 Ingrijitor cladiri cod COR 515301
5. muncitori calificați pentru iluminatul public;
 Sudor cod COR 724522
 Electrician cod COR 741307
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CONCLUZII
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Rezultatele măsurilor de ocupare implementate de GAL Campulung Muscel
prin Strategia de Dezvoltare Locală
Principalele rezultate vizate a fi obţinute prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală sunt
următoarele:
1. reducerea deficitului de forță de muncă, nevoile diferitelor grupuri, cât și la cele
individuale, prin implementarea de instrumente
prin stimularea potențialului de ocupare a
adecvate, bazate pe intervenții mai aproape de
forței de muncă disponibile, ca răspuns la
beneficiari, prin crearea de echipe mobile
provocările pe termen mediu și lung
mixte, stabilirea de profiluri ale persoanelor
determinate de declinul demografic și de
aflate în căutarea unui loc de muncă şi
migrație in fiecare ZUM;
evaluarea nevoilor acestora, inclusiv în ceea ce
privește
parcursurile
antreprenoriale,
2. îmbunătățirea accesului la ocupare al pregătirea de pachete prestabilite de măsuri
persoanelor
din
cadrul
grupurilor
dedicate fiecărei categorii de persoane
dezavantajate - persoane inactive, șomeri,
dezavantajate
și
implementarea
inclusiv șomeri de lungă durată, tineri, inclusiv
managementului de caz;
NEETs, femei, persoane care au calitatea de
unici întreținători a familiilor monoparentale
4. creșterea relevanței și calității intervențiilor
și/sau persoane care au copii mai mici de 12
de formare profesională, prin punerea în
ani, persoane cu dizabilități din Municipiul
aplicare a unor măsuri bazate pe anticiparea
Campulung prin reducere/eliminarea barierelor
nevoilor de competențe, cu luarea în
care le împiedică să intre sau să revină pe
considerare a potențialelor transformări ale
piața muncii, respectiv prin îmbunătățirea
pieței muncii, determinate de fenomene
angajabilității acestora;
precum: globalizarea, dezvoltarea tehnologică
și tranziția la economia digitală;
3. sporirea focusului intervențiilor de
stimulare a ocupării, corelat cu creșterea
nivelului de adaptaptabilitatea acestora, atât la
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5.

eficientizarea măsurilor de activare a

categoriilor sociale dezavantajate pe piața
muncii din municipiu prin evaluarea și
monitorizarea atentă și constantă a nevoilor
acestora în raport cu provocările pieței muncii;

8.

întărirea rolului economiei sociale în ceea

ce
privește
ocuparea
persoanelor
dezavantajate, prin implementarea unor
măsuri care să sprijine inclusiv procesul de
integrare socio-profesională a acestora în
cadrul întreprinderilor sociale de inserție;

6. sporirea gradului de acoperire, a diversității
și a calității serviciilor de ocupare prin crearea
unor parteneriate între instiuțiile/autoritățile
publice
responsabile
din
Municipiul
Campulung, mediul privat, organizaţiile nonguvernamentale relevante, inclusiv entitățile de
economie socială și partenerii sociali, bazate
pe o colaborare intens-participativă, precum și
prin stimularea furnizorilor de servicii de
ocupare acreditați și a întreprinderilor sociale
de inserție, în condiții de sustenabilitate;

7.

îmbunătățirea ocupării tinerilor NEETs prin

implementarea de măsuri de tipul Garanției
pentru tineret consolidate, structurate în patru
faze, respectiv cartografierea, informarea,
pregătirea și oferta propriu-zisă și organizate
în conformitate cu circumstanțele naționale,
regionale și locale, acordând atenție
perspectivei de gen și diversității tinerilor care
sunt vizați de aceste scheme;

78

STUDIU DE SPECIALITATE

9.

creșterea vizibilității sectorului ecomomiei

sociale din Municipiul Campulung pentru o mai
mare recunoaștere din partea factorilor
interesați din mediul public sau privat, la nivel
național sau european, prin dezvoltarea unor
instrumente
și
structuri
colaborative/
participative, cu rol de monitorizare, evaluare,
promovare,
sensibilizare,
conștientizare,
sprijinire din punct de vedere organizațional și
tehnic a entităților din acest sector;

10.

o mai bună valorificare a potențialului

antreprenorial, în special al persoanelor
subreprezentate
sau
dezavantajate
în
ecosistemul antreprenorial din municipiu și
creșterea masei critice a IMM-urilor, prin

implementarea de scheme de antreprenoriat
care să asigure atât premisele sustenabilității
start-upurilor (inclusiv de economie socială), cât
și pe cele de depășire cu succes a potențialelor
dificultăți economice și de dezvoltare ulterioară,
prin inovare și digitalizare;

11.

atentuarea

efectelor

negative

determinate de pandemia COVID-19, în special
a riscului de șomaj, prin măsuri de răspuns
rapid, menite să sprijine păstrarea locurilor de
muncă, tranzițiile dinspre inactivitate spre
ocupare, precum și dezvoltarea competențelor
și abilităților relevante pe piața muncii, a
adaptabilității și rezilienței forței de muncă.
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