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1. ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В ОКРЪГ  КОНСТАНЦА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА 
ОСНОВНИТЕ УЧАСТНИЦИ В НЕГО 

 

 
Главен елемент на това изследване са участниците в регионалния пазар на труда, 
съгласно неговите характеристики, и на елементите, които могат да доведат до 
увеличаване на заетостта и на трансграничната мобилност на работната ръка. 

          Основните категории, чиито мнения бяха събрани посредством анкети, са: 
▪ работодатели                        
▪ безработни и хора търсещи работа               
▪ местни публични институции и органи               

▪ звена за консултиране, посредничество и наемане на работна ръка (с акцент 
върху AJOFM)  

▪ образователни звена                     

Анкетите, предоставени на петте целеви групи, в някои случаи са подобни, а в други се 
допълват. Често посочените мнения се доближават, което позволява създаването на 
много точна представа за специфичните елементи на пазара на труда. 
 
Анализите на въпросниците, използвани за всяка целева група, са представени в 
следните  раздели. 

 

1.1. Работодатели                             
 

  Както бе споменато в предишната глава, повечето от активните компании в 
окръг Констанца, над 85%, са фирми с до 9 служители, основно в областта на 
търговията, следвани от транспортно-складовите дейности, професионалните, 
научните  и технически дейности, хотелиерството и ресторантьорството, 
производствената дейност и строителството.                           
  Що се отнася до положението на персонала в местните фирми, занимаващи 
се със строителство, търговия и други дейности в националната икономика, 
статистическите данни от 2015 г. показват следното:                                                                                                                                                                         
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Дейности (сектори от КИД, R . 2) 

Служещ персонал 1) 

(брой служещи) 

Общо, от които:  
1.651 
28.654 
3.962 
4.963 
15.269 
33.752 
23.833 
12.844 
 
3.413 

 
20.690 

 
 
749 
2.670 
4.189 

156639 

Добивна промишленост 

Преработваща  промишленост 
Производство и доставка на електрическа и 
топлинна енергия, газ, топла вода и климатизация 
Разпределение на водата; канализация, управление 
на отпадъците, 
дейности по обеззаразяване на земята  
Строителство 
Търговия на едро и дребно, ремонт 
и поддръжка на моторни превозни средства и 
мотоциклети 
Транспортно-складова дейност 
Хотелиерство и ресторантьорство 
Информация и телекомуникации 
Сделки с недвижими имоти, наеми и услуги 
предоставени основно на предприятията 
(професионални дейности, научни и технически 
услуги, административни услуги и спомагателни 
дейности) 

Образование 2) 

Здравеопазване и социално подпомагане 

Други дейности от услуги.  
1) Среден брой наети лица = общ брой наети лица (с договор и без 
договор),които са работили в бизнеса през въпросния период, включително 
командирован персонал (работещ извън предприятието). 
2) Включва само местни звена с образователна дейност или здравно и социално 

подпомагане, организирани като търговски дружества. 
Източник: 

http://www.Constanța.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=529   
 
 

С цел получаването на колкото се може по-точни отговори за пазара на труда, са 
анкетирани 30 фирми от горепосочените сфери на дейност. 

 
   Като се вземат предвид отговорите, получени от анкетираните фирми по въпроса: 
 

„В момента, как оценявате ефективността на служителите във Вашата фирма?“  
 
     могат да се направят следните изводи: като се има предвид, че над 36% от компаниите 

оценяват нивото на служителите си като средно/удовлетворително, следвани от 
компаниите, които са по-малко доволни от представянето на служителите (33,33%), 
може да се заключи, че има неудовлетвореност сред работодателите в окръг 

http://www.constan/?a.insse.ro/main.php?lang=fr&amp;pageid=529
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Констанца, по отношение на работата на техните служители.                         
 

 

 
   Фактът, че работодателите не са дали крайно положителни или крайно 

отрицателни отговори, говори за едно състояние на несигурност и пасивност, що се 
отнася до промените в рамките на работната структура. Освен това, тяхната умерена 
позиция показва високо консервативното отношение на работодателите в Констанца. 

                                                         
   Казано по-ясно, те изразяват нуждата си от по-добри и по-ефективни служители с 

по-голяма производителност, но се задоволяват с компромисна ситуация, което е много 
показателно за техния страх от промяната и от новото. В същото време, характерът на 
отговорите по този въпрос, тяхното умереното отношение, пасивността, са показателни 
за основния проблем на работодателите в Констанца: тяхната примиреност. Този 
поведенчески модел води до сериозно негативно изменение  на пазара на труда, 
ограничавайки достъпа на по-компетентни и ефективни кандидати, които са достатъчно 
квалифицирани за длъжности, заемани в настоящия момент от лица, чиято работа може 
да се оцени като незадоволителна. 

   
   Този начин на мислене отразява едно състояние, което е резултат от 

многократните опити за подновяване и подобряване на персонала и от техния неуспех. 
От една страна, тези неуспехи се дължат на прекалено многото очаквания на 
работодателя, по отношение на компетенциите на служителите, а от друга страна, те са 
резултат от недостатъчните умения на кандидатите за работа, които сега са получили 
своите дипломи (от гимназия / професионално училище / университет). Този аспект се 
потвърждава от високия процент на работодателите (над 50%), които са отговорили с НЕ 
на въпроса „Смятате ли, че младите възпитаници имат необходимите умения за 
изискванията на пазара на труда в окръг Констанца?„

 
 

Високо 1 

Доста високо 3 

Средно(удовлетв.) 11 

Доста ниско 10 

Ниско 5 

0 2 4 6 8 10 12 

Понастоящем, как оценявате ефективността на служителите си? 
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В този смисъл, несигурното поведение както на работодателите, така и на 

бъдещите служители може да бъде и резултат от недоверие спрямо 
професионалната подготовка на кадрите за пазара на труда; взаимовръзката 
между двата компонента - образованието и пазара на труда, е една от темите, 
които ще бъдат разгледани в отделна глава. 
                                                                      
      Нека се върнем на връзката между двата въпроса - уменията на младите кадри 
и нивото на вече наетия персонал – съществува взаимовръзка между сектора, в 
който фирмата извършва дейността си и дадения отговор. Най-недоволни от 
нивото на своите служители, като същевременно нямат доверие и в знанията и в 
практическата подготовка на младите кадри, са работодателите в сферата на 
транспорта, строителството, хотелиерството и ресторантьорството. Точно 
обратното важи за работодателите в областта на Търговията и професионалните 
научни и технически дейности. По отношение на анализите за степента на 
удовлетвореност на работодателя, съществува причинно-следствена връзка за 
наличието на тези оценки. Сферите, в които неудовлетвореността от служителите 
и бъдещите кадри е висока са именно тези свързани със строителството, 
ресторантьорството и транспорта чиито  кадри най-често търсят работа в други 
страни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Един прост анализ на отговорите на различните работодатели показва тяхната 
предпазливост, страх от промени и от неизвестното, а също така и недостатъчно 
бързото развитие на техните компании. Повече от 73% от участниците в 
запитването посочват, че техните фирми ще имат стабилно развитие през 
следващата година. Следва да се вземе предвид, че вариации до 10% на 
основната заплата в дадена фирма са изключително рядко срещани. Факт е, че 
85% от фирмите в Констанца в момента имат до 9 служители, а други 10% не 
надвишават 49 служители, което ни показва много ясно, че 10% вариация на 
персонала може да бъде успешно асимилирана чрез основната заплата на дадена 
фирма.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Друг интересен факт е, че 80% от анкетираните смятат, че техният бизнес 

ще се подобри, ако запазят настоящия персонал или увеличават броя на 
служителите си. Това показва, че пазарът на труда, на който присъстват различни 
работодатели, е в процес на развитие, което е положителен аспект за икономиката на 
окръг Констанца. Оптимистично настроеният работодател, който има желание да се 
развива, също ще допринесе за развитието на пазара на труда. Такъв тип работодател 
търси квалифицирани и представителни  служители, които ще му помогнат да се 
развива в бизнеса си. От друга страна, наемането на един или повече 
висококвалифицирани служители, прави работодателя по-взискателен при търсенето на 
нов персонал.  

 
Що се отнася до начина на търсене на служители, повечето компании (46.66%) 

използват медийни / онлайн / реклами, 30% използват препоръки и само 23.33% агенции 
по заетостта. Класифицирането на фирми, специализирани в консултиране, 
посредничество и назначаване на работна ръка (включително Окръжна агенция по 
заетостта) на последната позиция, е изненадващо, поради факта че в Румъния, 
съгласно разпоредбите на Закон 76/2002, чл. 10, работодателите са задължени да 
съобщават на окръжните агенции по заетостта, съответно на община Букурещ, за 
всички свободни работни места в срок до пет работни дни след освобождаването на 
позицията. За свободните работни места се смятат работните места, които са станали 
достъпни в резултат на прекратяване на индивидуалния трудов договор със служителя, 
заемащ въпросната длъжност, но същевременно се отнасят и до новосъздадените 
работни места в организационната система на фирмата. 

 
Поставянето на препоръките на 2-ро място сред начините за търсене на работна ръка 

показва несигурността на работодателите за правилното оценяване на кандидатите при 
интервюто за работа и тяхното предпочитание да използват служители, които преди 
това са били тествани и одобрени от други работодатели. Съществува обаче 
несъответствие в отговорите, дадени на друг въпрос, а именно за "препоръките от 
бивши работодатели", които не влизат в Топ 3 на класацията за най-често дадени 
отговори. Едно обяснение, което може да се даде за този резултат, е  че при търсенето 
на нови кандидати за дадена компания, работодателите не разчитат на препоръките на 
бившите работодатели на даден кандидат, а по-скоро на препоръките дадени от общи 
познати, независимо дали те са запознати със сферата за която се търси нов служител. 

 
Най-важните критерии за подбор на служителите, според отговорите на 

интервюираните фирми, са както следва: 
▪ специфични умения за съответното работно място (hard skills)  - 

номинирани 14 пъти на първо място, 9 пъти на второ място и 1 на 
трето място;  

▪ предишен трудов стаж - номиниран 10 пъти за награда на 2-ро място 
и 4 пъти за трето място;      

▪ притежаване на квалификации, дипломи, удостоверения, 
сертификати - номинирани 3 пъти на първо място, 6 пъти на 2-ро 
място и 10 пъти на трето място.      
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В първите 3 от критериите за наемане няма езикови познания или съвместимостта 
между материалните очаквания на служителя на компанията. 

 



8 

 
 
 

 

 
Класирането на специфичните умения на първа позиция не е изненадващо. 
Нормално е работодателите да търсят персонал със специфични умения за 
работа. Изненадващо е поставянето на "заплатата" сред последните позиции като 
критерий за подбор на служителите, при условие че повечето служители напускат 
работата именно поради неудовлетвореност от възнаграждението си. Може би, 
ако "заплатата" е била съгласувана отначало между двете страни, заедно с 
очакванията за дейността на компанията, както работодателите, така и 
служителите ще знаят от момента на интервюто дали са съвместими или не, без 
да губят взаимно своето време с относително кратки периоди на ангажираност и 
недоволство. 
  Най-важните 3 умения при подбор на служители, според дадените 
отговори, са в следния ред: 

▪ комуникационни умения 
▪ ефективност 
▪ гъвкавост, адаптивност 
Последните позиции включват управление на стреса и управление на 

времето и приоритетите. Макар и по-слабо оценени от работодателите в 
Констанца, липсата на тези умения всъщност може да бъде основната причина за 
неефективност, мотивация и ниски очаквания от служителите. Има дори 
тенденция в по-развитите страни за организиране на курсове за обучение по стрес 
коучинг. Това може да бъде препоръка за работодателите за повишаване на 
ефективността на персонала, с тясна връзка между статуса на служителите и 
резултатите от работата. По отношение на причините, поради които един 
работодател отказва на кандидат за работа в компанията, отговорите са обобщени 
в следната диаграма:  

  

Какви са най-често срещаните причини, поради които 
отказвате кандидат за работа във Вашата компания 

 
Безразличието на кандидата по 
време на интервюто/внимание 
само за темата „заплата“ 

23% 

13% 
64% 

Лоша подготовка по време на 
интервюто/Cv написано 
набързо или с грешки/липса 
на информация за Вашата 
фирма 

Несъответствие между 
изискванията на работата и 
квалификацията/подготовката
/опита/ на кандидата 
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Повече от половината от анкетираните смятат, че основна причина за отпадане на 
кандидат за работа е неадекватността на уменията на кандидата спрямо изискванията 
за свободното работно място. Това е предсказуем отговор, като се имат предвид че 
като най-важен критерий за избор на служители, според същия въпросник, са дадени 
именно специфичните умения. Въпреки че една четвърт от работодателите се 
дразнят от вниманието, което кандидатите отделят на интервюто за работа върху 
въпроса за "заплатата", същите те посочват, че основната причина, поради която 
даден кандидат отказва да приеме предлаганата  длъжност, е именно заплатата. Това 
става ясно от отговорите на следващия въпрос: 
 
      Каква е най-честата причина, поради която кандидатите, които искате да 
наемате, отказват да работят във вашата компания? 
     - очаквания за заплати - 50% 
     - работно време - 10% 
     - местонахождението на офиса - 20% 
     - липса на интерес към предлаганата работа -10% 
     - липса на перспективи за напредък в компанията - 10% 
 

Служителите на Констанца с най-високи нетни месечни доходи, според 
съществуващата статистика, са в областта на производството и доставката на 
електроенергия и топлоенергия, газ, вода и климатизация, следвани от тези в 
добивната промишленост.
 

 

 
Източник: http://www.Constanța.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=486   

 
 
 

Здравеопазване и соц.подпом. 

Образование 
Публ.адм. и отбрана; социално осигуряване... 

Професионални, научни и технически дейности 

Транз.с недвиж.имоти 

Финасово и осигурит.посредничество 

Хотели и ресторанти 

Транспорт и съхранение 

Търговия на едро и дребно; ремонт… 

Строителство 

Разпределение на водата; канализация, отпадъци… 

Призводство и доставка на ел- и топло енергия 

Промишленост 

 Добивна промишленост 

Селско и горско стопанство,риболов 

0 

1417 

1842 

2675 

2001 

1212 

2334 

874 

2041 

1169 

1367 

1386 

4528 

1612 

2907 
1190 

1000 2000 3000 4000 5000 
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Статистическо проучване на разходите за труд - 2014 г. 
 
Анкетираните работодатели са част от сферите на дейност, които са 

регистрирани в графиката за средните за областта месечни доходи, което 
показва, че заплатите на служителите не зависят от сектора, където те имат 
съответни познания и / или квалификации.  

 
Интересен аспект, който трябва да бъде отбелязан при анализирането на 

въпросника, е мнението на работодателите в Констанца по отношение на 
пречките, с които се сблъскват кандидатите, които търсят работни места. В този 
ред на мисли, на въпроса Кои са според Вас, най-често срещаните пречки за 
хората, които търсят работа?, първите 3 отговора, посочени от 
работодателите, са следните: 

▪ Липса на професионална квалификация - номинирана 11 пъти на 
първо място, 6 пъти на второ място; 

▪ липса на готовност за работа - номинирана 7 пъти на първо място, 12 
пъти на второ място; 

▪ Липса на опит - номиниран 7 пъти на първо място, 9 пъти на второ 
място  

Ако основната пречка за наемане на даден служител, е интуитивна, липсата 
на професионална квалификация бидейки основен фактор за отхвърляне на даден 
кандидат, ни изненадват следващите изводи, извлечени от получените отговори, 
а именно: 

➢ Изискванията за заплата на даден кандидат не са пречка за неговото 
наемане; 

➢ професионалният опит на кандидата е номиниран на 
трето място в категорията препятствия, но тъй като 
обикновено това е важен фактор за работодателите, 
това показва известна гъвкавост на работодателите и 
тяхната готовност да наемат хора с ниска 
квалификация; 

➢ липсата на готовност за работа се споменава на второ 
място в горната класация на препятствията, което 
подчертава ниската мотивация на безработните и на 
търсещите работа. 

Що се отнася до работодателите в Констанца, по отношение на работната ръка, 
повечето от тях (70.00%) не са готови да наемат чужди граждани в своите фирми, а са 
склонни да дадат шанс на румънски работници, поради предимствата, произтичащи от 
това решение (лесна комуникация на румънски, по-лесно интегриране на работниците и 
служителите, като се избягва бюрокрацията за наемане на чуждестранен персонал, 
избягването на културни бариери и т.н.). Въпреки това, малка част от работодателите 
твърдят, че биха наели чужденци в своите фирми, като за заявили това свое желание 
или чрез наемане на чужди граждани от Азия (основно строителни фирми, които се 
интересуват от работници от Китай и Пакистан, поради ниските заплати в тези 
държави), или чрез наемане на персонал от Западна Европа (основно от държавите  
 



11 

 
 
 

 

членки на ЕС, за да се улеснят максимално процедурите за наемане на работници). 
Противно на целта  на настоящия документ, работодателите в Констанца нямат желание 
да наемат работници от България или от Молдова, въпреки трансграничния режим на 
двете държави с Румъния. 

 
В допълнение към темата за наемане на чуждестранни работници, 

препоръчваме на работодателите, които се интересуват от това, да се 
консултират с приложимото законодателство в тази област.  

 
Така, съгласно Правителствено решение № 946 / 28.12.2017 г. е създаден 

отчет за видовете работници, наети на пазара на труда в Румъния през 2018 г., 
както следва: 4000 постоянно работещи (в сравнение с 3 000 за 2017 г.), 1200 
работници на временна заетост (над 700 за 2017 г.), 500 квалифицирани 
работници, 400 сезонни работници, 100 стажанти и 100 трансгранични работници.  

 
Що се отнася до мението на работодателите за безработицата в окръг 

Констанца през 2018 г., в сравнение с 2017 г., отговорите са представени в 
следната диаграма: 

 
Става ясно, че 60% от работодателите в Констанца смятат, че тенденцията 

на местния пазар на труда е нарастване на безработицата, като основният аргумент, 
използван за оправдаване на тази гледна точка, е, че те младежите, които напускат 
образователната система, са по-малко подготвени по-малко мотивирани за работа 
отколкото предишните поколения. Парадоксално е, че повечето работодатели, които 
предвиждат увеличение на нивото на безработица, не твърдят това поради 
намаляването на броя на свободни работни места, а по-скоро считат, че се дължи на  

липсата на мотивация на кандидатите да започнат работа. 

Как оценявате процента на безработица в окръг Констанца 
през 2018 г. в сравнение с 2017 г.? 

12 

Нарастващ 

Спадащ 
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Последният въпрос от анкетата е следният: Кои според вас са най-атрактивните 
места за търсещите работа в окръг Констанца? Първите три отговора, дадени от 
работодателите, са следните:  

 
▪ Търговия - номиниран 9 пъти на първо място, 5 пъти на 2-ро място и 4 пъти 

на трето място; 
▪ Строителство - номинирани 7 пъти на първо място, 6 пъти на второ място и 2 

пъти на трето място; 
▪ Хотелиерство и ресторантьорство - номинирани 6 пъти на първо място, 8 

пъти на второ място и 8 пъти на трето място. 
 

От отговорите става ясно, че работодателите в Констанца считат за 
атрактивни местните отрасли, които са актуални за Констанца, но които предлагат 
средно или ниско ниво на заплащане. От тук произтича неразбирането на тази 
тема от безработните и от хората търсещи работа.   

 

1.2. Безработните 
 

  Вторият елемент в характеризирането на местния пазар на труда представляват 
безработните хора. С този термин определяме обикновено способни хора, които са в 
търсене на работа, включително самите безработни, постоянно безработни, 
доброволци, хора, които преминават от едно работно място на друго, както и хора, 
които искат да работят в близко бъдеще. З а да се добие представа, беше извършена 
анкета на група от 30 безработни, чиито отговори са събрани и анализирани по-долу. 
 
  За по-голяма точност на отговорите, на хората беше предоставена възможност да 
попълнят въпросника анонимно, като те отбелязват единствено основна информация по 
отношение на пол, възраст и степен на образование, тъй като тази информация е 
полезна и необходима за съставяне на психологичните профили на търсещите работа в 
окръг Констанца. 
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Отговорите на въпроса  
 
Какви са трудностите, които срещате при търсенето на работа в окръг 
Констанца?  
 
Са разпределени в следната диаграма: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 Основната трудност за намиране на работа според безработните е липсата 

на диплома и на квалификация (30% от участниците), което е показателно за 
ниското ниво на подготвеност на работната ръка, спрямо твърде високите 
изисквания на работодателите в региона.  

 
На второ място в списъка на факторите, идентифицирани като трудности при 

намирането на работа, се поставя нивото на заплатите, което потвърждава 
предположението, формулирано по-рано в проучването, според което 
работодателите в Констанца очакват квалифицирана и компетентна работна сила, 
но заплащат под очакванията, което създава доста силен дисбаланс между 
търсенето и предлагането на работа. От гледна точка на факта, че на пазара на 
труда заплащанията не се установяват автоматично като връзка между 
предлагането и търсенето на работна ръка, това означава, че има информационен 
елемент, който води до неефективното функциониране на пазара на труда. 
Възрастта също е пречка за анкетираните участници.
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Отговорите потвърждават реалността на целия румънски пазар на труда, както и в 
окръг Констанца, а именно, че работодателите отказват да наемат твърде млади 
кандидати (поради липса на опит), както и твърде възрастни (поради тяхната по-ниска 
адаптивност). Гореизложените 3 фактора (ниски заплати, липса на дипломи и 
квалификации, липса на заетост) включват 73,33% от предложените варианти, което 
означава, че  останалите фактори (неадекватно държание на работодателите, липса на 
информация) не са от голяма важност.  

 
Сред свободно дадените отговори от участниците в анкетата са отдалечеността на 

работното място и допълнителните работни часове.  
Съпоставяйки мненията дадени от работодателите и безработните, относно 

трудностите при търсенето и предлагането на работа, се извеждат основните 
несъответствия между тях, а именно: 

• несъвместимост на търсенето и предлагането в зависимост от уменията, 
дипломите и квалификациите - основен фактор, възприеман от работодателите и от 
кандидатите;  
  • несъвместимост между очакваното заплащане - очаквано от кандидатите   
и това, което предлагат работодателите - вторичен фактор; 

 
Друг елемент, при който съществува конвергентна представа за реалността на пазара 
на труда, е представен от основния канал, чрез който търсещите работа се информират 
за предлаганите свободни места. 
 
Подобно на отговора на работодателите, рекламите от медиите / онлайн / социалните 
медии са основният източник на информация  (46,67% от безработните). 
 
Този път второто място вече не е за препоръките, а за агенциите по 
заетост, които се предпочитат от 23,33% от анкетираните. Препоръките, 
обявленията за конкурси или други форми на информация се считат за неефективни и 
се използват рядко от безработните. 

 
  Като референтен показател, визията за ефективността на информационните 
канали е 
конвергенция между носителите на търсенето и предлагането на работна ръка чрез 
признаването на медийните/социалните медийни канали като основни източници на 
информация за заетостта, съответно като посредници на търсенето и предлагането на 
работна ръка. 
 
 Положението е относително различно що се отнася до втората позиция в изразените 
мнения, в смисъл, че работодателите предпочитат препоръките (естествено поради 
психологическата тенденция да се позовават на доверие в решението за наемане на 
работа), докато безработните предпочитат агенциите за търсене на работа, тъй като 
тези институции предлагат по-голяма сигурност що се отнася до сериозността на 
работодателя. 
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  Въпреки това, по-голямата част от анкетираните считат, че степента на участие 
на Агенцията по заетостта в посредничеството между безработни и работодатели, за 
запълване на свободните позиции, е ниска (10,00%) или по-скоро доста ниска (50,00%), 
което предполага необходимостта от по-активно участие на Агенцията по заетостта за 
рекламирането на свободните работни места и в организирането на информационни 
кампании на територията на Констанца и в по-отдалечените населени места, където 
възможностите за информация са по-ограничени. 
 
  Що се отнася до мнението на безработните за мащабите сексизма на местния 
пазар на труда, отговорите са следните:
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Смятате ли, че шансовете за заетост на пазара на труда в Констанца са 
равни на жените и мъжете? 
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Дa Не, жените си намират                   Не, мъжете си намират                         
по-трудно работа                            по-трудно работа 
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Резултатите показват, че 60% от анкетираните смятат, че няма разлики между 
шансовете и отношението към хората от различни полове в трудовата заетост, докато 
36,67% смятат, че жените трудно могат да си намерят работа. От 36.67%, които са 
направили тази забележка, 54.54% са жени, а 45.46% са от мъжки пол. Поради 
разнообразието на икономическите сектори, развити в окръг Констанца, подходящи 
както за жени (хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, търговия), така и за мъже 
(строителство, транспорт, складиране), половото разделение е много по-слабо 
изразено, отколкото в други части на страната. 

 
Що се отнася до мнението на безработните за това какви за шансовете им за назначаване 
на работа, въпросът към тях е бил: Коя от следните мерки смятате за важна, за да 
увеличите шансовете си за назначаване? Първите три отговора на анкетираните са 
следните:  

 
▪ следване на курсове за квалификация/специализация - 

номинирани 14 пъти на първо място, 2 пъти на 2-ро място и 1 на 3-то 
място; 

▪ организиране на работни търгове на местно/регионално ниво 
номиниран 10 пъти на първо място, девет пъти на 2-ро и 3-то място 

▪ включване в курсове за компютърна грамотност - номинирани 3 
пъти на първо място, 6 пъти на второ място и 9 пъти на трето място. 
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От изразените мнения става ясно, че мнозинството от безработните съзнават че 

техните шансове за работа зависят на първо място от тях, така че предложените мерки 
се отнасят до действия, които самите те трябва да предприемат. Значителен процент от 
тях, обаче считат, че шансовете за наемане зависят по-скоро от инициативата на 
властите да организират работни търгове или сходни места на местно/регионално ниво, 
които да улеснят срещата между работодателите и кандидатите. Изненадваща е липсата 
на предложения за изучаване на един или няколко езика, което показва относително 
ниското желание на анкетираните да напуснат страната. Също така ниската честота на 
отговори за осигуряване на транспорт до и от работното място, може да доведе до 
предположението, че анкетираните не вземат предвид възможностите за мобилност 
(дълго пътуване до работното място). Тези две хипотези водят то извода за 
съществуването на едно сравнително високо ниво на инертност на предложенията за 
работа. 

Що се отнася до заплащането, мнозинството от анкетираните смятат, че равнището 
на заплатите в окръг Констанца е средно, както е показано в графиката по-долу: 
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Как оценявате нивото на заплатите в окръг Констанца във 
Вашата област на дейност? 
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Налице е леко изкривено възприемане на анкетираните по отношение на 

нивата на заплатите в окръг Констанца, като се вземе предвид, че именно 
Констанца е вторият окръг, на национално ниво, след Букурещ с най-високи 
заплати. 

Ако възприемането на средно (задоволително) ниво на заплата може да се 
счита за нормално, вземайки предвид икономиката на местно ниво, е сравнително 
парадоксално е, че 33,33% от анкетираните смятат, че нивата на заплатите са 
ниски. Това потвърждава отговорите на работодателите, които посочват 
преувеличените изисквания на кандидатите по отношение на заплатата, което е 
основната причина, поради която кандидатите отказват да започнат работа.  

 
Като вземем предвид инерцията на пазара на труда, има два въпроса в 

рамките на анкетата за безработните, който потвърждава тази презумпция, а 
именно: 

▪ на въпроса Ако ви бъде дадена тази възможност, бихте ли желали 
да се откажете окончателно от вашата област в замяна на нова 
дейност? 83,33% от анкетираните отговориха отрицателно, като 
подчертаха липсата на адаптивност и гъвкавост; 

▪ на въпроса Бихте ли започнали работа в чуждестранни фирми? 
86,67% от анкетираните отговориха отрицателно. Всичките 13.33% 
положително отговорили бяха дали като аргумент по-високото 
заплащане в чужбина, като най-предпочитани са страните в Западна 
Европа;  
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Отвъд високата инерция, проявена от групата на анкетираните, както що се 
отнася до перспективата за смяна на сферата на дейност, така и до започването 
на работа в друга страна, трябва да отбележим и финансовия фактор. По-точно 
казано - работодателите предпочитат работници от Азия (Китай, Пакистан), 
поради по-ниското заплащане, докато безработните предпочитат 
Западноевропейските държави поради по-високото заплащане на труда там. 
Можем да заключим, че подвижността на работната ръка на регионално ниво се 
усеща както от работодателите, така и от хората търсещи работни позиции, тъй 
като те са силно повлияни от финансовия аспект. 
  Предходната хипотеза се потвърждава от силното предпочитание на 
анкетираните към финансовия компонент на работата, отразен в отговорите на 
въпроса: Кой е основният фактор, който ви мотивира да изберете дадено 
работно място? Основните 3 фактора са следните:

▪ заплащането - номинирано 21 пъти на първо място, 8 пъти на второ място 
и 1 на трето място; 

▪ работещият екип - номиниран 5 пъти на първо място, 11 пъти на 
второ място и 8 пъти на трето място; 

▪ работната програма/гъвкавост - 2 пъти на първо място, 7 пъти 2-ра 
и 7-то място на трето място; 

  По този начин всички анкетирани посочват заплащането сред първите три 
мотивационни факторa за избиране на работа, като преобладаващото мнозинство 
го споменава като първи фактор. 
  Все пак, въпреки видимата привързаност към финансовия компонент, те не 
биха се съгласили да работят незаконно, дори и ако работодателите са готови да 
им дадат високо заплащане, аспект, който става ясен и от дадената графика по-
долу. Трябва да отбележим инстинктите за самозащита за работниците в 
Констанца, които допре познават правата си и които са наясно с рисковете, които 
биха поели ако започнат нелегална работа. Въпреки че отхвърлянето на 
незаконни или частично законни форми на заетост е силно положителна точка на 
пазара на труда в окръг Констанца, то прави работодателите по-предпазливи при 
определянето на месечното заплащане на кандидатите, особено когато 
кандидатът за работа не отговаря на неговите изисквания. Парадоксално, този 
положителен аспект на пазара на труда генерира напрежение, което се изразява 
в несъответствие между предлаганото и исканото заплащане за дадена длъжност. 
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Също така, служителите в Констанца са по-склонни да не приемат работа 

платена по-малко от очакваното (50.00%) или да я приемат временно, докато намерят 
работа според очакванията им (30%). Тези отговори допринасят за инерцията на пазара 
на труда, на едно ниво с относително ниската мобилност и създаването на климат на 
удобство за служителя при търсенето на работно място. 

Една от по-рано формулираните хипотези в проучването, според която 
служителите не разглеждат сериозно мобилността на работното място като начин за 
задоволяване на професионалните нужди, също така се потвърждава от отговора на 
въпроса, Бихте ли приели да се преместите временно в друго населено място или, в 
зависимост от случая, да пътувате ежедневно, ако ви бъде предложена изгодна 
работа?, на който 76,67% от анкетираните отговориха отрицателно. Изводът е,  че 
нежеланието за промяна е по-силно дори от финансовия аспект. 

Що се отнася до привлекателността на икономическата сфера, за търсещите 
работа в окръг Констанца, има почти пълна съответствие между мненията на 
работодателите и на безработните по отношение на предпочитаните дейности, а 
именно: 

■ Търговия - номиниран 10 пъти на първо място, 7 пъти на второ място и 4 пъти 
на трето място; 

■ Строителство - номинирани седем пъти на първо място, 7 пъти на второ място 
и 3 пъти на трето място; 

■ Хотелиерство и ресторантьорство - номинирани 7 пъти на първо място, 6 пъти 
на второ място и 6 пъти на трето място. 
  Редът на подреждане е идентичен и изразените мнения са сравнително сходни, 
което потвърждава, че тези три сфери на дейност са свързани с икономическата 
активност на окръг Констанца. 

Що се отнася до нагласата на анкетираните към собственото си професионално 
развитие чрез безплатни курсове, организирани от Агенцията по заетостта или от 
организации, изпълняващи европейски проекти, те отговориха най-вече (60%), че не са 
участвали в такива курсове, като основните причини са липса на информация за такива 
възможности, неподходящо местоположение на курса или неадекватно време за 

Ако вашият работодател обещае привлекателен доход, 
бихте ли приели да работите за него без правни форми? 
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провеждане. По този начин, на първо място застава недостатъчното популяризиране на 
възможностите за професионално обучение чрез агенции по заетостта, но също така и 
удобството на курсантите, споменато преди това. 

По отношение на формите на дискриминация при наемане на работа, според 
мнението на търсещите работа, те се представят по дадените диаграми по-долу: 

 
Анкетираните потвърждават, че са усетили различно 

отношение при наемането на работа на румънци и на хора от други 
националности, но не откриват разлики при наемането на мъжи и 

на жени. Ситуацията е сходна с тази в останалите страни на 
Европейския съюз, където дискриминацията за критерии като пол 
и възраст са на сходни нива, а дискриминацията за критерии като 
националност е 50% -50%. Що се отнася до мнението на 
анкетираните за критериите, които са най-важни при избора на 
кандидати, от гледна точка на работодателите, основните 3 са: 

▪ специфични умения за работната позиция - номинирани 
17 пъти на второ място и никога на трето място; 

▪ трудов стаж - номиниран 8 пъти на първо място, 10 пъти 
на второ място и 11 пъти на трето място; 

▪ притежаване на квалификации, дипломи, сертификации - номинирани 4 
пъти на първо място, 6 пъти на 2-ро място и 7 пъти на трето място. 

 
Класирането на специфичните умения на първа позиция не е никак 

изненадващо и е в пълна съгласуваност с мнението на работодателите, изразено 
по-рано в проучването. Всъщност и трите варианта следват реда на класирането 
от работодателите, което доказва, че ценностната система на работодателите и на 
анкетираните е обща, разликите и установените неразбирателства са резултат от 
разликите в мненията и в очакванията. За да бъде подкрепена тази хипотеза, 
отговорите, дадените от анкетираните, за самооценката на собственото им ниво 
на квалификация/обучение на местния пазар на труда се разминава с 
възприятието на работодателите. Така, на въпроса Как оценявате нивото на 
Вашата квалификация/подготовка на местния пазар на труда? над 60% от 

Смятате ли, че има различно отношение в работната 
сфера при следните социални групи? 

Румънци с/у чужденци 

Млади с/у стари 

Жени с/у мъже 

0 5 10 
 

НЕ 

15 20 25 

ДА 
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анкетираните считат, че са с висока или с доста висока квалификация, докато 
работодателите считат, че над 50% от тях недостатъчно добри. Тези данни 
потвърждават конфликта между възприятията на работодателите (които оценяват 
нивото на квалификация на служителите като неадекватно и извън изискванията 
за желаните заплати) и на кандидатите (които считат, че тяхното ниво на 
квалификация е високо, но предлаганата заплата е на много ниско ниво). 

В края на въпросника бяха зададени два въпроса за оценяване гъвкавостта, 
адаптивността и способността за ориентиране в рискови ситуации на 
анкетираните, като съответно те трябваше да посочат какъв тип работодате е най-
подходящ за тях и дали са обмисляли възможността за откриване на собствен 
бизнес. Що се отнася до типа работодател, събраните резултати са представени в 
таблицата по-долу: 
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Трябва да се отбележи, че на първо място в класацията са местните публични власти (израз 
на нуждата от сигурност за служителите) и международните компании (израз на стабилност и 
на стриктност в работната среда). В другия край на класацията, собствения бизнес е много по-
малко атрактивен за анкетираните (поради по-големия риск). Инертността и нежеланието за 
поемане на рискове се потвърждават и от факта, че едва 6,67% от анкетираните биха 
започнали собствен бизнес. 
 

1.3. Институции и местни публични органи 
 

В момента област Констанца включва 12 града, 3 окръга  и 58 селски 
общини. По време на изготвянето на това проучване в окръг Констанца бяха 
обявени 21 свободни длъжности в администрацията (публични органи и 
институции) на платформата posturi.gov.ro. 
Тази платформа представлява обединението в един уникален портал на 
информация за свободните места в румънските държавни органи и институции. В 
същото време тя е начин за спазване на принципа на прозрачност спрямо 
гражданите и обществото. Целта на портала posturi.gov.ro е да информира 
обществеността, заинтересована от намирането на работа в централните и 
местните администрации в Румъния. 
 
на заинтерсованите лица се предоставя на разположение резюме от нормативните 
актове 

 
Съгласно действащото законодателство, публичната власт или институция е 

задължена да публикува информация за процедурите по започване на работа на дадено 
свободно място в Държавен вестник на Румъния, част III. 

 
Запитаните власти и публични институции уточниха, че свободните работни места 

винаги се обявяват на собствените им сайтове, с подробно описание на цялата 
информация, която е необходима за кандидатстване за мястото/конкурса. Тази 
практика гарантира прозрачност на решенията.  

Понастоящем заетостта в държавните органи и институции е обект на 
Правителственото решение № 286/2010 за одобряване на Рамковия регламент относно 
определяне на общите принципи за заемане на свободно или временно свободно 
работно място, съответстващо на договорните функции и критериите за повишаване в 
непосредствено по-високи професионални степени. 

Анкетите, адресирани до местните обществени органи, включват по-малък брой 
въпроси, в сравнение с тези, прилагани за други категории анкетирани, тъй като ролята 
на местните власти на пазара на труда е или за работодател или за определящ. От 
гледна точка на работодателя,местните обществени органи са обект на друго правен 
режим в сравнение с частните работодатели, поради което свободата им да играят 
активна и независима роля на пазара е значително ограничена. Ето защо, въпросите 
адресирани до местните власти имаха за цел да събиране на мнения относно пазара на 
труда. 
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Така, що се отнася до нивото на работа на наетия персонал, властите и 

обществените институции са по-недоволни отколкото анкетираните работодатели. 
Тяхното неудовлетворение произтича от факта, че работата в публична администрация 
предполага комбинация от различни качества, за разлика от дейностите в частния 
сектор.  

Освен това, всеки служител в публичната система трябва да познава на много 
високо ниво всички законодателни елементи, които регулират неговата дейност. Също 
така, недоволството идва от невъзможността на вземащите решения в публичните 
администрации и институции да наемат хората, които правят добро впечатление на 
интервюто. При сравнение с отговорите на работодателите, които така или иначе са 
поставили специфичните умения на първо място като критерии за подбор на 
кандидатите, държавните органи и институциите нямат възможност да избират 
участниците въз основа на собствените си критерии, тъй като са ограничени от 
библиографията и темата на конкурса в съответствие с нивото и спецификата на 
работата. 

Докато работодателите, частни лица, могат да определят свои собствени критерии 
за   
избор на кандидати по време на интервюто, интервютата в държавните органи и 
институции 
се изпълняват по план за интервю, съставен от конкурсната комисия в деня на 
интервюто, въз основа на критериите за оценка. Критериите за оценка при определяне 
плана за интервю са: a) уменията и знанията, изисквани от функцията; б) капацитет на 
анализ и синтез; в) мотивация на кандидата; г) поведение в стресови ситуации; д) 
инициативност и творчески възможности. 

 
Според гледната точка на властите и интервюираните публични институции, 

пречките, с които се сблъскват най-често хората, които търсят работа, са техните 
претенции за заплата и голямото натоварване. И тук има разлика в отговорите дадени 
от работодателите, които поставят в началото професионалната квалификация и 
липсата на желание на кандидата да се ангажира. 

Що се отнася до най-атрактивните области за хората, които търсят работа, това 
 са, по мнение на публичните органи, предимно: строителството, хотелиерството и 
ресторантьорството и публичната администрация. 

Интересно е едно съвпадение в мненията на работодателите, на кандидатите за работа и на 
публичните власти, което може да бъде видяно в следната таблица: 
 

№ Работодатели Безработни Публични власти 

1 Търговия Търговия Строителство 

2 Строителство Строителство Хотелиерство и 
ресторантьорство 

3 Хотелиерство и 
ресторантьорство 

Хотелиерство и 
ресторантьорство 

Публична 
администрация 
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Различаващият се елемент произтича от факта, че публичните власти не са 
признали търговията като привлекателна за търсещите работа (предвид факта, 
че тя е показана като най-атрактивна сфера за работа както от работодателите, 
така и от служителите), но и от възприемането, според което публичната 
администрация е привлекателна за работниците и служителите (въпреки че нито 
служителите, нито работодателите я посочват като такава). 

Последният релевантен елемент, който се появява в анкетите, адресирани 
до държавните органи и институции, е свързан с факта, че интервюираните 
публични субекти считат, до голяма степен, младите абсолвенти притежават 
необходимите теоретични умения, но това което им липсва е практиката и опита. 
Въпреки това, те твърдят че често са по-доволни от работата на младите 
служители, отколкото от тази на опитните и с известен трудов стаж в 
институцията. 

 

1.4. Звената за консултиране, медиация и разпределяне на работната сила 
 
  Звената за консултиране, медиация и разпределяне на работната сила  са 
организации на публичното право (имаме предвид окръжните агенции по 
заетостта, под егидата на Агенцията по заетостта, структура на Министерството на 
труда) и частноправни субекти (фирми за набиране на персонал, настаняване на 
персонал, агенции за временна заетост, лизингови компании, фирми head-hunting 
и др.). Ролята на тези организации е на медиатор и посредник между търсенето и 
предлагането на работа, като тези институции имат активна роля в компенсиране 
на излишъците за недостиг на работна ръка, насърчаване на професионалната 
мобилност, улесняване на достъпа до възможности за заетост и развитие на 
кариерата, които обикновено се идентифицират с по-голяма трудност от хора, 
които могат да работят индивидуално. 

   Зададените въпроси и събраната информация всъщност са тестове за съвпадение 
на мненията, изразени преди това от работодателите и безработните, на местния пазар 
на труда. 
  Първият въпрос засяга мнението на анкетираните относно трудностите за 
кандидатите, които търсят работа в окръг Констанца. Първите три позиции в 
изразените от анкетираните становища (ниско ниво на заплащане, възраст и липса 
на дипломи и квалификации) съвпадат с мнението на кандидатите по основните 
трудности срещани в работата, което означава, че има диалог между 
интервюираните хора и кандидатите за работа. В същото време отбелязваме, че на 
нивото на окръга липсата на работни места не е непременно системен проблем, а 
по-скоро частен случай, тъй като във всички направени анкети, това е споменато 
спорадично. 
  Що се отнася до основните канали за информиране за съществуващи работни 
места на нивото на региона, анкетираните посочиха два приоритетни канала, съответно 
обявата от институцията (преобладаващ в случая на институциите за назначаване на 
служители) и публикуването на обяви в медиите/онлайн/социалните медии 
(преобладаващи сред частните доставчици на услуги). Трябва да се отбележи 
несъвместимостта между предпочитаните канали от кандидатите и тези, използвани от 
активните организации за намиране на работа. Заслужава обаче да се спомене и оцени 
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съществуването на онлайн платформа http://www.card-profesional.ro/, представяща в 
реално време наличните работни места в окръзите. 
 
  Що се отнася до възможностите за работа на жените в сравнение с мъжете, 
анкетираните смятат, с мнозинство, че няма дискриминация на трудовия пазар в окръг 
Констанца и че политиката за равни възможности функционира правилно. 
  Фактът, че и безработните, но и звената, които действат при разпределянето на 
работната ръка, чрез формулираните отговори потвърждават, че няма значителни 
несъответствия между шансовете за заетост на хората според техния пол, означава, че 
пазарът на труда е достигнал до зрялост, при която професионалният интерес на 
работодателите надделява над половите предразсъдъци. За работодателите в Констанца 
е по-важно работата на служителите да е качествена, ефективна и продуктивна, което е 
причината наемането на работници да има професионален характер. 
  Много интересен аспект разкриха отговорите, дадени от анкетираните на въпроса 
Как оценявате степента на участие на доставчиците на услуги за консултиране, 
медиация и намиране на работна ръка в посредничеството между безработните и 
работодателите с цел попълване на свободните работни места?, за което 50% от 
анкетираните смятат, че нивото на участие е средно (задоволително) и 20% доста ниско. 
С други думи, агенциите за намиране на работни места признават, че тяхното участие в 
процесите на консултиране, посредничество и намиране на работа може да бъде по-
интензивно и това би могло да доведе до по-добри резултати, отколкото в момента. В 
същото време, фактът, че анкетираните приемат, че собствената им дейност може да 
бъде подобрена, предполага активно отношение към процеса на подобряване на 
дейността. 
  Мнението на анкетираните е сравнително сходно с тази на кандидатите за работа 
и на работодателите 
както и по отношение на мерките, които се считат за важни за да увеличат шансовете 
на кандидатите за наемане на работа. 
  Първите 3 позиции в отговорите, дадени от безработните и от работодателите, са 
както следва: 
 

 

№  
Безработни 

 
Работодатели 

 
1 

Следване на курсове за 
квалификация/специализация 

Следване на курсове за 
квалификация/специализация 

 
2 

Организиране на 
местно/регионално ниво на 
търгове за работни места 

Изучаване на един или повече езици 

 
3 

Следване на курсове за 
компютърна грамотност 

Следване на курсове за компютърна 
грамотност 

 
Разликата във възприятието се дължи на факта, че звената за консултиране, 

медиация и разпределение на работната сила наблягат на компетенциите на 

http://www.card-profesional.ro/
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a 

служителите, докато те, освен осъзнаването на тяхната липса на определени 
компетенции, чувстват нуждата от организационна, логистична рамка, в която да 
взаимодействат пряко с търсенето на работа. В анкетата, адресирана до звената за 
консултиране, медиация и разпределяне на работната сила е анализирано и 
мнението на анкетираните относно мотивацията и  мобилността на търсещите 
работа хора. В този смисъл, от анкетираните се поиска да отговорят на 3 въпроса, 
съответно: 

 
  • Как оценявате степента на мотивация на безработните в региона, когато 
търсят работно място?  
  • Как оценявате степента на мобилност на търсещите работа в региона? 
  • Как оценявате интереса на хората, търсещи работа, които се насочват 
към чужбина с цел намиране на работа? 
 
  Мнението на анкетираните потвърждава, че работната ръка в региона на 
Констанца се характеризира с високо ниво на инертност и нежелание за мобилност и за 
промени при намиране на работно място в чужбина. 
 
Според организациите, които предлагат работа, основният фактор, който мотивира 
избора на кандидатите за работа (дали да приемат или да откажат дадена длъжност) е 
нивото на заплатата (30%), подготовката на кандидата (23,34%) и работният график 
(20%). Графикът на работа е от основно значение за хората, които се грижат за някого 
(за дете или за възрастен човек), за хората, които живеят далеч от работното си място и 
за хората, които спазват ежедневно някакъв времеви график. Освен това, според 
мнението на анкетираните, заплатата е от основен фактор за избор на работа най-вече 
за представителите на мъжкия пол, докато несъвместимостта на професионалната 
подготовка и изискваните умения за длъжността е определяща за жените. 
 
  Анкетираните смятат, че секторът на хотелиерството и ресторантьорството, 
строителният сектор и транспортният сектор са най-атрактивните области за търсещите 
работа в окръг Констанца, което показва едно високо ниво от сближаване между 
възгледите, изразени от кандидатите за работа и за агенциите, които се занимават с 
намиране на работа. 

 
  Що се отнася до основните недостатъци, забелязани в поведението на хората 
търсещи работа, анкетираните дадоха следните отговори: 
  • липса на основни умения 
  • липса на професионално обучение 
  • прекалено големи претенции за заплащане 
 
  Мнението на анкетираните потвърждава хипотезите, разработени досега в 
рамките на изследването, според които нивото на обучение и квалификация на 
свободната работна ръка в окръг Констанца е относително ниско, а материалните  
 
очаквания на кандидатите не са адекватни спрямо техните възможности и способности. 
  Организациите, които се занимават с наемане на работа, потвърждават липсата 
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на мобилност и мотивация на безработните, оценявайки, че независимо от това дали 
работодателят обещава атрактивни професионални условия, кандидатите ще откажат да 
се преместят, дори и временно. 
 
  Що се отнася до различното отношение при наемане на работа, анкетираните 
имат малко по-различно мнение от това на безработните. Те твърдят, че няма 
дискриминация при наемането на жени и мъже, но това явление вероятно ще бъде по-
изразено, когато работодателите имат избор между наемане на млад човек или 
възрастен човек, съответно лице с румънско гражданство или лице с чуждо 
гражданство. 
 
Като заключение за мотивацията на кандидатите за работа, 50% от безработните не са 
склонни да започнат временно работа на по-ниско заплащане или ида приемат по-нисък 
пост в сравнение с тяхната професионална квалификация. 
Според наличните данни, през 2017-та година Областната агенция по заетостта в 
Констанца е намерила работа на 6133 души, което е с 500 по-малко от предходната 
година. Сред причините за този спад, според Агенцията по заетостта, е 
несъответствието между квалификацията на безработните и техните изисквания, 
липсата на опит, спецификата на икономическите дейности (сезонна дейност), 
непривлекателността на работните места, образованието на безработните – 
приблизително 70% от безработните имат основно/гимназиално/професионално 
образование. 
Що се отнася до дейността на Агенцията по заетостта в Констанца за намиране на 
работа на румънските граждани в чужбина, споменават се следните препятствия за 
мобилността на румънските работници: не-знаенето на чужд език и недостатъчна 
информираност за въпросната държава. 
 
1.5 Образователните звена 
Много е важно тази глава да се започне с кратко въведение в Структурата на 
образованието в Румъния и направените промени. Таблицата по-долу показва 
настоящата структура и броят на учащи в област Констанца, според наличните 
статистически данни. 
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Източник: http://www.constanta.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=369 

 
 Структурата на румънското образование обаче е претърпяла някои промени: през 2009 
г., училищата по изкуства и занаяти бяха премахнати. Местата, предназначени за този 
тип образование са преобразувани в места за професионални и технически гимназии, 
при завършване на които учениците трябва да държат държавен изпит. 
 Премахването на школите по изкуствата и занаятите през 2009/2010 г. "беше 
важно предизвикателство по отношение на правото на образование на деца, 
завършили 8 клас на обучение и които искат да преминат професионален курс от 2-3 
години, който да им помогне да усвоят занаят" както е посочено в Националната 
стратегия за закрила и насърчаване на правата на детето за периода 2014-2020 г. 
 
 
Горната графика показва увеличение на учащите в Професионално направление и 
в Следдипломно и занаятчийско образование.  Това се дължи на повторното 
въвеждане през 2011-а година на часовете по професионално обучение, 
започвайки с 10-и клас в техническите гимназии. Тази мярка има за цел по-
добрата подготовка на учениците, но липсва доверие от страна на учениците и на 
техните семейства.  
 
С цел характеризиране на връзката между пазара на труда в Констанца и 
образователните институции са анкетирани 50 студента от Университета в  

Брой учащи във всички нива на образование 

(включително частно образование) - окръг Констанца 

Висше Следгимна
зиално и 
майстори 

Професионално  Гимна
циалн
о 

Начално и прогимназ. Детски град.и предучилищно 

23118 

2016/2017 

4592 
2065 

24226 
61437 

19208 

23692 

2015/2016 

4488 
1628 

25215 
61811 

19486 

24111 

2014/2015 

4350 
1179 

26855 
61619 

20672 

http://www.constanta.insse.ro/main.php?lang=fr&amp;pageid=369
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Констанца, от различни специалности. Тази целева група е считана за най-
подходяща, тъй като може да предостави информация както за предходната 
училищна подготовка, така и за настоящото си обучение и за бъдещите 
възможности. 
 
Проведените анкети показват, че студентите в Констанца се концентрират 
основно върху завършването на образованието си, като 88% от тях не се 
занимават едновременно с други дейности. Половината от студентите са 
започнали да изготвят планове за кариера още при завършването на гимназия, 
като това е повлияло избора им на специалност.
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Тревожно е, че почти една четвърт от изследваните студенти все още не са 

решили дали областта, в която специализират, ще им бъде от полза в бъдеще. 
Този резултат ни връща към въпроса, разгледан в предната глава, относно 
мнението на работодателите - изразходване на големи ресурси за подготовка на 
студентите за области, където никога няма да практикуват или ще работят, но без 
да имат постижения и следователно, без да получават желаното заплащане. 

 
Отговорите на въпроса При избор на професия мислите първо за... са 

представени в следващата диаграма:
 

 
   

При избор на професия мислите 
първо за... 

intai la: 

38% 36% 

колко ще 

печелите 

социален статус 

призвание 

26% 

Откога сте започнали да планирате 
вашата бъдеща кариера?                                
от VIII-ми клас 

8% 
18% от XII-ти клас 

24% 

50% 

Още не съм решил/а дали 
избора на Факултет, който 
следвам ще бъде и област 
на кариера 

Друг отговор 
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Забелязва се, че всички студенти са започнали да правят планове за бъдещето си по-
рано, още при избора на гимназия, като основната им цел е разбирането на професията. 
  За разлика от безработните, които поставят на първо място като пречка при 
търсене на работно място липсата на дипломи и квалификация, 78% от студентите 
смятат, че възрастта и липсата на опит са главните пречки, с които трябва да се 
справят, което е предвидим отговор. Интеграцията на студентите на работния пазар е 
затруднена по този начин от претенциите на работодателите на Констанца, които 
заявяват, в размер от 83%, че опитът е важен критерий при избора на служителите.  

Първите 3 позиции в топ-отговорите, са представени по следния начин:   

 

 
№ 

 
Безработни 

Звена за 
консултиране, 

медиация и 
разпределение на 

работната сила 

Студенти 

 
1 

Следване на курсове за 
квалификация/специализац
ия 

Следване на курсове 
за 
квалификация/специа
лизация 

Следване на курсове за 
квалификация/специализ
ация 

 
2 

Организиране на 
местно/регионално ниво 
на търгове за работни 
места 

 
Изучаване на един или 
повече езици 

Изучаване на един или 
повече езици 

 
 

3 

 
Следване на курсове по 
обучение ползване на 
компютър 

 
Следване на 
курсове по 
обучение 
ползване на 
компютър 

Организиране на 
местно/регионално ниво 
на търгове за работни 
места 
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№ Работодатели Безработни Публична власт Студенти 

1 Търговия Търговия Строителство Хотели и 
ресторанти 

2 Строителство Строителство Хотели и 
ресторанти 

Търговия 

3 Хотели и 
ресторанти 

Хотели и 
ресторанти 

Публична 
администра
ция 

Транзакции с 
недвижими 
имоти 

 
 

Дадените от студентите отговори на въпроса Какъв тип работодател 
мислите, че е по-подходящ за Вас? са синтезирани в следната диаграма: 

 

Какъв тип работодател мислите, че е 
по-подходящ за Вас? 

Публична власт или звено, 
принадлежащо на публ.власт 

18% 
Автономна фирма, фирма за 
услуги, общинска фирма 

30% 0% Малка местна компания 

4% 

6% 

Голяма местна компания 

 
Международна компания 

2% 

НПО (асоциация, фондация) 

40% 
Собственакомп./бизнес 
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ЗА ПОПЪЛВАНЕ В ТАБЛИЦИТЕ, които не позволяват да се пише в тях !!! 
 
СТР. 12 
 
Ниско ниво на заплатите 
Възрастта 
Липсата на диплома и квалификация 
Липсата на работни места 
Неадекватно поведение на работодателите 
Липсата на достъп до информация 
Други 
 
СТР. 21 
  
Какъв тип работодател е подходящ за Вас? 
Собствена фирма 
НПО (асоциация, фондация) 
Мултинационална фирма 
Голяма местна фирма 
Малка местна фирма 
Автономна фирма, фирма за услуги, общинска фирма 
Публична власт или звено, принадлежащо на публичната власт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

www.interregrobg.eu 
 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

 

 
 
 
 

 

http://www.interregrobg.eu/

