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SPECIFICAŢII TEHNICE PRIVIND REALIZAREA  

ANCHETEI DE TEREN ÎN RÂNDUL CLIENŢILOR SERVICIULUI 
PUBLIC DE OCUPARE (SPO) 

 
Obiectivele cercetării realizate în rândul clienţilor SPO:    

Obiectivul general: evaluarea capacităţii SPO de a realiza prognoze şi previziuni asupra 

dinamicii pieţei muncii.  

 

Obiective specifice: 
ü Evaluarea satisfacţiei clienţilor SPO faţă de serviciile de care au beneficiat; 

ü Evaluarea capacităţii SPO de a realiza prognoze şi previziuni asupra dinamicii pieţei 

muncii. 

Universul cercetării (grupul ţintă al anchetei de teren): grupul ţintă al anchetei de teren va 

fi reprezentat de două categorii de clienţi ai SPO: şomeri şi agajatori. Vor fi investigaţi clienţi 

ai SPO de la nivelul tuturor judeţelor ţării, precum şi de la nivelul municipiului Bucureşti 

(pentru ambele categorii de clienţi).  

 
Criterii de selecţie a participanţilor la ancheta de teren:  

Clienţii şomeri: vor fi selectaţi şomeri care s-au înregistrat la nivelul tuturor Agenţiilor 

teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă  şi care au beneficiat de cel puţin una din 

următoarele măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă în intervalul de timp martie 

2015 - august 2015: informare şi consiliere profesională; medierea muncii; cursuri de formare 
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profesională; consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru 

iniţierea unei afaceri. Baza de eşantionare va fi constituită din listele cu şomeri puse la 

dispoziţia firmei de sondare a opiniei publice de către fiecare Agenţie teritorială pentru 

ocuparea forţei de muncă. Agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă vor selecta 

din bazele lor de date liste cu şomeri care au beneficiat în intervalul de timp martie 2015 -

august 2015 de cel puţin una din măsurile active enunţate mai sus.  

 

Clienţii angajatori: vor fi selectaţi angajatori care au declarat la nivelul tuturor Agenţiilor 

teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă locuri de muncă vacante, în intervalul de timp 

martie 2015 - august 2015. Baza de eşantionare va fi constituită din listele cu angajatori, puse 

la dispoziţia firmei de sondare a opiniei publice de către fiecare Agenţie teritorială pentru 

ocuparea forţei de muncă. Agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă vor selecta 

din bazele lor de date, liste cu angajatorii care au declarat locuri de muncă vacante în 

intervalul de timp martie 2015 - august 2015.  

 
Baza de date cuprinde informații cu privire la: 

 
A.1. Date de identificare a angajatorului: 
1. Denumire/nume  

2. Codul unic de înregistrare  

3. Cod CAEN  

4. Forma de proprietate 

5. Forma de organizare  

6. Mărime (număr de personal) 

7. Adresa sediu 
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A.2. Date de contact ale angajatorului: 
1. Adresa contact  

2. Persoana de contact  

3. Telefon/Fax  

4. E-mail  

 
Eşantionare:  

Clienţii şomeri: vor fi investigaţi minim 150 șomeri de la nivelul fiecărui judeţ, precum şi de 

la nivelul Municipiului Bucureşti.   

Eşantionul de la nivel de judeţ va reflecta structura şomerilor beneficiari de măsuri active prin 

raportare la numărul total de şomeri care au beneficiat de cele 4 măsuri active enunţate mai 

sus. Procedura de selectare a eșantionului din listele puse la dispoziţie de AJOFM-uri va fi un 

probabilistică. 

 

Clienţii angajatori: vor fi investigaţi minim 60 angajatori de la nivelul fiecărui judeţ, precum 

şi de la nivelul Municipiului Bucureşti.  

Eșantionul de la nivel de județ va reflecta structura angajatorilor care au declarat locuri de 

muncă vacante după variabila dimensiunea firmei:  

1. Sub 10 salariați 2. 10-49 salariați 

3. 50-249 salariați 4. 250 de salariați și peste 

Procedura de selectare a eșantionului din listele puse la dispoziţie de AJOFM-uri va fi una 

probabilistică. 

 
Instrumentele şi tehnica de culegere a datelor: chestionare şi instrucţiuni de completare a 

chestionarelor elaborate de P2 - INCSMPS. Tehnica de aplicare a chestionarului va fi 

CATI/CAWI în cazul angajatorilor şi PAPI în cazul şomerilor.  
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Perioada de realizare a anchetei de teren: 10-30 septembrie 2015.  

 
Documente ce vor fi livrate de către firma de sondare a opiniei publice subcontractată: 
Raport de cercetare cu privire la modul de derulare a procesului de culegere a datelor, 

dificultăţile întâmpinate şi modalitatea de soluţionare a acestora. Baza de date în format sav. 

conţinând răspunsurile la întrebările adresate clienţilor şomeri. Baza de date în format sav. 

conţinând răspunsurile la întrebările adresate clienţilor angajatori. 

 

Ofertele sunt asteptate pana in data de 07.09.2015, ora 16,00 pe mail la 
adresa office@incsmps.ro sau adumitrescu@incsmps.ro, sau pot fi depuse 

la secretariatul INCSMPS din strada Povernei 6-8, sector 1 
 
 
 

 
Întocmit: Sănduleasa Andra-Bertha 

                 Expert prognoză, parteneriate, evaluarea satisfacției, diseminare 
 

 

mailto:office@incsmps.ro
mailto:adumitrescu@incsmps.ro

