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1 INTRODUCERE 

Integrarea imigranţilor şi participarea lor activă pe pe piața muncii reprezintă unele 

dintre cele mai importante probleme ale Uniunii Europene (EU). Aceste sunt prioritare 

pe agenda publică, adesea abordate în cadrul știrilor. În același timp și opinia publică 

manifestă o preocupare firească pentru aceste chestiuni. Procesul de integrare nu este 

esenţial doar prin prisma aspectului economic, ci şi pentru existenţa unei coeziuni 

sociale. 

Cu toate acestea, procesul de integrare nu a fost lipsit de anumite probleme. Unul 

dintre principalele obstacole în calea integrării îl constituie ratele scăzute de ocupare a 

forței de muncă în rândul imigranților și veniturile inferioare celor obținute de populația 

autohtonă (a se vedea OECD1/European Union 2015). Există câteva motive care 

justifică această situație, de exemplu, nivelul scăzut de educație și atitudinea 

discriminatorie a poporului în cauză față de imigranți. Multe țări au, de asemenea, 

probleme cu recunoașterea educației și a calificărilor dobândite în afara UE. Sunt 

obstacole care trebuie înlăturate pentru a avea un indice de ocupare a forței de muncă 

de până la 75% până în anul 2020, așa cum s-a afirmat prin dezideratul UE. 

Acest raport de cercetare este parte a proiectului internațional Erasmus+, denumit 

“RIECE” (acronim pentru “Raising Inclusion pe Piața Muncii a refugiaților, a 

solicitanților de azil și a imigranților, pe baza dezvoltării competențelor 

antreprenoriale”). Proiectul RIECE va crea un program de formare pentru refugiaţi şi 

pentru solicitanții de azil, dar şi pentru alte categorii de imigranţi. Acest program de 

instruire constituie un sprijin în sensul dezvoltării competențelor de antreprenoriat ale 

participanțelor și a competențelor de planificare a carierei. Tototdată, îi ajută pe aceștia 

să se integreze mai ușor pe piața muncii.  

Acest program de formare cuprinde cinci module, care sunt: Învățarea pe tot parcursul 

vieții, Cerințele şi Nevoile de pe Piața Muncii, Diferite Situații existente pe Piața Muncii, 

Cultural Surroundings și Working Culture. Partenerii proiectului sunt Asociacija 

Kurybines ateities idejos (Lituania), Asociaţia Everest (România), SSM Global training 

services LTD (Cipru), Asociación Emprende Empleo (Spania) şi Turku University of 

Applied Sciences LTD (Finlanda).  

http://www.oecd.org/
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Pentru a garanta succesul acestor inițiative, în primul rând este important să 

identificăm nevoile grupului ţintă, dar și să ascultăm părerea angajaților referitor la ce 

tip de provocări, de probleme sunt considerate mai importante, prioritare, atunci când 

sunt angajați imigranți, cum sunt depășite acestea și cum ar trebui să fie abordate în 

viitor. Acest lucru a fost posibil prin intermediul unei cercertări calitative și cantitative, 

desfășurată la începutul proiectului. Rezultatele cercetării au fost supuse unei analize, 

iar concluziile sunt prezentate în acest raport.

http://www.oecd.org/
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2 OBIECTIVUL CERCETĂRII 

Obiectivul acestei cercetări este de a identifica provocările și de a prevedea măsuri 

pentru integrarea efectivă a imigranților pe piața internațională a muncii. Mai mult decît 

atât, va avea ca scop să clarifice, dacă aceste provocări și probleme sunt corect 

identificate în diferite grupuri de oameni în țările partenere.  

De vreme ce termenul “imigrant” ar putea fi definit foarte diferit, este foarte important 

de clarificat ce fel de definiție vom folosi în acest raport. Imigranții constituie acea 

populație născută în străinătate, indiferent de statutul sau de țara de origine a acestora. 

Definiţia se bazează pe obiectivul proiectului: materialul de instruire este destinat 

pentru toți imigranții, indiferent de statutul acestora. 

Întrebările cuprinse în cercetare sunt: 

1. Cu ce tip de provocări se confruntă imigranții atunci când se integrează pe piața 

internațională a muncii? 

2. Cu ce tip de provocări se confruntă angajatorii atunci când angajează imigranți? 

3. La ce metode de coping / de rezolvare a problemelor apelează imigranții? 

4. Care sunt nevoile de învățare ale imigranților ?  

5. Cum (la locul de muncă și altfel) afectează situația contextual cultural?  

Studiul furnizează date şi statistici comparative despre condițiile specifice pentru 

integrarea imigranților în țările partenere, dificultățile cu care s-au confruntat aceștia, 

conform contextului social, cultural și economic. Studiul va mai evidenția și nivelul de 

conștientizare asupra provocărilor și problemelor privind integrarea imigranților, precum 

și măsurile de coping ale grupurilor țintă din țările implicate în proiect - imigranți, 

angajatori și asistenți sociali.  

Cercetarea se efectuează cu trei seturi de chestionare diferite (Apendice 2-4), care îi 

vizează pe imigranți, pe asistenții sociali şi pe angajatori. Chestionarele concepute 

pentru imigranți și pentru asistenții sociali cuprind întrebări, având ca scop să identifice 

provocările și să furnizeze măsurile necesare în scopul integrării efective a imigranților 

pe piața muncii. Chestionarele pentru angajatori vor conține întrebări ce au ca scop 

aflarea tipului de competențe pe care ar trebui să le dobândească imigranții dacă 

aceștia vor să se integreze pe piața muncii. 
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Aceste chestionare, precum și compararea și interpretarea răspunsurilor în contextul 

lor, constituie primul beneficiu al proiectului RIECE. Rezultatul obținut va forma baza 

pentru următoarele rezultate, care ajută la crearea curriculum-ul programului (al doilea 

rezultat) și programul de training în sine (al treilea rezultat). Turku University of Applied 

Sciences (TUAS) este partenerul principal pentru primul rezultat. Fiecare ţară a realizat 

și a pus în aplicare propriul studiu, iar TUAS a adunat informații, date de la parteneri, 

le-a comparat și le-a analizat.  

A fost nevoie de nu mai puţin de 150 imigranți (30 din fiecare ţară parteneră), 150 de 

angajatori (30 din fiecare ţară) şi 50 de asistenți sociali (10 din fiecare ţară) pentru a 

participa la studiu. Fiecare țară parteneră a avut responsabilitatea de a culege un 

număr de răspunsuri prestabilit. 

  



  
5 
 

 
 

3 INFORMAȚII GENERALE 

3.1 Comparaţia cu ţările partenere 

În ceea ce privește prezentul raport și rezultatele obținute în baza acestuia, este 

important să ținem seama de numărul de imigranți și de situația ocupării locurilor de 

muncă în țările partenere. Atunci când comparăm partenerii RIECE, trebuie să 

precizăm că ratele șomajului în rândul întregii populații la sfârşitul anului 2017 

(12/2017) au fost de 7,1 % în Lituania, în Finlanda de 8,7 %, în România de 4,6 %, în 

Cipru de 11,3 %, iar în Spania 16,4 % (The Statistics Portal 2017) 

Figura de mai jos prezintă diferențele în ceea ce privește ratele de ocupare a forței de 

muncă în țările participante și în țările UE în general, atunci când se face o paralelă 

între populația autohtonă și persoanele născute în străinătate. Barele cu liniile 

îngroșate din figură reprezintă ratele de ocupare a forței de muncă în rândul populației 

autohtone, iar barele albastre - ratele de ocupare a forței de muncă înregistrate la 

imigranți. 

 

http://dx.doi.org/10.1787/888933212265 
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Figure 1. Ratele de ocupare a forței de muncă după data nașterii, 2012-2013 
Barele cu liniile îngroșate: ratele de angajare în rândul populației autohtone  
Barele albastre: ratele de angajare în rândul populației născute în străinătate 
 

În Cipru, Lituania şi România ratele de ocupare a forței de muncă în rândul persoanelor 

născute în străinătate sunt mai mari decât ale populației autohtone, dar în UE sunt, în 

general, cu câteva procente mai reduse. Grubanov-Boskovic & Scipioni (2017) 

precizează că decalajele în ratele de ocupare a forței de muncă s-au redus între 2008 

şi 2015 în Finlanda, Lituania şi Cipru, dar au crescut în Spania.  

 

Statistica privind migrația și populația migrantă (atunci când este definită după locul 

nașterii) s-a prezentat astfel la data de 1.1.2017: Lituania: 1.274.000 de persoane 

născute în strănătate, Finlanda: 349. 000 de persoane, România: 4.218.000 de 

persoane, Cipru: 1.738.000 și Spania 60.147.000 de persoane. (Eurostat: Foreign-born 

population). Dacă vom raporta aceste valori la numărul total al populației (conform 

situației de la 1.1.2017), se poate concluziona că Cipru (cu o populație de 8.548.000) 

are cel mai ridicat procent de imigranți, atunci când definiția precizează că persoana în 

cauză este născută în străinătate: aproximativ un sfert din populaţie (23,3%) era 

constituită din imigranți. Spania are al doilea cel mai ridicat (cu o populație de 46,5 de 

millioane) procentaj: 12,9%. Procentajele Finlandei (cu o populație de 5,5 milioane) și 

ale Lituaniei (cu o populație de 2,8 milioane) au fost următoarele: Finlanda 6,3% și 

Lituania 4,5%, deși aceste numere cuprind diferite categorii de imigranți, așa cum se 

va observa în capitolul următor. Cel mai scăzut procent este în România, acesta fiind 

de doar 0,2% (conform Eurostat 2017: Populaţia la 1 ianuarie). 
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3.2 Caracterul multidimensional al integrării 

Integrarea într-o nouă țară este un proces multidimensional și complex. OECD / 

Uniunea Europeană (2015) face distincție între 11 factori care contribuie la procesul de 

integrare. Participarea pe piața forței de muncă este esenţială pentru a deveni parte a 

țării gazdă. Calitatea locului de muncă este, de asemenea, importantă, de vreme ce 

imigranții tind să aibă locuri de muncă inferioare celor care li se oferă populației 

autohtone. Al treilea factor este reprezentat de abilitățile cognitive, care sunt factori 

determinanți importanți în integrarea economică, precum și cea socială. Venitul familiei, 

al gospădăriei, reprezintă, de asemenea, un factor, ceea ce poate determina multe 

consecințe socio-economice. Locuința, starea sănătății, sistemul de asistență 

medicală, capacitatea de implicare civică și coeziunea socială – aceasta din urmă 

incluzând și un proces de integrare bidirecțională - constituie, de asemenea, factori în 

procesul de integrare (OECD/European Union 2015: 18-19).  

În afară de factorii precizați anterior, și factorii contextuali au o influență remarcabilă 

asupra rezultatelor, consecințelor integrării. Aceștia sunt conturați prin intermediul unor 

caracteristici socio-demografice, precum vârsta și genul. Un alt factor important este 

legat de definirea trăsăturilor populației imigrante: ce fel de deficiențe ar fi putut indica 

imigranții în ce privește cunoștințele despre societatea-gazdă, comparative cu cele ale 

populației autohtone. Aceste lacune tind să dispară în timpul șederii, în funcție și de 

competențele lingvistice. Al treilea factor contextual vizează gospodăria și structurile 

familiale, întrucât mediul familial are un impact și asupra școlarizării, educației oferite 

copiilor (OECD/European Union 2015: 18).  

Grație caracterului multidimensional, procesul de integrare și dificultățile inerente 

variază foarte mult de la țară la țară, întrucât populațiile imigrante diferă, de exemplu, 

în funcție de durata rezidenței, vârstă, nivel de educație, limbă, etc. Politicile de 

integrare au, de asemenea, un rol important. Multe dintre dificultățile prezentate există 

în anumite țări, dar nu în toate (OECD/European Union 2015: 18-31).  

Pentru că există acest cadru contextual, proiectul RIECE trebuie să aibă în vedere și 

diferențele dintre țările participante. OECD/EU (2015) au divizat OECD și statele UE în 

opt grupuri. Atunci când vorbim despre țările partenere RIECE, Finlanda aparține, 

împreună cu alte țări scandinave, unor țări de destinație având, recent, o imigrație cu 

semnificație umanitară. În aceste state, imigranții umanitari împreună cu familiile lor, au 
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reprezentat o veritabilă sursă de imigrație în UE. Ambele puncte terminus ale spectrului 

educațional sunt supra-reprezentate. Acești imigranți tind să aibă dificultăți de integrare 

și să se adapteze la piața muncii destul de greu, chiar dacă politicile de integrare din 

aceste țări sunt destul de puternice, iar imigranții au un acces foarte bun la serviciile 

publice (OECD/European Union 2015: 27-30). 

Cipru şi Spania aparțin unor destinații noi, având foarte mulți muncitori imigranți în 

ultimul timp. În Spania, ca în majoritatea ţărilor din sudul Europei, imigranții sunt 

înclinați să aibă o educație inferioară. În aceste țări, a existat un aflux de lucrători 

imigranți, care au venit să presteze munci slab calificate în timpul crizei economice 

mondiale din anii 2000. După criza economică din 2008, rata de ocupare a forței de 

muncă în rândul imigranților a crescut în mod semnificativ, după ce anterior a fost mult 

mai redusă decât cea a populației autohtone. Cipru aparţine unui grup de țări de 

destinație care a avut, în ultima vreme, un număr ridicat de imigranți cu studii 

superioare, împreună cu alte insule, precum Malta, Irlanda și Islanda. Situația 

imigranților variază foarte mult în acest grup, însă aceste țări au un context socio-

economic mai favorabil decât au cei care imigrează în țările din sud-estul Europei. 

Provocarea este că imigranții care au studii superioare tind să fie supracalificați pentru 

piața muncii (OECD/European Union 2015: 27-31). 

Cele mai noi state ale Uniunii Europene, inclusiv Lituania, aparțin unui grup unde țările 

cu populație imigrantă sunt afectate de modificarea granițelor și/sau de minorități 

naționale. În aceste țări, imigranții au fost născuți în străinătate ca urmare a 

modificărilor granițelor în perioada imediat următoare Uniunii Sovietice și după căderea 

Cortinei de Fier. Nivelul imigrației din ultima vreme nu a fost unul ridicat. România este 

desemnată ca fiind o țară de destinație în curs de dezvoltare, având valori scăzute ale 

populației imigrante. Ca o consecință, informațiile privind factorii legați de imigrare sunt, 

în multe cazuri, inexistente. Cu toate acestea, situația este în schimbare, iar numărul 

imigranților este în continuă creștere (OECD/European Union 2015: 31).   
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4 REZULTATE  –  FACTORI CONTEXTUALI 

La citirea rezultatelor trebuie să se aibă în vedere un anumit eșantion. Datele nu sunt 

reprezentative, deoarece țările implicate includ doar un număr mic de asociații şi de 

universităţi, care se axează pe parteneriatul Erasmus+. A existat, în total, un număr de 

201 de imigranți respondenți: 30 din Finlanda, 27 din Lituania, 31 din Spania, 80 din 

Cipru şi 33 din România. Aceste valori sunt foarte mici, comparativ cu numărul 

persoanelor născute în fiecare țară din străinătate, conform situației de la 1.1.2017: în 

Lituania 1.274.000, în Finlanda 349.000, în România 4.218.000, în Cipru 1.738.000 şi 

în Spania 60.147.000 de persoane (conform Eurostat: populația născută în străinătate). 

Numărul angajaţilor care au răspuns la chestionar a fost de 151, iar numărul 

asistenților sociali a fost de 53. Ca atare, rezultatele sunt sugestive.  

4.1 Imigranții 

Imigranții din Cipru şi din Lituania, care au răspuns la chestionare, erau de vârste mai 

tinere decât respondenții din Finlanda, Spania şi România. În plus, a existat și o 

varietate de gen: imigranții din Lituania şi din Cipru erau majoritatea bărbaţi, iar cei din 

Finlanda au fost reprezentaţi, în mare parte, de femei. În Spania şi în România a 

existat un număr aproape egal de bărbați și de femei imigranți care au răspuns la 

chestionar.  

Imigranții chestionații din Spania şi Cipru aveau o educație inferioară celor din Lituania 

şi din România. O educație superioară s-a remarcat la imigranții din Finlanda. Imigranții 

din România au avut mai multe dificultăți cu recunoașterea diplomelor decât imigranții 

din Lituania şi din Spania. Cu cele mai puține probleme s-au confruntat imigranții din 

Finlanda, pe când imigranții din Cipru s-au situat la polul opus. Recunoașterea studiilor 

a fost pusă în legătură și cu educația: imigranții cu o educație inferioară au întâmpinat 

mai multe dificultăți. A fost stabilită și o conexiune de gen: bărbații au întâmpinat mai 

multe dificultăți decât femeile. Imigranții din Cipru erau reprezentaţi, în cea mai mare 

parte, de bărbaţi cu o educaţie inferioară. Aşadar, acesta ar putea fi motivul pentru 

care aceştia au întâmpinat probleme cu recunoașterea diplomelor.   
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Această legătură privind genul este un rezultat interesant, deoarece problemele în 

recunoașterea diplomelor sunt de obicei legate de un nivel superior de educație. 

Fiecare stat are propriile proceduri de recunoaștere, deși în statele membre ale UE 

există și este aplicabilă o recunoaștere reciprocă a calificărilor profesionale 

(reglementată de Directiva Uniunii Europene 2005/36/EC a Parlamentului European și 

a Consiliului din 7 Septembrie 2005, privind recunoașterea calificărilor profesionale și 

modificată prin Directiva Consiliului 2006/100/EC).  

Aproximativ jumătate din cei care au imigrat în România activează în domeniul 

sănătății, precum și în sectorul social. În Cipru, aproape jumătate dintre imigranți își 

desfășoară activitatea în sănătate, în sectorul social sau în artă. În Spania, 26 % dintre 

imigranți lucrau în domeniul industriei, în timp ce 16 % lucrau în domeniul sănătății și în 

sectorul social. În Lituania, domeniul predominant a fost cel al finanțelor, cu o valoare 

de 19 %. Cei mai mulți imigranți din Lituania şi din Finlanda erau angajați în alte 

sectoare. Acest domeniu profesional este strâns legat de recunoașterea diplomelor. 

Imigranții care au pătruns în domeniul cateringului și al finanțelor nu se confruntă cu 

atât de multe dificultăți; imigranții din domeniul comerțului și al artei au avut cele mai 

mari dificultăți. Și imigranții care lucrează în domeniul educației s-au confruntat cu mai 

multe probleme, iar acestea nu au fost depășite. De exemplu, unele diplome din 

domeniul educației sunt recunoscute, pe când altele nu. Imigranții care activează în 

domeniul sănătății și în sectorul social, în industrie, în logistică și în construcții s-au 

confruntat, de asemenea, cu anumite dificultăți.  

Imigranții finlandezi și cei spanioli s-au aflat în țara lor pentru cea mai îndelungată 

perioadă (în medie 6,69 şi 6,58 ani). Media în Finlanda rămâne, în continuare, de 2 ani, 

ceea ce înseamnă că jumătate dintre imigranți respondenți s-au aflat în ţară mai puţin 

de doi ani. Media ridicată încă demonstrează faptul că pentru imigranții care au pătruns 

anterior în țară (pentru mult timp), a existat o repartizare remarcabilă a acestora 

(finlandezii respondenți). Acest lucru se poate observa și în deviația standard, care 

este foarte ridicată în Finlanda. Situaţia este relativ identică în România: timpul mediu 

petrecut în ţară este de 5,3 ani, dar jumătate dintre imigranți au ajuns în ultimii 3 ani. În 

Cipru, distribuția este redusă, așa încât imigranții respondenți au ajuns aproape în 

același timp și s-au aflat pe teritoriul țării pentru 4 ani, în medie. Ultimii imigranți sunt în 

Lituania. Durata medie în țară este de 2 ani, iar jumătate dintre imigranți s-au aflat în 

țară pentru un an sau mai puțin.  Timpul petrecut în țară are legătură cu recunoașterea 

studiilor, a diplomelor. Imigranții care nu au avut probleme s-au aflat în țară mai mult 
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decât cei care au întâmpinat unele dificultăți minore sau majore (în medie 5,8 ani vs. 

4,6 și 4,0 ani).  

Cel mai mare grup de imigranți respondenți (47 %) din Finlanda au venit în această 

țară pentru că aveau un soț finlandez. Acest lucru indică dorința de reîntregire a 

familiei. Motivul pentru care majoritatatea imigranților (59 %) a ajuns în Lituania îl 

reprezintă completarea studiilor, iar în Spania, cei mai mulţi vin pentru a munci (68 %). 

În Cipru, cea mai mare parte a imigranților a venit pentru a munci (44 %), dar 23 % au 

ajuns ca refugiați. 45 % dintre imigranți au ajuns în România pentru a munci, iar 27 % 

pentru a studia. Cel mai întâlnit motiv pentru care imigranții au pătruns într-o țară 

oarecare este legat de recunoașterea studiilor: solicitanții de azil au avut cele mai 

multe dificultăți în ceea ce privește recunoașterea studiilor; imigranții care au venit într-

o anumită țară pentru că aveau un soț acolo nu au întâmpinat niciun fel de dificultăți.  

Toți imigranții respondenți au apreciat că s-au integrat și s-au adaptat în țară destul de 

bine. Cel mai ridicat grad/nivel de adaptabilitate s-a înregistrat în Spania, iar cel mai 

scăzut în Cipru.  Femeile s-au integrat mai bine decât bărbații.  În general, cu cât 

vârsta imigrantului este mai mare, cu atât mai mult crește și gradul de integrare a 

acestuia.  În mod interesant, s-a constatat faptul că acomodarea, integrarea într-o 

anume țară nu este determinată, în general, de timpul petrecut în acel spațiu. De 

exemplu, imigranții nu au sentimentul că sunt mai puternic integrați pe măsură ce 

timpul petrecut în statul respectiv este mai mare. Numai în Spania, s-a remarcat faptul 

să sentimentul de integrare a fost mai accentuat în funcție de durata timpului petrecut 

în țară.  Cei mai integrați s-au simțit imigranții care au ajuns să activeze în domeniul 

educației. Alte relatări legate de experiențele imigranților nu se refereau la integrare.  

Raport 

9_Pe o scară de la 1-5, cât de bine simți că te-ai integrat în Finlanda / Lituania  / Spania / Cipru / România? 

1_Țara de rezidență? Mean Std. Deviation Median N 

Finland 3,70 0,794 4,00 30 

Lithuania 3,85 0,770 4,00 27 

Spain 4,10 0,651 4,00 31 

Cyprus 3,34 0,856 3,00 80 

Romania 3,79 0,820 4,00 33 

Total 3,65 0,841 4,00 201 

Tabelul 1. Mijloace, mediane și deviația standard pe diferite țări, privind gradul de 
integrare a imigranților  
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4.2 Experiența angajaţilor  

Majoritatea angajatorilor respondenți din toate țările participante la studiu își 

desfășoară activitatea în sectorul privat. În Cipru, s-a constatat existența unui număr de 

angajatori aproximativ egal în sectorul public și în cel privat. Angajatorii din sectorul 

NGO proveneau, în principiu, din Spania sau din România. Angajatorii finlandezi  

activează mai ales în domenii precum sănătate, sectorul social (38 %) sau comerț (24 

%), iar angajatorii din Lituania sunt implicați în catering (50 %) şi logistică (20 %). 

Angajatorii spanioli lucrează în alt sector (39 %) sau în educație (18 %). În ceea ce îi 

priveşte pe angajatorii din Cipru, aceştia provin, în general, din sectorul comerțului (45 

%), din educaţie (24 %) sau din alte domenii (28 %). Angajatorii din România erau 

repartizați în multe domenii.  

Cele mai multe companii sunt companii mici: 1-9 angajaţi (38 %) sau companii de 10-

49 de angajați (35 %). În Cipru există angajatori mai mari. Majoritatea (73 %) avea 

doar 1-9 imigranți în cadrul companiei. 31 % dintre angajatorii din Cipru şi 27 % dintre 

angajatorii din Spania au 10-49 de imigranți în companie. În Finlanda, 28 % dintre 

angajatori nu au angajat deloc imigranți.  

Majoritatea angajatorilor era reprezentată de antreprenori (31 %) sau de manageri (25 

%). În Lituania, predomină categoria antreprenorilor (57 %), iar în Cipru, personalul de 

conducere de nivel mediu (38 %) (managementul de mijloc) față de alte ţări.  

4.3 Experiența asistenților sociali  

În medie, experiența profesională a asistenților sociali a fost de 7,4 ani. Asistenții 

sociali din Finlanda aveau cea mai puțină experiență (în medie 5,1) pe când lucrătorii 

din România aveau cea mai mare experiență (în medie 8,8 ani).  Majoritatea 

asistenților sociali avea o diplomă de licență, dar a existat o repartizare remarcabilă în 

educație. Asistenții sociali care au o educație prestigioasă provin din Finlanda, unde 80 

% dintre ei au o diplomă de master (aceasta este, de asemenea, o cerință în materie 

de calificare). Cei care nu au studii superioare sunt asistenții sociali din Spania, unde 

50 % dintre aceștia au absolvit o școală profesională (sau ceva asemănător).  
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Cea mai mare parte a asistenților sociali care a răspuns la chestionar a colaborat zilnic 

cu acei clienți ai imigranților (28 %) sau săptămânal (28 %). În Cipru, 85 % dintre acești 

lucrători a lucrat cu ei zilnic. În Finlanda și în Cipru, asistenții sociali, clienții imiganților, 

au pătruns, în general, în țară, ca solicitanți de azil; în Spania pentru a munci, iar în 

Lituania și în România pentru a studia.   

Asistenții sociali din Spania, Cipru şi din România au remarcat faptul că acei clienți ai 

imigranților s-au integrat foarte bine în țară (cu o medie între 3,69-3,90). Asistenții 

sociali din Finlanda și din Lituania au recunoscut că acei clienți ai imigranților s-au 

integrat foarte prost în țară (cu o medie între 3,2 și 2,9). Opoziția foarte evidentă dintre 

opiniile imigranților și ale asistenților sociali ar putea indica faptul că aceștia din urmă 

se ocupă, în general, de imigranții care nu au găsit un loc de muncă și au, prin urmare, 

dificultăți de integrare. 
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5 CERINȚELE ŞI NEVOILE DE PE PIAŢA MUNCII 

5.1 Situația imigranților pe piața muncii 

Conform rezultatelor din baza chestionarului, concluziile indică faptul că cea mai bună 

situație în ceea ce privește ratele de ocupare a forței de muncă în rândul imigranților a 

existat în Lituania și în Spania. Profilul migrațional recunoscut de raportul OECD / EU 

(2015) are, probabil, legătură cu această situație. În Lituania, 48 % dintre imigranți nu 

aveau un loc de muncă, iar 41 % erau studenți. Doar 4 % dintre imigranți erau 

neangajați. 33 % dintre imigranți nu au avut probleme cu angajarea în câmpul muncii, 

37 % au avut probleme anterior, dar nu și în prezent, iar 30 % încă au dificultăți în 

momentul de față cu găsirea unui loc de muncă. În Spania, 65 % dintre imigranți erau 

angajați, iar 29 % neangajați. În Spania, 19 % dintre imigranți nu au avut probleme în 

ce privește angajarea, 52 % au avut probleme înainte, dar nu și în prezent, iar 29 % 

încă se confruntă cu probleme în găsirea unui loc de muncă. În Spania, 61 % dintre 

imigranți au declarat că găsesc doar joburi temporare sau part-time. 

Situația ocupării forței de muncă s-a prezentat bine și în România: 39 % dintre imigranți 

erau la momentul respectiv angajați, 24 % erau studenţi, iar 24 % neangajaţi. În 

România, 36 % dintre imigranți nu au avut dificultăți pe piața forței de muncă, 33 % au 

avut probleme anterior, dar nu și în prezent, iar 30 % încă aveau la momentul respectiv 

probleme legate de găsirea unui loc de muncă.  

Imigranții care au răspuns la chestionarele adresate celor din Finlanda și Cipru au 

întâmpinat cele mai mari dificultăți în domeniul ocupării forței de muncă. În Finlanda, 33 

% dintre imigranți erau neangajați, 20 % erau studenţi, iar 12 % erau cursanți (recruți) 

/stagiari. În plus, 57 % dintre imigranții finlandezi încă aveau probleme în ce privește 

angajarea. Doar 20 % dintre acești imigranți erau angajați.  

În Cipru, 23 % dintre imigranți erau la momentul respectiv fără un loc de muncă, iar 

jumătate dintre aceştia erau studenți. Această situație este una relative neașteptată, 

având în vedere că imigranții din Cipru obișnuiau să aibă o rată mai bună de ocupare a 

forței de muncă decât populația autohtonă. Pe de altă parte, în mod special situația din 

Cipru s-a schimbat începând cu anul 2013, datorită afluxului de solicitanți de azil. Doar 

4 % dintre imigranții ciprioți erau angajați în acel moment, în timp ce 19 % erau 



  
15 

 

 
 

antreprenori. 69 % dintre imigranții ciprioți au avut probleme deosebite pe piața forței 

de muncă, în timp ce doar 3 % nu au întâmpinat niciun fel de probleme.   

 

Figure 2. Situația imigranților pe piața muncii în diferite țări 

Când se pune întrebarea cum au încercat imigranții să își rezolve problemele 

referitoare la angajare, răspunsul cel mai des întâlnit a fost că sunt interesați să își 

completeze studiile sau că deja și-au perfecționat educația. Acest lucru ar presupune, 

bineînțeles, o largă varietate de cursuri și de teme, de la cursuri de limbi străine până 

la obținerea unei noi diplome. O importanță specială s-a acordat studiului în Finlanda, 

pe când în Spania cea mai populară opțiune a fost aceea de a cere ajutor de la oficiul 

forțelor de muncă sau de la orice altă instituție. În Cipru, răspunsul cel mai obișnuit fost 

cel de a apela la conducere pentru ajutor în acest sens sau la un superior.   

 

How have 
you solved 
or tried to 
solve this 
problem? 

I 
haven’t 
tried to 
solve 
this 
proble
m 

I talked to 
managemen
t or superior 

I went to 
an 
internshi
p or work 
placemen
t 

I seek help 
from the 
employmen
t office 

I seek 
help from 
some 
other 
institutio
n or 
office 

I 
studied 
or am 
studyin
g more Other 

Finland 7 % 3 % 30 % 27 % 3 % 57 % 3 % 

Lithuania 30 % 22 % 19 % 15 % 15 % 26 % 15 % 

Spain 6 % 13 % 13 % 55 % 55 % 29 % 10 % 

Cyprus 8 % 46 % 29 % 4 % 1 % 15 % 0 % 

Romania 18 % 0 % 21 % 42 % 15 % 18 % 6 % 

Total 12 % 24 % 24 % 23 % 14 % 25 % 5 % 

Table 2. Metode de rezolvare a problemelor imigranților în anumite țări  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Finland

Lithuania

Spain

Cyprus

Romania

SITUATION IN LABOUR MARKET

Employed Entrepreneur Student Unemployed Trainee/intern Other
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Din perspectiva angajatorilor, cele mai mari probleme întâmpinate de către aceștia au 

fost cele cu imigranții care aplică pentru anumite joburi, dar nu au experiența (30 %), 

calificările (28 %) sau aptitudinile (28 %) necesare. Aceste probleme ar putea semnala, 

în mod normal, aceleași lucruri, după cum și competențele se dezvoltă prin experiență, 

iar evoluția carierei presupune și dobândirea de calificări noi. Cu toate acestea, atunci 

când angajatorii au indicat care este cea mai mare problemă la angajarea imigranților, 

s-a menționat că este vorba, în general, despre nedepunerea unei candidaturi pentru 

un loc de muncă (42 % dintre angajatori apreciază astfel). Doar 3 % dintre angajatori 

nu doresc să angajeze imigranți.  

5.2 Deprinderea de competențe noi 

Imigranții înșiși au apreciat că cea mai bună soluție pentru rezolvarea problemelor 

legate de situația profesională ar fi să deprindă competențe noi, decât să studieze 

pentru dobândirea unei diplome (46 % dintre imigranții respondenții gândesc astfel). 

This relates well to proiectul RIECE, de vreme ce educația non-formală constituie, de 

asemenea, un punct de plecare pentru acest proiect. Imigranții au manifestat un interes 

special în participarea la anumite cursuri tradițonale, dar s-a acordat atenție sporită și 

cursurilor online, care au început să fie din ce în ce mai populare. 

 

Tabelul 2. Preferințele imigranților privind metodele ideale de învățare a competențelor 
noi (conform rezultatelor fiecărui grup)  

Migrants Employers Social workers

Total 

(N=201)

Total 

(N=151) Total (N=53) Average

Attending to an online course 27 % 40 % 30 % 32 %

Attending to a traditional lecture 46 % 42 % 66 % 51 %

From educational videos 21 % 35 % 21 % 26 %

By doing 30 % 60 % 53 % 48 %

Other 4 % 3 % 4 % 3 %

How would you like to learn this skill? / What 

do you think, what would be the best way for 

a migrant like to learn this skill?
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6 CERINŢELE ŞI NEVOILE DE PE PIAȚA MUNCII 

6.1 Importanţa diferitelor competențe 

A existat în chestionar o întrebare ce se raportează la competențele necesare atunci 

când se analizează încadrarea unei persoane în câmpul muncii, într-o anumită țară. 

Imigranții și asistenții sociali au apreciat că acele competențe lingvistice de comunicare 

în limba maternă au cea mai mare însemnătate. Următoarea problemă importantă o 

reprezintă competențele asociate postului de lucru. Din perspectiva angajatorului, 

competențele specifice locului de muncă erau cele mai importante, în timp ce 

competențele de comunicare în limba maternă se plasează pe locul secund. Acest 

lucru ar putea indica faptul că angajatorii angajează doar imigranți având competențele 

lingvistice necesare. 

Pe o scară de la 1 la 5, cât de 

importante credeți că sunt aceste 

competențe dacă se ia în considerare 

nivelul de ocupare a forței de muncă 

din Finlanda / Lituania / Spania / Cipru 

/ România? 

Imigranți Angajatori Asistenți 

sociali 

Total 

(N=201) 

Total 

(N=151) 

Total 

(N=53) 

Competențe în limba finlandeză / 

lituaniană / spaniolă/ greacă / română  

3,93 3,83 4,15 

Alte competențe lingvistice 3,50 3,24 3,17 

Abilitățile de învățare 3,52 3,64 3,74 

Competențe de interrelaționare 3,36 3,21 3,60 

Competențe interculturale, “competențe 

netehnice” 

3,41 3,69 3,89 

Competențe IT 3,19 3,04 3,15 

Competențe antreprenoriale 3,07 2,98 3,42 

Competențe specifice locului de muncă 3,76 4,21 3,96 

Tabelul 3. Preferințele (conform răspunsurilor oferite de fiecare grup) privind diferitele 
competențe necesare pentru ocuparea forței de muncă în țările partenere 

A se vedea tabelul 13 din apendicele 1 pentru detalii specifice fiecărei țări 
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Au existat anumite diferențe înregistrate între țările în cauză (a se vedea tabelul 13 din 

apendicele 1). Competențele de comunicare în limba maternă  (finlandeză/ lituaniană/ 

spaniolă/ greacă/ română) au fost apreciate ca având cea mai mare însemnătate în 

Finlanda şi în Lituania. În România, imigranții au menționat că o mai mare importanță o 

au competențele de comunicare în limba maternă, ceea ce contravine părerii exprimate 

de angajatorii sau asistenții sociali.  

Competențele asociate postului au fost considerate cele mai importante în Lituania, în 

toate grupurile, deși toate țările le-au recunoscut importanța, cu excepția Ciprului. 

Aptitudinile de învățare au fost appreciate cel mai mult în Finlanda, în România şi în 

Lituania. Competențele interculturale, de exemplu, ”competențele tehnice” au fost 

considerate ca fiind mai importante în Lituania şi în Finlanda decât în alte ţări. În afară 

de aprecierile specifice fiecărei țări, aceste aspecte ar putea fi puse în legătură cu 

diversele domenii de angajare ale respondenților. 

6.2 Deficitul de competenețe 

Imigranții au întâmpinat, cu adevărat, probleme din cauza deficitului de competențe 

menționate anterior. Au existat mai multe deosebiri între țările partenere, privind 

competențele necesare pe piața muncii. În Finlanda, Lituania şi în România imigranții 

înșiși au relatat că cele mai multe probleme le-au avut cu limba maternă. Însă, 

angajatorii nu au fost de aceeași părere, probabil, pentru că au angajat doar imigranți 

având competențele lingvistice necesare, așa cum s-a menționat anterior. Totuși, 

acestea sunt competențele pe care imigranții ar trebui să le stăpânească mai bine, cel 

puțin în aceste trei țări.  

 În special în Finlanda şi în România asistenții sociali au remarcat, în privința clienților 

imigranților, faptul că ei au întâmpinat, de asemenea, probleme legate de competențele 

lingvistice. Cel puțin în Finlanda, acest lucru ar putea indica nevoia de a cunoaște 

sedeza, a doua limba nativă în Finlanda, și, apoi, importanţa limbii engleze. În 

România, majoritatea (peste 90%) oamenilor vorbeşte limba română, însă există, de 

asemenea, câteva limbi minoritare (https://www.worldatlas.com/articles/what-language-

do-they-speak-in-romania.html). 

Au existat deosebiri și în opiniile oferite de fiecare grup. De exemplu, în Lituania şi în 

Spania asistenții sociali şi angajatorii au fost informați despre dificultățile privind 

competențele de interrelaționare ale clienților imigranți. Totuși, imigranții înșiși nu au 

fost de aceeaşi părere: în Lituania nu a gândit astfel, iar în Spania doar o cincime. Un 

https://www.worldatlas.com/articles/what-language-do-they-speak-in-romania.html
https://www.worldatlas.com/articles/what-language-do-they-speak-in-romania.html
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alt exemplu se raportează la competențele antreprenoriale: majoritatea angajatorilor şi 

a asistenților sociali din Spania, Lituania şi din Finlanda a apreciat că imigranții se 

descurcă greu în materie de antreprenoriat, însă imigranții din aceste țări nu au fost 

deloc de aceeași părere.  

Diferențele de opinie ar putea fi puse în legătură cu deosebirile anterioare dintre 

imigranții respondenți, imigranții angajați și cei care au nevoie de servicii sociale. Ar 

putea indica și faptul că asistenții sociali și angajatorii ar putea să nu fie conștienți de 

problemele și provocările privind integrarea imigranților. Cu toate acestea, remarcabil 

în proiectul RIECE, este că abilitatea de interrelaționare reprezintă o competență 

despre care respondenții consideră că imigranții ar trebui să învețe mai multe, cel puțin 

în Spania, Lituania și în Finlanda. Iar în privința competențelor antreprenoriale toate 

țările au căzut de acord, exceptând Cipru. 

Tu/ lucrătorii tăi imigranți/clienții aveți/ați 

avut probleme privind aceste competențe? 

Imigranți Angajatori Asistenți 

sociali 

Total 

(N=201) 

Total (N=151) Total 

(N=53) 

Eu/Ei nu am/nu au avut probleme de acest tip 11 % 56 % 60 % 

Competențe de comunicare în limba 

finlandeză / lituaniană / spaniolă / greacă / 

română  

43 % 17 % 34 % 

Alte competențe lingvistice 17 % 23 % 38 % 

Competențele de învățare 24 % 10 % 25 % 

Competențele de interrealționare 12 % 21 % 40 % 

Competențe interculturale, netehnice 14 % 11 % 19 % 

Competențe IT  7 % 7 % 17 % 

Competențe antreprenoriale 11 % 48 % 40 % 

Competențele asociate postului 15 % 13 % 4 % 

Altele 0 % 3 % 2 % 

Tabelul 5. Problemele și provocările legate de competențele menționate anterior 
(conform răspunsurilor oferite de fiecare grup)  

A se vedea tabelul 14 din apendicele 1 pentru detalii specifice fiecărei țări 

În principiu, imigranții ar fi interesați să deprindă aceste competențe asistând la un curs 

adecvat. Cei mai mulți imigranți din Finlanda şi din Lituania sunt preocupați de această 
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idee. De asemenea, o treime dintre imigranții din Cipru şi din România şi o cincime 

dintre imigranții din Spania ar dori să apeleze la această modalitate pentru a deprinde 

competențele descrise.  

În principal, angajatorii i-au încurajat pe imigranți să frecventeze cursuri adecvate sau 

le-au permis acestora să asimileze anumite tehnici de învățare prin exersarea lor chiar 

la locul de muncă. Totodată, angajatorii din Spania şi din România i-au stimulat pe 

acești lucrători imigranți să deprindă singuri aceste competențe, cu ajutorul internetului 

sau din cărți. În Spania, 42 % dintre angajatori au comunicat faptul că ei nu angajează 

imigranți care prezintă un deficit de anumite competențe. 

Imigranții înșiși, precum şi asistenții sociali au afirmat că cea mai bună metodă de a 

deprinde aceste competențe ar fi să frecventeze un curs tradițional în acest sens. 

Angajatorii au susținut că este o metodă aplicabilă, dar că ei preferă învățarea prin 

practică. Acest lucru face trimitere la faptul că angajatorii percep competențele 

asociate postului ca fiind extreme de importante. De asemenea, mai mult de jumătate 

dintre asistenții sociali opinează că aceasta este o bună metodă de învățare. Variația 

ar putea indica faptul că învățarea unor aptitudini diferite necesită abordări diferite. În 

plus, fiecare persoană are propria metodă de învățare. 

Cum ai dori să deprinzi 

această competență? / Care ar 

fi, pentru un imigrant, metoda 

ideală de a deprinde această 

competență? 

Imigranți Angajatori Asistenți 

sociali 

Total 

(N=201) 

Total 

(N=151) 

Total 

(N=53) 

Urmând un curs online 27 % 40 % 30 % 

Urmând un curs tradițional 46 % 42 % 66 % 

Prin videoclipuri educaționale 21 % 35 % 21 % 

Exersând 30 % 60 % 53 % 

Altele 4 % 3 % 4 % 

Tabelul 6. Metodele preferate de învățare a competențelor anterioare, conform 
răspunsurilor oferite de grupurile țintă 
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How would 
you like to 
learn this 
skill? 

Attending to 
an online 
course 

Attending to 
a traditional 

lecture 

From 
educational 

videos By doing Other 

Finland 10 % 40 % 3 % 37 % 17 % 

Lithuania 37 % 63 % 22 % 56 % 0 % 

Spain 29 % 39 % 13 % 55 % 10 % 

Cyprus 21 % 49 % 25 % 10 % 0 % 

Romania 45 % 36 % 36 % 30 % 0 % 

Total 27 % 46 % 21 % 30 % 4 % 

Tabelul 7. Metodele preferate de învățare a competențelor anterioare în diferite țări 
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7 CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 

7.1 Diferențe între culturile organizaționale 

Opiniile imigranților, angajaților şi ale angajaților sociali în ceea ce privește cultura 

organizaționalăerau, îndeosebi, convergente. Angajatorii did however consider working 

culture more equal între sexe şi rase și more open pentru new people than imigranții 

sau asistenții sociali. Imigranții respondenți au considerat cultura muncii mai colectivă 

decât au apreciat-o angajatorii sau asistenții sociali. Toate grupurile au împărtășit 

opinia că, în principiu, cultura organizațională este orientată spre muncă și spre 

rezultate, egală între sexe și rase.  

Mai jos sunt câteva adjective opuse ca sens. 

Cum ați caracteriza cultura organizațională 

finlandeză / lituaniană / spaniolă / cipriotă / 

română? 

Imigranți Angajatori Social 

workers 

Total 

(N=201) 

Total 

(N=151) 

Total 

(N=53) 

individuală – colectivă 3,51 3,29 3,19 

Orientată spre angajat – orientată spre muncă 3,43 3,40 3,51 

ierarhică - non-ierarhică 3,22 3,10 2,94 

Orientată spre leadership – democratică 3,27 3,03 3,15 

Orientată spre mijloace – orientată spre rezultate 3,46 3,48 3,51 

inegală între sexe - egală între sexe 3,32 3,64 3,47 

Inegală între rase – egală între rase 3,20 3,59 3,38 

strictă/cu o disciplină a muncii flexibilă 3,08 3,21 3,17 

Închisă pentru oameni noi – deschisă pentru 

oameni noi 

3,14 3,42 3,04 

Dsechisă pentru oameni diferiți – închisă îentru 

oameni diferiți 

3,26 3,36 3,00 

Tabelul 8. Opiniile respondenților despre culturile organizaționale întâlnite în țările 
partenere (conform răspunsurilor oferite de fiecare grup). 

A se vedea tabelul 15 din apendicele 1 pentru detalii specifice fiecărei țări 
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Cu toate acestea, au existat diferenţe între ţări şi grupurile respondente. Angajatorii din 

Finlanda, Lituania şi Spania au remarcat, în mod deosebit, mai mult decât imigranții și 

asistenții sociali din aceste țări, egalitatea între sexe, caracterul deschis pentru oameni 

noi, diferiți, flexibilitatea în disciplina muncii, ca atribute ale culturilor organizaționale din 

aceste țări. Grupurile din Finlanda şi din Lituania împărtșesc opinia că în aceste țări 

există o cultură organizațională orientată spre muncă și spre rezultate, democratică și 

egală între sexe. Toate grupurile din Spania au caracterizat cultura organizațională ca 

fiind, în cea mai mare parte, orientată spre muncă și spre leadership, dar și ierarhică. 

Respondenții din Cipru au perceput cultura organizațională cipriotă ca fiind, îndeosebi, 

orientată spre rezultate, egală între sexe, având o disciplină a muncii flexibilă și un 

caracter deschis pentru oameni noi și diferți. În România, toate grupurile au perceput 

cultura organizațională din această țară ca fiind, mai ales, colectivă, orientată spre 

muncă și spre rezultate, egală între sexe și rase și deschisă pentru oameni noi și 

diferiți. 
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7.2 Probleme legate de culturile organizaționale 

Întrebările privind potențialele probleme (legate de contextul cultural) ale imigranților au 

fost adresate celor trei grupuri țintă: 

Q23 V-ați confruntat cu provocări sau ați întâmpinat dificultăți legate de cultura 

organizațională finlandeză / lituaniană / spaniolă / cipriotă / română?  

Q20: V-ați confruntat cu provocări sau ați întâmpinat dificultăți cu imigranții pe care i-ați 

angajat? (puteți alege mai multe) 

Q20: În opinia dumneavoastră, dumneavoastră/clienții dumneavoastră v-ați/s-au 

confruntat cu probleme legate de cultura organizațională finlandeză / lituaniană / 

spaniolă / cipriotă / română? (puteți alege mai multe) Probleme cu: 

Q23/Q20 Imigranți Angajatori Social 

workers 

Total 

(N=201) 

Total 

(N=151) 

Total 

(N=53) 

I/I/Nu au întâmpinat niciun fel de probleme 32 % 47 % 13 % 

Programul de lucru 19 % 19 % 25 % 

Vestimentația 11 % 9 % 13 % 

Religia 12 % 9 % 15 % 

Metodele de lucru 23 % 27 % 72 % 

Prea deschis 7 % 1 % 6 % 

Prea introvertit 4 % 5 % 6 % 

Lipsa de inițiativă 6 % 19 % 11 % 

Inițiativă prea mare 8 % 4 % 8 % 

Interacțiunea cu colegii de muncă sau cu 

consumatorii 

15 % 22 % 30 % 

Atitudinea colegilor sau a consumatorilor  9 % 20 % 34 % 

Altele 2 % 6 % 4 % 

Tabelul 9. Experiențele respondenților despre problemele imigranților și provocările 
legate de cultura organizațională (conform răspunsurilor fiecărui grup). A se vedea 
tabelul 16 în apendicele 1 pentru detalii specifice fiecărei țări 



  
25 

 

 
 

Majoritatea asistenților sociali din Finlanda au remarcat dificultăți de adaptare la clienții 

imigranților, în ce privește metodele de lucru, interacțiunea cu colegii de muncă sau cu 

clienții, dar și cu atitudinea acestora din urmă. Imigranții sau angajatorii din Finlanda nu 

au remarcat multe probleme în aceste privințe. În Lituania, imigranții au avut unele 

probleme cu programul și metodele de lucru, lipsa de inițiativă, atitudinea colegilor sau 

a clienților.  

În Spania, imigranții s-au descurcat mai greu la capitolele privind programul și tehnicile 

de lucru, interacțiunea cu colegii de muncă sau cu clienții, dar și cu atitudinea acestora 

din urmă. Unii imigranți s-au confruntat cu anumite probleme pentru că au manifestat o 

inițiativă prea mare, dar angajatorii spanioli consideră că lipsa de iniţiativă este 

problema foarte presantă. Asistenții sociali şi angajatorii din Cipru au precizat că 

imigranții s-au descurcat mai greu cu metodele de lucru, dar, în general, imigranții 

înșiși nu au fost de aceeași părere. În România, imigranții au avut dificultăți 

semnificative legate de tehnicile de lucru. Angajatorii şi asistenții sociali au considerat, 

de asemenea, că imigranții au întâmpinat anumite probleme deoarece au manifestat o 

inițiativă, în general, slabă.  

O explicație pentru aceste discrepanțe s-ar putea găsi și în diferențele evidente 

existente între imigranții pe care i-au angajat angajatorii, între imigranții respondenți și 

clienții asistenților sociali, dar ar putea reflecta ceva și despre lipsa de conștientizare a 

problemelor imigranților în viața profesională.  

Imigranţii din Cipru au considerat că o cauză din spatele acestor probleme se poate 

rezuma la management și la colegi. Aceasta este o opinie parțial împărtășită de 

asistenții sociali, întrucât ei simt că problema o reprezintă alți angajați. Însă angajatorii 

au fost de părere că motivul rezidă în cultura organizațională cipriotă. În alte țări, 

imigranții și angajatorii au considerat că motivul principal rezidă în cultura 

organizațională locală. Asistenții sociali din Finlanda şi din Spania au împărtășit 

această părere, dar cei din România au apreciat că adevărata cauză o constituie 

imigranții înșiși. La fel au precizat şi lucrătorii din Lituania, adăugând un al doilea motiv, 

și anume clienții. 

În general, imigranții au încercat să rezolve aceste probleme printr-o discuție deschisă 

cu managerul sau cu colegii de muncă, sau prin schimbarea comportamentului, a 

obiceiurilor. Acest fapt denotă că imigranții simt că au nevoie să se adapteze la cultura 

autohtonă pentru a reuși în viața profesională. Imigranții din Cipru sunt de părere că 
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discuțiile cu managerul sau cu colegii sunt modalitatea ideală de a găsi o soluționare 

pentru problemele menționate anterior, dar cei care imigrează în alte țări consideră că 

o mai bună interacțiune la locul de muncă și modificarea comportamentului sau a 

obiceiurilor ar fi cele mai bune soluții.  

Asistenții sociali au împărtășit această părere, dar în România, aceștia încurajau 

discuțiile cu managerul sau cu colegii, precum și cu imigrantul, ca acesta  să-și 

schimbe comportamentul sau obiceiurile. În viziunea angajatorilor din Spania, Cipru şi 

România, cea mai bună cale de soluționare a acestor probleme ar fi aceea ca alți 

angajații să creeze o legătură mai strânsă cu imigranții. Angajatorii din Finlanda au fost 

de acord că și aceasta constituie o soluție, dar au mai precizat că ar fi ideal pentru 

imigranți să studieze pentru a obține o nouă diplomă sau o calificare necesară sau 

pentru a dobândi competențe noi, atât de necesare pe piața muncii otherwise. 

Angajatorii din Lituania au afirmat că metoda ideală de învățare ar fi stagiile de practică 

/ internshipuri sau imigranții deprindă în alt fel aceste competențe. 
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8 ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII 

Majoritatea imigranților, care a răspuns la chestionar, era reprezentată de studenți sau 

de persoane care aveau în plan să se înscrie la un curs sau să studieze mai mult. 

Numai imigranții din Spania nu au manifestat un interes în ceea ce privește studiul. Cu 

toate acestea, angajatorii și asistenții sociali din Lituania, Spania şi Cipru au susținut că 

majoritatea imigranților nu era preocupată de studii. În percepția angajatorilor și a 

asistențiilor socialilor din România, cea mai mare parte a imigranților este dornică să își 

completeze studiile, problema fiind că ei nu au această oportunitate. Angajatorii din 

Finlanda au relatat că majoritatea imigranților pe care i-au angajat este interesată de 

studii și că face pași în această direcție, dar asistenții sociali, în urma mai multor 

analize, au ajuns la concluzia că imigranții nu au șansa de a studia. Din nou, acest 

lucru s-ar putea datora diferențelor dintre imigranții respondenți, clienții asistenților 

sociali și acei imigranți pe care angajatorii i-au încadrat în domeniile lor de activitate.  

Conform părerilor exprimate de imigranții respondenți din Lituania, Cipru şi din 

România, cea mai mare problemă cu care se confruntă aceștia o reprezintă cursurile 

sau costurile prea mari alocate studiilor. Angajatorii din România au remarcat, de 

asemenea, că imigranții nu aveau competențele lingvistice necesare pentru a urma 

acele cursuri. Rezultatul evaluării din Finlanda a relevat că problema majoră este, fără 

îndoială, lipsa de competențe lingvistice, dar asistenții sociali din Finlanda au mai 

punctat și faptul că imigranții nu-și cunosc opțiunile disponibile. În Spania, problema 

principală a părut să fie că imigranții nu au suficient timp liber și, în al doilea rând, că 

aceștia nu-și cunosc opțiunile disponibile. Vestea bună este că atât imigranții, 

angajatorii și asistenții sociali sunt de părere că aceste probleme sunt soluționabile. 

Chestionarul a clarificat și anumite subiecte, care ar fi foarte utile pentru imigranți, în 

ideea ca ei să învețe mai multe. Toate opțiuniile au câștigat popularitate: în concluzie, 

cerințele și nevoile de pe piața muncii a fost, în mod clar, subiectul preferat al 

angajatorilor și al asistenților sociali. În ceea ce îi privește pe imigranți, nu a existat un 

interes particular către un anumit subiect. Cu toate acestea, în afară de cerințele și 

nevoile de pe piața muncii, antreprenoriatul și cultura organizațională locală au fost 

destul de populare.  
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Figura 3. Opiniile imigranților (pe țări) despre subiectele utile pentru o învățare mai 
aprofundată  
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Figura 4. Opinia angajatorilor (pe diferite țări) despre subiectele utile pentru imigranți 
pentru o învățare mai aprofundată  
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Figura 5. Opinia asistenților sociali (pe diferite țări) despre subiectele utile pentru 
imigranți pentru o învățare mai aprofundată 
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9 CONTEXTUL CULTURAL 

9.1 Principalele aspecte privind țările partenere 

Opiniile imigranților, ale angajatorilor și ale asistenților sociali în ceea ce privește 

culturile locale, erau foarte asemnănătoare.  

Mai jos sunt câteva adjective antonime. 

Cum ați descrie cultura finlandeză / 

lituaniană / spaniolă / cipriotă / română? 

Imigranți Angajatori Asistenți 

sociali 

Total 

(N=201) 

Total 

(N=151) 

Total 

(N=53) 

individuală – collective 3,32 3,29 2,96 

ierarhică - non-ierarhică 3,20 3,17 3,04 

Inegală între sexe - egală între sexe 3,35 3,55 3,42 

Inegală între sexe - egală între rase 3,25 3,54 3,38 

strict/normative – flexibilă 3,21 3,19 3,25 

Închisă pentru oameni noi – deschisă pentru 

oameni noi 

3,18 3,33 3,06 

Tabelul 10. Opinii despre contextul cultural în țările partenere (conform răspunsurilor 
oferite de fiecare grup)  

A se vedea tabelul 17 pentru informații specifice fiecărei țări 

S-au remarcat anumite diferenţe între țările participante. Imigranții, angajatorii şi 

asistenții sociali din Finlanda au apreciat cultură finlandeză ca fiind unai individuală, 

non-ierarhică, și care promovează egalitatea între sexe și rase. În Lituania, toate 

grupurile au fost de părere că nu există diferenţe între sexe şi rase în cultura lituaniană 

şi deci, există o anume flexibilitate din acest punct de vedere. Respondenții din Spania 

au perceput cultura spaniolă ca fiind ierarhică și relativ flexibilă.  

În Cipru, migranții, angajatorii şi asistenții sociali au punctat, în mod deosebit, 

egalitatea între rase, flexibilitatea și, caracterul deschis pentru oameni noi, existente în 

cultura cipriotă. În România, respondenții au atribuit culturii lor caracterul colectiv, 

egalitatea între sexe și rase, precum și caracterul deschis pentru oameni noi.  
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9.2 Probleme privind contextul cultural 

Ca și în cazul culturilor organizaționale, chestionarul a identificat și posibile probleme 

privind contextual cultural în general, dar aceste probleme ar putea fi oarecum diferite 

și probabil nu toți imigranții au o mare experiență profesională. Întrebarea a fost 

adresată celor trei grupuri țintă: 

Q33: V-aţi confruntat cu anumite probleme sau provocări legate de cultura finlandeză / 

lituaniană / spaniolă/ cipriotă / română ? Dacă răspunsul este afirmativ, ce fel de 

probleme aţi avut? 

Q30: Imigranții de la locul dumneavoastră de muncă s-au confruntat cu anumite 

probleme sau provocări legate de cultura finlandeză / lituaniană / spaniolă / cipriotă / 

română ? Dacă răspunsul este afirmativ, ce fel de probleme? (puteți alege mai multe 

variante) 

Q30: Clienții imigranților s-au confruntat cu probleme sau provocări legate de cultura 

finlandeză / lituaniană / spaniolă / cipriotă / română ?  Dacă răspunsul este afirmativ, 

menționați care sunt acele probleme (puteți alege mai multe variante).  Probleme cu: 

Mai mult de jumătate din fiecare grup respondent a recunoscut că imigranții se 

confruntă, într-adevăr, cu anumite probleme legate de contextul cultural. Cele mai 

întâlnite probleme au fost cu sistemul finlandez / lituanian / spaniol / cipriot / român , 

dar și cele legate de atitudinea altor oameni. 
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Q33/Q30 Imigranți Angajatori Asistenți 

sociali 

Total 

(N=201) 

Total 

(N=151) 

Total 

(N=53) 

Eu nu m-am confruntat/Nu s-au 

confruntat cu niciun tip de probleme 

31 % 45 % 25 % 

Vestimentația 8 % 10 % 19 % 

Religia 20 % 9 % 21 % 

Vecinii (sau alți oameni din anturajul 

tău) 

14 % 14 % 23 % 

Autorități 16 % 9 % 15 % 

Sistemul finlandez / lituanian / spaniol/ 

cipriot / român  

18 % 30 % 28 % 

Atitudinea altor persoane 21 % 30 % 66 % 

Altele 1 % 3 % 0 % 

Tabelul 11. Ideile respondenților despre problemele și provocările legate de contextul 
cultural specific țărilor partenere (conform răspunsurilor oferite de fiecare gup) 

A se vedea tabelul 18 din apendicele 1 pentru detalii specifice fiecărei țări  

Dificultățile și provocările au fost variate, în funcție de țară și de răspunsurile oferite de 

grupul în cauză. Majoritatea asistenților sociali din Finlanda a considerat că, într-

adevăr, clienții imigranților au avut probleme cu vecinii (sau cu alte persoane din 

anturajul lor), sistemul finlandez și atitudinea altor oameni. Aproape toți asistenții sociali 

din România, Lituania şi Spania au declarat că au existat neînțelegeri între clienții 

imigranților și alți oameni, din cauza atitudinii acestora din urmă. 

Și imigranţii înşişi au simțit că principalele lor probleme sunt în strânsă legătură cu 

atitudinea oamenilor. De asemenea, angajatorii au susținut această idee și au afirmat 

că imigranții de la locul lor de muncă au întâmpinat anumite dificultăți în ceea ce 

privește sistemele locale.  

Contrar opiniilor exprimate de alte țări, majoritatea asistenților sociali din Cipru au 

apreciat că nu s-au confruntat cu niciun fel de probleme clienții imigranților. Cu toate 

acestea, imigranții înșiși au simțit că au avut unele probleme cu religia. În plus, 
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angajatorii au remarcat faptul că imigranții de la locul lor de muncă au anumite 

dificultăți de adaptare cu sistemul din Cipru.  

Imigranții din Cipru au apreciat că ei înșiși sunt în spatele acestor probleme. În orice 

caz, conform părerilor exprimate de angajatori, factorii care au determinat aceste 

probleme se rezumă la cultura organizațional cipriotă, în principiu, și abia apoi la 

imigranții înșiși. Asistenții sociali din Cipru sunt de părere că atitudinea, 

comportamentul altor oameni sunt factorii determinați.  

În alte țări, imigranții respondenți au considerat că motivul principal rezidă în cultura 

locală. În Finlanda şi în Spania angajatorii au admis această idee, în timp ce angajatorii 

din Lituania au gândit că imigranții înșiși sunt responsabili pentru respectivele 

probleme. Angajatorii din România au apreciat că acea cauză a problemelor se 

regăsește atât în imigranții înșiși, cât și în cultura din România. Asistenții sociali au 

spus că, dimpotrivă, originea tuturor problemelor se regăsea în atitudinea altor 

persoane.  

Angajatorii și asistenții sociali au indicat că metoda ideală de a rezolva aceste conflicte 

ar fi o discuție deschisă cu oamenii în cauză.  Doar asistenții sociali din Spania au 

declarat că soluția ideală ar fi schimbarea de către oameni a propriilor comportamente 

sau obiceiuri, iar angajatorii din Lituania ar prefera ca atât imigranții, cât și alte 

persoane să facă eforturi în această direcție.  

Angajatorii din Cipru sunt de părere că atât discuția deschisă, cât și schimbarea culturii 

locale ar fi două variante optime. Imigranții din Finlanda au apreciat ca cel mai bine ar fi 

ca oamenii să-și schimbe comportamentul și obiceiurile, dar este necesară și o discuție 

deschisă. Imigranții din Lituania şi Spania au gândit că discuția deschisă este soluția 

ideală, iar imigranții din Cipru şi România au recunoscut că ei înșiși sunt cei care 

trebuie să-și schimbe comportamentul, obiceiurile. 

Care credeți că este/ar fi metoda 

ideală de soluționare a acestor 

probleme, de câtre imigranți? 

Imigranți Angajatori Asistenți 

sociali 

Total 

(N=188) 

Total 

(N=141) 

Total (N=53) 

Să discute cu persoanele indicate 22,30 % 41,10 % 57,70 % 

Schimbarea comportamentului, a 

obiceiurilor 

40,40 % 19,10 % 7,70 % 
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Shimbarea (de către alți oameni) a  

comportamentului/obiceiurilor 

17,00 % 15,60 % 17,30 % 

Shimbarea culturii locale 14,90 % 18,40 % 11,50 % 

Altele 5,30 % 5,70 % 5,80 % 

Tabelul 12. Ideile respondenților privind metoda ideală de soluționare a problemelor 
legate de contextul cultural (conform răspunsurilor oferite de fiecare grup)   
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10 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Scopul acestui raport este de a oferi răspunsuri la întrebările cercetării și de a furniza, 

în cadrul programului de formare, informații cu privire la nevoile de pe piața muncii, 

care va fi creat mai târziu, în acest an.  

Întrebările cercetării au fost: 

1. Cu ce tip de provocări se confruntă imigranții atunci când încearcă să se 

integreze pe piața internațională a muncii? 

2. Cu ce tip de provocări/dificultăți se confruntă angajatorii atunci când angajează 

imigranți? 

3. La ce tip de metode de coping / de rezolvare a problemelor apelează imigranții? 

4. Ce fel de nevoi de învățare au imigranții?  

5. În ce fel contextul cultural (de la locul de muncă sau altul) afectează situația?  

În baza rezultatelor reieșite din chestionare, s-ar putea spune că imigranţii se confruntă 

cu probleme variate și provocări legate de angajare. În primul rând, există un deficit 

semnificativ de competențe (care sunt necesare pe piața muncii) în rândul imigranților.  

 Aptitudinile de comunicare și de interrelaționare reprezintă un subiect 

despre care majoritatea respondenților din Lituania, Spania şi Finlanda 

apreciază că imigranții ar trebui să aibă mai multe cunoștințe. 

 Se consideră că abilitățile de învățare lipsesc mai ales în Finlanda şi în 

România (conform opiniei asistenților sociali), dar şi în Cipru (imigranții înșiși 

consideră astfel). 

 Importanța aptitudinilor antreprenoriale rezultă, mai ales din chestionarul 

adresat angajatorilor. Este important, deoarece, pe baza chestionarului pare că 

există mai mulți imigranți antreprenori în alte țări participante decât Cipru. Mai 

mult, atitudinea antreprenorială este necesară nu doar atunci când cineva își 

începe propria afacere, dar și în alte profesii, de asemenea. Această temă este 

cuprinsă în curriculum, însă țările participante ar trebui să îi acorde o atenție 

specială. 

 Este evidentă importanța abilităților lingvistice (native și de altă natură). Deşi 

cursul de formare nu acoperă și pregătirea lingvistică, formatorii ar putea 

include și însemnătatea competențelor lingvistice ca temă de studiu.  

Toate aceste aspect se regăsesc și în provocările cu care se confruntă angajatorii 

atunci când angajează imigranți. Conform rezultatelor obținute la chestionare, 

angajatorii au cele mai multe probleme cu imigranții care sunt lipsiți de experiența (30 

%), de calificările (28 %) sau de competențele (28 %) necesare. Mai mult, cursul ar 

trebui să ia în considerare neaplicarea de către imigranți pentru o slujbă, de vreme ce 

aceasta este principala problemă în viziunea angajatorilor (42 %).  
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În al doilea rând, există unele probleme cu recunoaşterea diplomelor obținute în 

străinătate. Cursul de formare nu poate ajuta în mod direct imigranții cu această 

problemă, dar poate acoperi acest domeniu și poate oferi sfaturi participanților despre 

cum ar trebui să procedeze atunci când posedă o diploma obținută în străinătate. 

Metodele de soluționare a problemelor de care dispun imigranții sunt variate. Cele mai 

întâlnite răspunsuri la întrebarea privind înfruntarea dificultăților legate de angajare 

denotă faptul că imigranții încearcă să își dezvolte cariera profesională studiind mai 

mult (25%), făcând stagii de practică sau urmând anumite cursuri (24%), discutând cu 

conducerea (24%) și căutând sprijin la oficiul forțelor de muncă (23%).  

Opinia despre nevoile de învățare ale imigranților diferă între țări și în funcție de 

grupurile țintă.  

 Cerințele și nevoile de pe piața muncii sunt considerate importante în toate 

țările. În special asistenții sociali (75 %) și angajatorii (67 %) apreciază că 

acesta este un subiect căruia trebuie să i se acorde atenție maximă.  

 În general, cultura organizațională este percepută ca fiind al doilea subiect, ca 

importanță. 51 % dintre angajatori sunt de părere că, prin intermediul acestei 

culturi, imigranții ar putea să învețe mai multe lucruri care să le fie utile. 

Conform chestionarului, cea mai răspândită problemă o reprezintă metodele de 

lucru (41 % dintre toți respondenții au resimțit acest lucru ca fiind o problemă). 

Pe de altă parte, interacțiunea cu colegii sau cu clienții (22 %), sau atitudinea 

acestora din urmă (21 %) și programul de lucru (21 %) au cauzat cele mai mari 

probleme.  

 Antreprenoriatul se plasează pe al treilea loc: 38 % dintre respondenți cred că 

acesta este un subiect util pentru imigranți. Asistenții sociali (45 %) sunt mai 

înclinați să gândească astfel, decât ar fi imigranții și angajatorii. Competențele 

antreprenoriale menționate anterior reprezintă un subiect ce ar putea fi inclus în 

toate modulele.    

 Aproape o treime (30 %) dintre respondenţi a considerat că imigranţii ar trebui, 

de asemenea, să aibă mai multe cunoştinţe despre cultura locală. Cea mai 

întâlnită problemă a fost atitudinea altor persoane. Nu este ușor să se includă 

acest subiect în cursul de formare, întrucât îi vizează pe imigranți. Ar fi perfect 

să existe participanți din rândul populației autohtone, cel puțin în anumite 

module. A doua cea mai întâlnită problemă a fost sistemul local (26 %), atunci 

când au fost luate în considerare toate răspunsurile. Imigranţii înşişi au 

considerat religia (20 %) ca fiind a doua cea mai răspândită problemă.  

Când imigranții au fost întrebați care sunt metodele prin care aceștia ar dori să 

deprindă anumite competențe noi și care ar putea fi metodele ideale în acest sens, în 

viziunea asistenților sociali și a angajaților, răspunsurile au variat. Printre cele mai 

populare variante se numără participarea la cursuri tradiționale (51 %), (48 %) urmarea 



  
38 

 

 
 

unui curs online (32 %) și vizionarea de filme educative (21 %). La crearea cursului de 

formare ar fi oportun să fie cuprinse diferite metode de învățare. 

În anumite țări pare să existe lipsă de conexiune între imigranți și angajatori, lucru care 

ar trebui să fi fost luat în considerare în modulele de învățare. De exemplu, angajatorii 

din Cipru şi din România au considerat că soluţia ideală pentru problemele angajaţilor 

ar fi ca angajatorii să creeze o legătură mai solidă cu imigranții. Ar fi util și 

recomandabil să se includă în modulele de învățare o posibilă colaborare cu 

companiile locale. Cooperarea cu angajatorii ar putea să însemne eforturi 

suplimentare, desfășurate în sensul de a depăși lipsa de experiență. 

Prin intermediul chestionarelor, proiectul a obținut informații despre preferințe, nevoile 

și dificultățile, provocările legate de încadrarea imigranților pe piața muncii. Partenerii 

proiectului au analizat chestionarele înainte de a le folosi. Cu multe întrebări de același 

tip, răspunsurile s-au întărit unele pe altele, ceea ce a îmbunătățit validitatea. 

Întrebările erau clare și răspunsul era ușor de oferit. Fiecare întrebare are mai multe 

variante de răspuns, așa încât oricine să poată oferi o variantă adecvată, iar 

respondentul să poată specifica răspunsul cel mai aproape de realitate. Aceste 

aspecte sporesc nivelul de credibilitate. Pe de altă parte, eșantioanele mici și alegerea 

întâmplătoare a respondenților reduce validitatea și credibilitatea, exactitatea. 

Respondenţii nu reprezintă neapărat imigrantul obișnuit, angajatorul sau lucrătorul 

social din țările participante la studiu. 
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Table 13: Country-specific information about the respondents’ opinions abut the importance of job-related skills  

 

 

 

Finland 

(n=30)

Lithuania 

(n=27)

Spain 

(n=31)

Cyprus 

(n=80)

Romania 

(n=33)

Total 

(N=201)

Finland 

(n=29)

Lithuania 

(n=30)

Spain 

(n=33)

Cyprus 

(n=29)

Romania 

(n=30)

Total 

(N=151)

Finland 

(n=10)

Lithuania 

(n=10)

Spain 

(n=10)

Cyprus 

(n=13)

Romania 

(n=10)

Total 

(N=53)

Finnish / Lithuanian / Spanish/ Greek / 

Romanian language skills 4,53 4,26 4,03 3,33 4,48 3,93 4,62 4,33 3,73 2,72 3,73 3,83 4,60 4,90 4,00 3,46 4,00 4,15

Other language skills 3,63 3,93 3,16 3,31 3,79 3,50 3,48 3,90 2,88 3,03 2,93 3,24 2,80 3,80 2,30 3,31 3,60 3,17

Learning skills 4,20 3,70 3,19 3,18 3,88 3,52 4,28 3,67 3,39 3,03 3,83 3,64 4,30 4,10 2,40 3,46 4,50 3,74

Networking skills 3,97 3,59 2,87 3,18 3,55 3,36 3,45 3,47 2,91 3,34 2,90 3,21 3,60 3,50 3,10 3,77 4,00 3,60

People skills, “soft skills” 3,77 4,04 3,45 2,99 3,58 3,41 4,34 4,30 3,42 3,28 3,13 3,69 4,20 4,50 3,20 3,62 4,00 3,89

IT skills 3,60 3,56 2,06 3,15 3,67 3,19 3,31 3,53 2,27 3,21 2,97 3,04 3,00 3,90 1,80 3,46 3,50 3,15

Entrepreneurial skills 3,10 3,67 2,19 3,10 3,30 3,07 2,93 3,57 2,24 3,34 2,90 2,98 2,90 4,30 2,60 3,46 3,80 3,42

Specific (job-related) skills 3,43 4,48 4,19 3,40 3,94 3,76 4,14 4,90 4,18 3,38 4,43 4,21 3,60 4,80 3,80 3,31 4,50 3,96

Q16/Q13

Migrants Employers Social workers
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Table 14: Country- specific information about the respondents’ opinions about migrants’ skills deficits  

 

Table 15: Country-specific information about the respondents' opinions about working cultures  

 

 

Finland 

(n=30)

Lithuania 

(n=27)

Spain 

(n=31)

Cyprus 

(n=80)

Romania 

(n=33)

Total 

(N=201)

Finland 

(n=29)

Lithuania 

(n=30)

Spain 

(n=33)

Cyprus 

(n=29)

Romania 

(n=30)

Total 

(N=151)

Finland 

(n=10)

Lithuania 

(n=10)

Spain 

(n=10)

Cyprus 

(n=13)

Romania 

(n=10)

Total 

(N=53)

I haven’t got problem or challenges with these skills7 % 19 % 29 % 5 % 9 % 11 % 79 % 73 % 64 % 28 % 33 % 56 % 100 % 100 % 100 % 8 % 10 % 60 %

Finnish / Lithuanian / Spanish / Greek / Romanian language skills77 % 78 % 35 % 18 % 55 % 43 % 14 % 10 % 27 % 10 % 20 % 17 % 0 % 10 % 10 % 92 % 40 % 34 %

Other language skills 10 % 26 % 10 % 26 % 3 % 17 % 14 % 10 % 33 % 34 % 20 % 23 % 80 % 30 % 0 % 23 % 60 % 38 %

Learning skills 17 % 19 % 13 % 34 % 24 % 24 % 3 % 3 % 15 % 28 % 0 % 10 % 40 % 10 % 20 % 0 % 60 % 25 %

Networking skills 30 % 0 % 19 % 11 % 0 % 12 % 14 % 33 % 30 % 3 % 20 % 21 % 40 % 90 % 40 % 15 % 20 % 40 %

People skills, “soft skills” 10 % 19 % 26 % 6 % 24 % 14 % 14 % 7 % 12 % 10 % 13 % 11 % 30 % 20 % 10 % 8 % 30 % 19 %

IT skills 20 % 7 % 6 % 5 % 3 % 7 % 3 % 0 % 15 % 0 % 17 % 7 % 10 % 20 % 30 % 0 % 30 % 17 %

Entrepreneurial skills 20 % 7 % 10 % 1 % 30 % 11 % 48 % 70 % 85 % 0 % 33 % 48 % 50 % 50 % 80 % 0 % 30 % 40 %

Specific (job-related) skills 10 % 11 % 55 % 4 % 12 % 15 % 17 % 0 % 21 % 10 % 13 % 13 % 0 % 0 % 20 % 0 % 0 % 4 %

Other 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 % 0 % 10 % 0 % 3 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %

Q17/Q14

Migrants Employers Social workers

Finland 

(n=30)

Lithuania 

(n=27)

Spain 

(n=31)

Cyprus 

(n=80)

Romania 

(n=33)

Total 

(N=201)

Finland 

(n=29)

Lithuania 

(n=30)

Spain 

(n=33)

Cyprus 

(n=29)

Romania 

(n=30)

Total 

(N=151)

Finland 

(n=10)

Lithuania 

(n=10)

Spain 

(n=10)

Cyprus 

(n=13)

Romania 

(n=10)

Total 

(N=53)

individual - collective 3,40 3,48 3,71 3,29 3,97 3,51 3,10 3,73 2,88 2,66 4,10 3,29 2,20 3,60 2,70 3,15 4,30 3,19

employee-oriented - work-oriented 3,50 3,48 3,81 3,06 3,85 3,43 3,41 3,73 3,48 3,00 3,33 3,40 3,60 3,90 3,50 3,23 3,40 3,51

hierarchical - non-hierarchical 3,57 3,26 2,55 3,21 3,52 3,22 3,31 3,50 2,79 2,90 3,03 3,10 3,10 2,80 2,30 3,62 2,70 2,94

leader-driven - democratical 3,57 3,63 2,52 3,29 3,36 3,27 3,45 3,70 2,79 2,93 2,33 3,03 3,50 3,60 2,40 3,54 2,60 3,15

means oriented - goal oriented 3,57 3,63 3,77 3,16 3,67 3,46 3,52 4,03 2,94 3,21 3,73 3,48 3,40 3,50 3,50 3,77 3,30 3,51

unequal between sexes - equal between sexes 3,40 3,59 2,97 3,24 3,58 3,32 4,00 4,23 3,12 3,17 3,70 3,64 4,00 3,70 2,70 3,38 3,60 3,47

unequal between races - equal between races 3,20 3,59 2,77 3,06 3,61 3,20 3,66 4,23 3,21 3,10 3,77 3,59 3,00 3,50 2,70 3,62 4,00 3,38

strict/normative work discipline - flexible/easygoing work discipline 2,80 2,93 2,87 3,21 3,33 3,08 3,45 3,53 3,27 3,38 2,43 3,21 3,20 2,90 3,00 3,38 3,30 3,17

closed for new people - open for new people 3,00 2,74 3,26 3,14 3,48 3,14 3,45 3,03 3,48 3,38 3,77 3,42 2,60 2,70 2,50 3,23 4,10 3,04

closed for different people - open for different people 3,07 2,85 3,23 3,36 3,58 3,26 3,34 3,03 3,55 3,21 3,67 3,36 2,60 2,60 2,40 3,54 3,70 3,00

Here are some opposing adjectives. How would you place 

Finnish / Lithuanian / Spanish / Cypriot / Romanian 

working culture between them?

Migrants Employers Social workers
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Table 16: Country-specific information about the respondents' opinions about problems with working cultures  

 

Table 17: Country-specific information about the respondents' opinions about cultural surroundings 

Finland 

(n=30)

Lithuania 

(n=27)

Spain 

(n=31)

Cyprus 

(n=80)

Romania 

(n=33)

Total 

(N=201)

Finland 

(n=29)

Lithuania 

(n=30)

Spain 

(n=33)

Cyprus 

(n=29)

Romania 

(n=30)

Total 

(N=151)

Finland 

(n=10)

Lithuania 

(n=10)

Spain 

(n=10)

Cyprus 

(n=13)

Romania 

(n=10)

Total 

(N=53)

I/I/They haven’t experienced any problems 67 % 59 % 26 % 15 % 27 % 32 % 55 % 37 % 70 % 48 % 23 % 47 % 10 % 10 % 40 % 0 % 10 % 13 %

working hours 7 % 26 % 32 % 20 % 12 % 19 % 17 % 33 % 24 % 3 % 17 % 19 % 30 % 50 % 40 % 0 % 10 % 25 %

dressing 10 % 4 % 3 % 19 % 6 % 11 % 10 % 10 % 18 % 3 % 3 % 9 % 10 % 20 % 20 % 15 % 0 % 13 %

religion 13 % 4 % 0 % 23 % 6 % 12 % 10 % 10 % 21 % 0 % 3 % 9 % 30 % 0 % 30 % 8 % 10 % 15 %

working methods 3 % 15 % 42 % 14 % 52 % 23 % 17 % 20 % 42 % 31 % 23 % 27 % 70 % 50 % 90 % 85 % 60 % 72 %

too outgoing 3 % 7 % 13 % 6 % 9 % 7 % 3 % 0 % 3 % 0 % 0 % 1 % 10 % 0 % 20 % 0 % 0 % 6 %

too introverted 10 % 4 % 6 % 1 % 6 % 4 % 0 % 0 % 9 % 0 % 17 % 5 % 0 % 0 % 0 % 15 % 10 % 6 %

lack of initiative 3 % 19 % 0 % 8 % 3 % 6 % 7 % 30 % 24 % 10 % 23 % 19 % 0 % 20 % 0 % 8 % 30 % 11 %

too much initiative 0 % 11 % 19 % 3 % 15 % 8 % 0 % 0 % 9 % 7 % 3 % 4 % 0 % 0 % 40 % 0 % 0 % 8 %

interaction with co-workers or customers 10 % 22 % 48 % 1 % 15 % 15 % 14 % 10 % 48 % 0 % 33 % 22 % 60 % 20 % 60 % 8 % 10 % 30 %

co-workers’ or customers’ attitudes 3 % 11 % 35 % 0 % 9 % 9 % 14 % 20 % 45 % 0 % 17 % 20 % 60 % 20 % 80 % 8 % 10 % 34 %

Other 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 14 % 0 % 6 % 10 % 0 % 6 % 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 4 %

Q23/Q20 Migrants Employers Social workers

Finland 

(n=30)

Lithuania 

(n=27)

Spain 

(n=31)

Cyprus 

(n=80)

Romania 

(n=33)

Total 

(N=201)

Finland 

(n=29)

Lithuania 

(n=30)

Spain 

(n=33)

Cyprus 

(n=29)

Romania 

(n=30)

Total 

(N=151)

Finland 

(n=10)

Lithuania 

(n=10)

Spain 

(n=10)

Cyprus 

(n=13)

Romania 

(n=10)

Total 

(N=53)

individual - collective 2,70 3,07 3,65 3,29 3,88 3,32 2,55 3,83 3,18 2,72 4,13 3,29 1,80 3,10 2,50 3,38 3,90 2,96

hierarchical - non-hierarchical 3,50 3,07 2,74 3,21 3,42 3,20 3,45 3,67 2,76 2,97 3,07 3,17 3,40 3,30 2,30 3,15 3,00 3,04

unequal between sexes - equal between sexes 3,90 3,44 2,97 3,08 3,79 3,35 3,83 4,10 3,15 3,00 3,70 3,55 4,00 3,60 2,80 3,23 3,50 3,42

unequal between races - equal between races 3,43 3,33 3,06 3,09 3,61 3,25 3,38 4,17 3,15 3,21 3,80 3,54 3,20 3,50 2,80 3,46 3,90 3,38

strict/normative - flexible 2,73 3,19 3,23 3,20 3,70 3,21 3,21 3,67 3,09 3,34 2,63 3,19 3,10 3,30 3,30 3,46 3,00 3,25

closed for new people - open for new people 3,03 2,96 3,23 3,19 3,45 3,18 3,10 3,20 3,15 3,45 3,77 3,33 2,70 2,60 2,80 3,23 3,90 3,06

Here are some opposing adjectives. How would you 

place Finnish / Lithuanian / Spanish/ Cypriot / 

Romanian culture between them?

Migrants Employers Social workers
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Table 18: Country-specific information about the respondents' opinions about problems with cultural surroundings 

Finland 

(n=30)

Lithuania 

(n=27)

Spain 

(n=31)

Cyprus 

(n=80)

Romania 

(n=33)

Total 

(N=201)

Finland 

(n=29)

Lithuania 

(n=30)

Spain 

(n=33)

Cyprus 

(n=29)

Romania 

(n=30)

Total 

(N=151)

Finland 

(n=10)

Lithuania 

(n=10)

Spain 

(n=10)

Cyprus 

(n=13)

Romania 

(n=10)

Total 

(N=53)

I/I/They haven’t experienced any problems 57 % 56 % 32 % 15 % 27 % 31 % 45 % 37 % 55 % 45 % 43 % 45 % 0 % 0 % 20 % 85 % 0 % 25 %

Dressing 13 % 4 % 3 % 11 % 3 % 8 % 7 % 17 % 15 % 0 % 10 % 10 % 20 % 30 % 30 % 8 % 10 % 19 %

Religion 13 % 7 % 3 % 34 % 21 % 20 % 3 % 17 % 18 % 0 % 3 % 9 % 40 % 30 % 20 % 8 % 10 % 21 %

Neighbors (or other people in your environment) 10 % 11 % 19 % 19 % 3 % 14 % 3 % 7 % 30 % 7 % 20 % 14 % 70 % 0 % 10 % 8 % 30 % 23 %

Authorities 0 % 15 % 10 % 9 % 55 % 16 % 7 % 3 % 9 % 3 % 20 % 9 % 20 % 0 % 10 % 8 % 40 % 15 %

Finnish / Lithuanian / Spanish/ Cypriot / Romanian system10 % 19 % 55 % 10 % 12 % 18 % 38 % 37 % 24 % 38 % 17 % 30 % 60 % 30 % 30 % 0 % 30 % 28 %

Other peoples’ attitudes 33 % 30 % 61 % 4 % 9 % 21 % 17 % 43 % 61 % 10 % 17 % 30 % 80 % 90 % 100 % 15 % 60 % 66 %

Other 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 6 % 3 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Q33/Q30 Migrants Employers Social workers



Appendix 2: Questionnaire to employers  
44 

 

 
 



Appendix 2: Questionnaire to employers  
45 

 

 
 



Appendix 2: Questionnaire to employers  
46 

 

 
 



Appendix 2: Questionnaire to employers  
47 

 

 
 



Appendix 2: Questionnaire to employers  
48 

 

 
 



Appendix 2: Questionnaire to employers  
49 

 

 
 



Appendix 2: Questionnaire to employers  
50 

 

 
 



Appendix 2: Questionnaire to employers  
51 

 

 
 

 

 

 



Appendix 3: Questionnaire to migrants 
52 

 

 
 



Appendix 3: Questionnaire to migrants 
53 

 

 
 



Appendix 3: Questionnaire to migrants 
54 

 

 
 



Appendix 3: Questionnaire to migrants 
55 

 

 
 



Appendix 3: Questionnaire to migrants 
56 

 

 
 



Appendix 3: Questionnaire to migrants 
57 

 

 
 



Appendix 3: Questionnaire to migrants 
58 

 

 
 



Appendix 3: Questionnaire to migrants 
59 

 

 
 

 

 

 



Appendix 4: Questionnaire to socialworkers  
60 

 

 
 



Appendix 4: Questionnaire to socialworkers  
61 

 

 
 



Appendix 4: Questionnaire to socialworkers  
62 

 

 
 



Appendix 4: Questionnaire to socialworkers  
63 

 

 
 



Appendix 4: Questionnaire to socialworkers  
64 

 

 
 



Appendix 4: Questionnaire to socialworkers  
65 

 

 
 



Appendix 4: Questionnaire to socialworkers  
66 

 

 
 

 

 


	1 Introducere
	2 oBIECTIVUL CERCETĂRII
	3 informații generale
	3.1 Comparaţia cu ţările partenere
	3.2 Caracterul multidimensional al integrării

	4 REzULTate  –  factori contextuali
	4.1 Imigranții
	4.2 Experiența angajaţilor
	4.3 Experiența asistenților sociali

	5 cerințele şi nevoile de pe piaţa muncii
	5.1 Situația imigranților pe piața muncii
	5.2 Deprinderea de competențe noi

	6 Cerinţele şi nevoile de pe piața muncii
	6.1 Importanţa diferitelor competențe
	6.2 Deficitul de competenețe

	7 CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ
	7.1 Diferențe între culturile organizaționale
	7.2 Probleme legate de culturile organizaționale

	8 Învățarea pe tot parcursul vieții
	9 contextul cultural
	9.1 Principalele aspecte privind țările partenere
	9.2 Probleme privind contextul cultural

	10 CONCLUzii şi RECOMaNDări
	11 SURsE

