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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

          Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic 

(IPT) are caracter naţional şi este realizată în raport cu obiectivele asumate de România ca stat membru al 

Uniunii Europene.  

Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în 

următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o 

economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, 

productivitate şi coeziune socială. 

          Obiectivul major al planificării strategice constă în creşterea contribuţiei învăţământului 

profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare şi 

cunoaştere, participativă şi inclusivă. 

PAS este un document şi totodată un instrument de lucru necesar unei unităţi şcolare, întrucât 

asigură o imagine reală şi o analiză a ceea ce a fost şi este şcoala, dar, în acelaşi timp, proiectează pe 

termen mediu și lung activitatea viitoare, trasând repere clare. 

 se asigură astfel progresul, evoluţia şi înregistrarea unor rezultate pozitive pe traiectoria 

Cine suntem? Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom reuşi să le realizăm? Ce 

valori ne susţin? Cine sunt beneficiarii schimbărilor?; 

 concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei: dobândire de abilităţi, atitudini, 

competenţe; 

 asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului: curriculum, 

resurse materiale – financiare, resurse umane, relaţii sistemice şi comunitare; 

 asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de obiective pe 

termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi manageriate; 

 favorizează creşterea încrederii în capabilităţile, capacităţile şi forţele proprii; asigură 

dezvoltarea personală şi profesională; 

 dezvoltă parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, implicând în educaţie 

mai mulţi factori ( familie, comunitate, instituţii educaţionale, ong-uri etc. ). 

 

România a parcurs în ultimii douăzeci de ani un proces amplu şi complex de transformare 

sistemică, de reconstrucţie a cadrului legal, instituţional şi organizatoric, având ca obiectiv instaurarea 

unui sistem democratic şi tranziţia la economia de piaţă. 

 

PAS  este conceput în conformitate cu: 

 Legea 1/2011, Legea Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 Programul de guvernare a României pe perioada 2017-2020 -  Educaţie. 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educatie; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 Note, precizări, Contract-consultanţă - Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei 

Meşteşugăreşti "Spiru Haret" Bucureşti; 

 Planul Regional  de Actiune pentru Invatamant,Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia (P.R.A.I. 

SV  2016-2025) 

 Planul Local de Actiune pentru Invatamant (P.L.A.I. Dolj 2016-2025) 

 Legea 258/07.2007 privind practica elevilor şi studenţilor; 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 75 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
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În acest plan de acţiune s-a propus ca obiectiv general,,Creşterea calităţii educaţiei şi formării 

profesionale iniţiale şi continue în sprijinul creşterii economice în contextul dezvoltării societăţii bazate 

pe cunoaştere”. 

 Pentru asigurarea acestui obiectiv general au fost stabilite următoarele obiective specifice: 

1. Adaptarea ofertei educaţionale, în concordanţă cu cerinţele angajatorilor şi ale pieţei muncii 

2. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere  

3. Creşterea accesului egal la educaţie în mediul urban şi rural, pentru tinerii din judeţul Dolj şi reducerea 

abandonului şcolar 

4. Dezvoltarea parteneriatului social în şcoli 

5.Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

6.Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în domeniul formării prin 

învăţământ tehnic şi profesional 

 
Misiunea școlii 

 

Promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, capabil: 

- să asigure accesul la educaţie tuturor, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, 

naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor 

pentru realizarea succesului personal,  profesional şi integrarea în comunitate. 

- să dezvolte interesul pentru educaţie şi emancipare permanentă printr-un învăţământ axat nu 

numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi pe disponibilitatea continuă pentru cunoaştere şi 

acţiune. 

 

Viziunea școlii 

 

      «Unde şi cum vrem să ajungem» - cea mai importantă dintre instanţele care dezvoltă competenţe 

individuale şi anticipează nevoile societăţii viitorului. 

Ținte strategice 

 Acces egal şi sporit la educaţie  

 Asigurarea calităţii şi stimularea performanței; 

 Descentralizarea reală şi creşterea autonomiei şcolii şi a autonomiei profesionale a cadrelor 

didactice; 

 Reducerea abandonului şcolar şi eliminarea violenţei în unităţile şcolare; 

 Realizarea unui parteneriat corect au autorităţile administraţiei publice locale; 

 Dezvoltarea resursei umane implicate în procesul instructiv educativ.  

 Dezvoltarea bazei materiale și atragerea de resurse financiare 
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Capitolul 1. 

       PROFILUL ŞCOLII 

 

 

În 1955 a luat fiinţă „Centrul şcolar UCECOM” situat pe str. G.Enescu, nr.1 din Craiova ce 

pregătea doar croitori pentru confecţii bărbaţi. 

 La 1 octombrie 1957, prin Decizia nr. 456 a UCECOM şi-a început activitatea „Şcoala 

profesională UCECOM” cu o bază didactică materială modestă şi un corp profesoral redus, pregătea trei 

meserii: croitor, tâmplar şi cizmar. 

 Anul 1967 a reprezentat momentul de cotitură în viaţa şcolii – activitatea se desfăşura într-un local 

nou, localul actual situat în str. Electroputere, nr.2. 

 În perioada 1970-1990 - şcoala cunoaşte sub titulatura de „Şcoala profesională UCECOM” cea 

mai mare dezvoltare din existenţa sa – bază materială modernă, corp profesoral numeros şi valoros (100 

cadre didactice), meserii şi specializări noi din domeniile: mecanic (lăcătuş mecanic, prelucrător prin 

aşchiere, sudor, mecanic auto, tinichigiu-vopsitor auto, bijutier, tinichigiu, electromecanic auto, maistru 

mecanic auto, tehnician mecatronist) electromecanic (electromecanic maşini şi aparate electrice, 

electromecanic auto, electrician reparaţii frigidere şi aparate electronice), prelucrarea lemnului (tâmplar 

universal, tapiţer–plăpumar-saltelar, maistru tâmplar), construcţii (zidar-pietrar-tencuitor, zugrav-

vopsitor, dulgher-parchetar, instalator tehnico-sanitar şi gaze), textile (croitor îmbrăcăminte pentru femei 

şi bărbaţi, tricoter confecţioner, confecţioner produse textile, cizmar, tăbăcar, marochiner, creator 

proiectant îmbrăcăminte) cu un număr mare de elevi (peste 2000/an), toate acestea făcând ca în 

septembrie 1990 prin Decretul-Lege nr. 66 al UCECOM, şcoala să se transforme în „Grupul Şcolar 

UCECOM”. 

Începând cu anul 1995, prin decizia nr. 103 a UCECOM, grupul  şcolar poartă numele marelui 

reformator al învăţământului românesc - Spiru Haret, nume sub care funcţionează şi în prezent. 

Această perioadă se caracterizează prin profunde transformări care au vizat deopotrivă profilul şi 

conţinutul activităţii şcolii, conform Reformei din învăţământul românesc. 

Prin Ordin de Ministru 3671/22.04.2010, începând cu anul școlar 2010-2011 s-a aprobat 

schimbarea denumirii din Grup Școlar de Arte și Meserii al Cooperației Meșteșugărești “Spiru Haret”, 

Craiova în  Liceul UCECOM “Spiru Haret”- Municipiul Craiova iar de la 1 septembrie 2012 s-a numit 

Liceul Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret”, ca urmare a atribuirii de noi denumiri a liceelor. 

Liceul oferă instruire prin: 

 SCOALA PROFESIONALA:,,Mecanic auto,, , “Frizerie, coafură, manichiură, pedichiură”, ,, 

Mecanic de mecanică fină”, ,,Croitorie dupa comandă” 

 

 LICEU TEHNOLOGIC, curs de zi, seral si frecventa redusa 

 profil tehnic, calificările: “Tehnician mecatronist” 

 profil servicii, calificările: “Tehnician în activități economice“ , “Coafor stilist“ 

 

 ŞCOALĂ POSTLICEALĂ, curs de zi, calificările: “Analist programator”, “Asistent de 

gestiune”, “Agent vamal”, “Tehnician electromecanic auto”, “Cosmetician”, “Creator 

proiectant îmbrăcăminte” 

 

 CURSURI DE CALIFICARE: 

o Frizer, coafor, manichiurist pedichiurist;  

o Lucrător în comerţ;  

o Lucrător hotelier; Bucătar; Ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie;  

o Mecanic auto;  

o Electrician de întreţinere şi reparaţii în industria mică;  

o Lucrător în tricotaje-confecţii;  
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o Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze;  

o Zidar, pietrar, tencuitor;  

o Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor; 

o Dulgher, tamplar, parchetar;   

o Tehnician în construcţii şi lucrări publice. 

 

 CURSURI DE PERFECŢIONARE: 

o Formator; 

o Evaluator de competenţe profesionale; 

o Expert in achizitii publice; 

o Manager proiect. 

 

Și în prezent, școala oferă instruire în domeniile: mecanica, estetica, economic, informatica, 

transporturi, servicii și textile-pielarie, prin niveluri şi forme de învăţământ acreditate, astfel : 

 

 

 Niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale acreditate cu Ordinul Ministrului 

Educaţiei şi Cercetării Nr. 5655/14.11.2006 pentru: 

 

SCOALA  PROFESIONALĂ 

Domeniul „Mecanică” 

        NIVEL 3: Calificările profesionale  – „Mecanic auto”, „Mecanic de mecanică fină” 

Domeniul „Industrie textilă şi pielărie” 

         NIVEL 3: Calificarea profesională – „Croitor îmbrăcăminte după comandă” 

Domeniul „Estetica şi igiena corpului omenesc” 

          NIVEL 3: Calificarea profesională – „Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist” 

ŞCOALA POSTLICEALĂ – durata de 2 ani 

Domeniul „Economic” 

           NIVEL 5 avansat de calificare: Calificările profesionale – „Asistent de gestiune”,  „Agent vamal” 

 Niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale acreditate cu Ordinul Ministrului 

Educaţiei şi Cercetării si Inovarii Nr. 4105/11.05.2009 pentru: 

-INVĂŢĂMÂNT LICEAL, FILIERĂ TEHNOLOGICĂ, PROFIL TEHNIC, Domeniul mecanică (zi, 

seral)  

-ŞCOALA POSLTICEALĂ- Nivel 5 avansat de calificare  

Calificările profesionale: -„Cosmetician”, „Creator proiectant îmbrăcăminte”,  „Analist 

programator”, „Tehnician electromecanic auto” 

Niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale acreditate cu OMENCȘ 

nr.5055/30.08.2016, nr.5476/18.10.2010 pentru:  

 

- INVĂŢĂMÂNT LICEAL, FILIERĂ TEHNOLOGICĂ, PROFIL SERVICII,  

DOMENIUL ECONOMIC (zi, seral) Calificările profesionale:”Tehnician în activități economice” 

DOMENIUL: ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC,  Calificarea profesională –”Coafor 

stilist” 

 Niveluri şi forme de învăţământ autorizate – Autorizatie cu OMEC nr. 5325/28.08.2020 

Domeniul: Turism si alimentatie,  

NIVEL 3, Calificarea profesionala: ”Bucatar”,  

     Domeniul: Industrie textila si pielarie 

NIVEL 3, Calificarea profesionala: ”Confectioner articole din piele si inlocuitori” 
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Liceul Tehnologic UCECOM “”SPIRU HARET”, Craiova este situat în Regiunea Sud-Vest 

Oltenia, Str. Electroputere, nr.2 şi deserveşte  localităţi din cele 5 judete ale regiunii. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În cadrul celor trei forme de scolarizare (școala profesională, liceu si școala postliceală) în anul 

școlar 2016-2017 au fost înscriși 562 de elevi pentru formele de zi, seral și școala profesională. De 

asemena, școala oferă 21 programe de formare pentru adulți autorizate (16 cursuri calificare și 4 cursuri 

de perfecționare). Începând cu anul școlar 2017-2018, școala funcționează cu 608 elevi, la formele de mai 

sus.  

      În ultimii ani, școala a încheiat  protocoale/contracte/convenții pentru instruirea practică cu firmele 

din regiune anul acesta numărul contractelor fiind de peste 35. 

     Şcoala este încadrată cu un număr de 43 cadre didactice (36 profesori şi 7 maiştri instructori). 

Majoritatea acestora au gradul didactic I (24) şi gradul didactic II (9). In perioada următoare, numărul 

personalului didactic poate să crească sau să scadă, în funcţie de modul în care se realizează, sau nu se 

realizeză, în totalitate planul de şcolarizare propus pentru fiecare an şcolar. 

   Anual, școala își propune un plan de modernizare a bazei didactico-materiale, reprezentând 25% din 

veniturile realizate. 

    Şcoala  utilizează fonduri alocate prin  programele finanţate de Uniunea Europeană pentru a-şi 

moderniza şi extinde gama echipamentelor utilizate pentru sprijinirea procesului de predare şi învăţare. 
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Capitolul 2.  

DEMOGRAFIE 
 

2.1. Proiecţii demografice  

 

 Prognoza evoluţiei demografice indică (într-o variantă medie) o reducere a populaţiei României 

faţă de 2005 cu 927,2 mii locuitori până în 2015 (-4,3%), respectiv cu 2.380,4 mii loc. până în 2025 (-

11%).  

Pe grupe mari de vârstă, faţă de 2005, la nivel naţional cea mai accentuată scădere se proiectează 

în grupa 0-14 ani, cu 11,9% (-407,9 mii pers.) până în 2015, respectiv cu 26,8% (-920,7 mii pers.) până 

în 2025. În schimb, va creşte numărul persoanelor în vârstă (peste 65 ani). 

Numărul populaţiei tinere cu vârsta până în 25 ani, în continuă scădere, are influenţă directă 

asupra contingentului copiilor de vârstă preşcolară, şcolară, gimnazială, liceală şi universitară. La rândul 

său, fiecare grupă de vârstă are implicaţii directe asupra instituţiilor sistemului educaţional şi efectivului 

cadrelor pedagogice necesare.  

La 1 iulie 2010, populaţia de vârstă şcolară (3-24 ani) a României a fost de 5518,0 mii persoane, 

reprezentând 25,7% din totalul populaţiei ţării, cu 1505,5 mii persoane mai puţine decât în 2000 (7023,5 

mii persoane). Scăderea înregistrată în perioada 2000-2010 este în concordanţă cu tendinţa generală de 

scădere a populaţiei totale a ţării.  

Din datele proiectării populaţiei de vârstă şcolară, la nivelul României, reiese că în următorii ani 

populaţia cuprinsă într-o formă de învăţământ, va scădea treptat (mai accentuat în primii ani şi apoi mai 

lent), ajungând în 2050 la 2402,6 mii persoane, o populaţie şcolară de 2,3 ori mai mică decât cea din anul 

2010. 

În perioada de tranziţie populaţia judeţului Dolj a scăzut an de an datorită atât sporului natural 

negativ cât şi migraţiei externe, tendinţa manifestându-se cu o intensitate mai mare pentru populaţia 

masculină. Evoluţia populaţiei evidenţiază, de asemenea, proporţia majoritară a femeilor, cu o uşoară 

tendinţă de creştere a ponderiilor în totalul populaţiei. La 1 ianuarie 2011 populaţia judeţului Dolj a fost 

de 700.431 locuitori din care 339.534 bărbaţi (48,5%) şi 360.897 femei (51,5%).   

Populaţia la 1 ianuarie 2011 a scăzut faţă de 1 iulie 2010 cu 1693 persoane, cu diferenţieri 

semnificative pe sexe: 805 persoane la femei şi 888 persoane la bărbaţi. Ca urmare, densitatea populaţiei 

la 1 ianuarie 2011 a fost la 94,5 locuitori/km
2
.  

La 1 ianuarie 2011, la 1000 persoane de sex masculin reveneau 1063 persoane de sex feminin.  

La nivelul grupelor mari de vârstă, modificările structurale survenite sunt caracterizate de 

scăderea numărului şi ponderii persoanelor tinere sub 15 ani, concomitent cu creşterea numărului şi 

proporţiei populaţiei de 60 ani şi peste.  

Din analiza comparativă a populaţiei şcolare din grupa de vârstă 15 –19 ani a rezultat că în anul 

2012 faţă de anul 2002 populaţia şcolară a scăzut cu 14251 elevi. Aceasta reprezintă o scădere de 508 

clase (cu 28 de elevi) şi o scădere cu 27,68% a populaţiei şcolare din licee şi școli profesionale,  ceea ce a 

determinat o scădere cu 12% a gradului de ocupare în învăţământ. 

 

2.2.  Concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 

 

Din analiza evoluţiei populaţiei judeţului Dolj actuală şi proiectată, pe grupe mari de vârstă pentru 

perioada 2003-2025, putem observa următoarele aspecte: 

 Procesul de îmbătrânire demografică coroborat cu tendinţa de descreştere a populaţiei determină 

reduceri semnificative ale populaţiei şcolare, ceea ce ar putea avea următoarele implicaţii: 

- reorganizarea sistemului educaţional care să ţină cont de tendinţele existente pe piaţa muncii, 

având totodată în vedere servicii de orientare şi consiliere, excedent de cadre didactice, abordarea 

unor nevoi educaţionale specifice. 
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-dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă în scopul păstrării resurselor umane 

pe piaţa muncii pe o perioadă cât mai lungă (bătrâneţe activă) prin retragerea din activitate mai 

târziu şi progresiv. 

 Ponderea populaţiei feminine, atât în populaţia totală a judeţului Dolj cât şi în mediul rural, 

implică asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine. 

  Procentul ridicat de populaţie roma din judeţ necesită intensificarea măsurilor pentru a 

asigura accesul egal la educaţie prin programe de sprijin pentru grupurile dezavantajate, ca şi 

înfiinţarea de clase pentru calificări specifice 

 Scăderea numărului populaţiei la nivelul întregului judeţ, ritmul cel mai alert de descreştere 

înregistrând populaţia de vârstă şcolară are implicaţii directe şi imediate asupra reţelei şcolare, 

impunându-se restructurarea acesteia şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii.  
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Capitolul 3. 

PROFILUL ECONOMIC JUDEȚEAN 
 

3.1. Cerințe de competitivitate 

 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru orizontul 2013-2020-2030 

prezintă ca obiectiv strategic (orizont 2013) încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării 

durabile a României, ca stat membru UE. Pentru judeţul Dolj, aceste obiective constituie ţinte urmărite 

prin programe de dezvoltare pentru toate domeniile de activitate.Pentru anul 2020, obiectivul pe termen 

mediu îl constituie atingerea nivelului actual al ţărilor Uniunii Europene, iar pentru 2030 obiectivul îl 

constituie apropierea semnificativă de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre UE. 

 

3.2. Proiecția cererii de formare profesională la nivelul regiunii și județului 

 Evoluţia cererii de formare profesională pe domenii de pregătire ale învăţământului profesional şi 

tehnic este estimată prin raportarea la distribuţia cererii de forţă de muncă în următoarea structură 

matriceală, ca intersecție dintre structura pe grupe, ocupații și structura pe activități CAEN.  

 

Domeniul de 

pregătire 

Grupe de ocupaţii Activităţi economice 

Construcţii 

instalaţii şi 

lucrări publice 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31) 

Constructii 

Industria constructiilor metalice si a 

produselor din metal (exclusiv masini, 

utilaje si instalatii) 

Productia si furnizarea de energie 

electrica si termica, gaze, apa calda si aer 

conditionat 

Distributia apei; salubritate, gestionarea 

deseurilor, activitati de decontaminare 

Meseriasi si muncitori calificati in 

industria extractiva si constructii (71) 

 

Comerţ Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor (34) Comerţ cu ridicata si cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor si 

motocicletelor 
Modele, manechine şi vânzători în 

magazine şi pieţe (52) 

Economic Funcţionari de birou (41) Dispersie mare transectorială 

Electric Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

metalurgie, constructii metalice si 

asimilati (72) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori 

de masini, echipamente şi alte produse 

(82) 

Electromecanică Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31) 

Dispersie mare transectorială 

Alte ocupații asimilate tehnicienilor (31) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

metalurgie, constructii metalice si 

asimilati (72) 

Operatori la instalaţii fixe şi lucrători 

asimilaţi (81) 
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Operatori la maşini, utilaje şi asamblori 

de masini, echipamente şi alte produse 

(82) 

Conducători de vehicule  şi operatori 

instalaţii mobile (83) 

Electronică 

automatizări 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31) 

Dispersie mare transectorială 

Meseriasi si muncitori calificati in 

metalurgie, constructii metalice si 

asimilati (72) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori 

de masini, echipamente şi alte produse 

(82) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

industria alimentara si alte meserii 

artizanale (74) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori 

de masini, echipamente şi alte produse 

(82) 

Industrie textilă 

şi pielărie 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31)  

Fabricarea produselor textile  

Fabricarea articolelor de imbracaminte; 

aranjarea si vopsirea blanurilor Tabacirea 

si finisarea pieilor; fabricarea articolelor 

de voiaj si marochinarie, a 

harnasamentelor si incaltamintei 

Meseriasi si muncitori calificati in 

mecanica fina, artizanat, imprimerie si 

asimilati (73) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

industria alimentara si alte meserii 

artizanale (74) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori 

de masini, echipamente şi alte produse 

(82) 

Mecanică Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31) 

Dispersie mare transectorială 

Alte ocupații asimilate tehnicienilor (31) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

industria extractiva si constructii (71) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

metalurgie, constructii metalice si 

asimilati (72) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

mecanica fina, artizanat, imprimerie si 

asimilati (73) 

Operatori la instalaţii fixe şi lucrători 

asimilaţi (81) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori 

de masini, echipamente şi alte produse 

(82) 

Conducători de vehicule  şi operatori 

instalaţii mobile (83) 
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Structura estimată pe domenii de pregătire a cererii potențiale la intersecția COR-CAEN, pentru 

Regiunea Sud Vest Oltenia este următoarea : 

Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în Regiunea Sud Vest Oltenia 

 

Domeniul de educaţie şi formare profesională Ponderi previzionate ale 

cererii de formare 

profesională pentru 2013-

2020 

(%) 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 5,8 

Comerţ 14,5 

Economic 7,4 

Electric 7,7 

Electromecanică 1,2 

Electronică şi automatizări 0,5 

Industrie textilă şi pielărie 5,4 

Mecanică 28,9 

  

Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii 

 

PROGNOZE ALE CERERII 

AGREGATE - REGIUNEA SUD 

VEST OLTENIA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pondere

a din 

cererea 

pieței 

muncii 

pentru 

calificar

i de 

nivel 3 și 

5 în 

2017 

Pondere 

nivel 5 

pentru 

continuare

a studiilor 

în 

învățămân

t superior 

în 2017 

(asigurare

a 

benchmar

k 

european) 

Ponderi 

nivel 3și 5 

în oferta 

educațional

ă a IPT - 

ieșiri în 

2017 

Total 
77426

3 

76693

4 

75913

3 

75128

5 

74339

2 

73545

8       

Calificări specifice nivelului 5 de 

calificare 78922 78175 77379 76579 75775 74966 10% 27% 37% 

Calificări specifice nivelului 3 de 

calificare 
69534

1 

68876

0 

68175

3 

67470

5 

66761

7 

66049

2 90%   63% 

 

  Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 60%. În cadrul 

ofertei educaţionale a IPT aproximativ 40% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 5 iar 60% 

pentru calificări de nivel 3. 

 

3.3. Concluzii din analiza mediului economic. Implicatii pentru ÎPT 

 Având în vedere dinamica pieţei muncii se impune: adaptarea sistemului educaţional care să ţină 

cont de tendinţele existente pe piaţa muncii; oferirea de servicii de orientare şi consiliere pentru domeniile 

prioritare de dezvoltare; recalificarea excedentului de cadre didactice pentru vechile calificări; abordarea 

unor nevoi educaţionale specifice  

 Din cauza procentului ridicat de populaţie rurală în judeţul Dolj, se impune acordarea unei atenţii 

sporite pentru a asigura accesul populaţiei din mediul rural la Învăţământul Profesional şi Tehnic în 
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condiţii optime, precum şi o multitudine de opţiuni în vederea angajarii lor ulterioare în agricultură, 

prelucrarea produselor agricole, silvic şi prelucrarea lemnului, comerţ, agroturism etc.  

 Asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine este necesară având în vedere ponderea 

populaţiei feminine din totalul şomerilor, rata de ocupare fiind semnificativ mai mică decât cea a 

populaţiei masculine.  

 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul 

întregii vieţi 

 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind 

oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii. 

 parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte 

organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a 

managementului şcolar 

 participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu nevoile de 

formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea ocupaţională 

accentuată de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi adecvare competenţelor la 

cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor oportunitatea unei implicării active ca 

furnizori de formare pentru adulţi, având în vedere: 

 creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la 

schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi 

 adecvarea calificării cu locul de muncă 

 reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 

 recunoaşterea şi valorificarea experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale formală şi 

informală 

 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la 

distanţă, consultanţă, etc. 

Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei de forţă 

de muncă - trebuiesc avute în vedere pentru: 

 Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile decizionale: 

regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS) 

 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare 

 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, nevoile în creştere în 

construcţii, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu accent pe creşterea 

nivelului de calificare şi noile tehnologii), priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi 

dezvoltarea rurală. 
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Capitolul 4.  

CONTEXT 

 
4.1.Context european 

 
Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă 

 

Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în 

următorul deceniu. 

La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-26 martie 2010 

şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. 

În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 priorităţi interdependente 

stabilite la nivelul statelor membre: 

 Creştere inteligentă: 

 Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere şi inovare  

 Creştere durabilă: 

 Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi 

ecologice 

 Creştere inclusivă 

 Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială 

  

1.Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020 

 creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 

75%2; 

 alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 

 obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu  

30%,  dacă  există  condiții  favorabile  în  acest  sens,  creşterea  cu  20%  a ponderii 

energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, 

comparativ cu 1990; 

 reducerea  ratei  părăsirii   timpurii   a   școlii3   la   maximum   10%4   și creșterea 

procentului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel 

puțin 40%5 în 2020; 

 reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune 

socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 20086. 

 

2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele: 

 1)până  în  2020,  în  medie,  cel  puțin  15  %  dintre  adulți  ar  trebui  să  participe  la programele de 

învățare de-a lungul vieții7; 

2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, 

matematică și științe exacte8, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 

3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar9, ar 

trebui să fie de cel puțin 40 %; 

4) până  în  2020,  proporția  părăsirii  timpurii  a  școlii10  din  sistemele  de  educație  și formare, ar 

trebui să fie sub 10 %; 

5) până  în  2020,  cel  puțin  95  %  dintre  copiii  cu  vârsta  cuprinsă  între  4  ani  și  vârsta pentru  

înscrierea  obligatorie  la  școala  primară,  ar  trebui  să  beneficieze  de  educație preșcolară; 
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6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați11 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care  au  

finalizat  sistemul  de  educație  și  de  formare  profesională  cu  cel  mult  trei  ani înaintea anului de 

referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 2010. 

 

3. Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, derivate din 

cadrul strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în continuare, comparativ, 

evoluția indicatorilor în cazul României şi a Uniunii Europene, 28 de state: 
 

 

 

 
Indicatori 

 

 
Unitate 

România 
Perioada de referinţă 

Media 
UE-28 

Ținta 
RO 

Ținta 
UE 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2020 2020 

Rata de 
părăsire 
timpurie a 
şcolii

13
 

 

% 
(18-24ani) 

 
19,6 

 
16,6 

 
18,4 

 
17,5 

 
17,4 

 
17,3 

 
17,3 

 
17,3 

 
12 

 
11,3 

 
10 

Ponderea 
absolvenților 
de 
învățământ 
terțiar

14
 

 
% 

(30-34 ani) 

 
 

11,4 

 
 

16,8 

 
 

18,3 

 
 

20,3 

 
 

21,7 

 
 

22,9 

 
 

25,0 

 
 

25,6 

 
 

38,7 

 
 

26,7 

 
 

40 

Procentul 
persoanelor 
cu vârsta de 
15 ani cu 
competențe 
scăzute de 
citire, 
matematică și 
științe 
exacte

15
 

 
 

 
% 
(15 
ani) 

Citire 
 

40,4 
  

37,3 
  

38,7 19,7 
 

15,0 

Matematică 
 

47,0 
  

40,8 
  

39,9 22,1 
 

15,0 

 

Științe 

  

41,4 

   

37,3 

   

38,5 

 

23,5 

  

15,0 

Participarea 
adulților în 
ÎPV

16
 

 

% 
(25-64 ani) 

 
1,6 

 
1,5 

 
1,2 

 
1,4 

 
1,2 

 
1,8 

 
1,5 

 
1,3 

 
10,7 

 
10 

 
15 

Rata de 
ocupare a 
absolvenților 
(ISCED 3-6)

17
 

% 
(20-34 

ani) 

ISCED 3-8 72,0 77,7 71,2 70,8 70,1 67,2 66,2 68,1 76,9  82 

ISCED 3-4 62,7 69,1 60,8 58,9 59,3 55,0 57,2 59,8 70,9   

ISCED 5-8 84,7 85,9 82,4 81,3 79,0 77,1 74,2 77,1 81,9   

Rata de 
ocupare

18
 

% 
(20-64 ani) 

63,6 63,5 64,8 63,8 64,8 64,7 65,7 66,0 70,1 70,0 75 

Sursa: Pentru datele Eurostat, baza de date online 

4.Analizând evoluția indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană și țintele 

asumate de România pentru 2020, rezultă următoarele constatări: 

 rata  părăsirii  timpurii  a  școlii  în  România,  17,3%  în  2015,cu 5,3 puncte 

procentuale peste media europeană de 12%, este una din cele mai ridicate 

din 

Europa,  cu  o  evoluţie  sinuoasă,  fără  un  progres  semnificativ  în  direcția  

țintei naționale, de 11,3%, pentru anul 2020; 

 ponderea  absolvenților  de  învățământ  terțiar  a  înregistrat  un  progres  bun  în 

direcția țintei naționale, de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 16,8% în 2009, 

la 25,6% în 2015. Cu toate acestea, se constată un decalaj semnificativ între 
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valorile indicatorului la nivel naţional şi cele la nivelul UE 28: media 

europeană de 38,7% în 2015, ţinta europeană de 40% pentru 2020. 

 impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de 

gimnaziu, care ar contribui semnificativ la informarea și conștientizarea 

abilităților native ale elevilor, atât de către aceștia, cât și de către familii și cadre 

didactice; 

România   continuă   să   se   situeze   pe   penultimul   loc   între   țările   

europene participante în programul PISA
19

. În ciuda unui progres bun înregistrat la 

testarea din 2015 faţă de testarea din 2012 la matematică, rezultatele tinerilor români, 

în vârstă de 15 ani, indică un procent foarte ridicat al celor cu competențe scăzute, de 

39,9%, în condițiile  în  care  media  europeană,  în  același  an,  a  fost  de  22,1%.  

În  2015  se înregistrează o creştere a ponderii tinerilor cu competenţe scăzute la citire 

şi la ştiinţe faţă de 2012. La citire, 38,7% din tinerii din România au un nivel scăzut, 

faţă de numai 19,7% cât este media la nivelul celor 28 de state europene. La ştiinţe, 

38,5% din tinerii din România au un nivel scăzut, faţă de numai 23,5% cât este media 

la nivelul celor 28 de state europene Ţinta din Cadrul strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniul educației și formării profesionale ET 2020 propusă la nivel 

european pentru anul 2020 este de 15% pentru toate cele 3 criterii, citire, matematică 

şi ştiinţe; 

În  contextul  crizei  economice  și  financiare,  rata  de  ocupare  a  absolvenților  

cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut o 

evoluție descrescătoare după anul 2009, cu o uşoară revenire în anul 2015. În cazul 

absolvenților de învățământ secundar superior ISCED 3-4, rata de ocupare în 2015 a 

fost de 59,8%, faţă de 69,1% în 2009 şi faţă de media UE 28 DE 70,9%. Cu o rată a 

ocupării  absolvenților  de  68,1%  în  anul  2015,  pe  ansamblul  nivelurilor  de  

educație ISCED 3-8, România se plasează cu peste 8 puncte procentuale sub media 

europeană, de 76,9% şi departe de ținta de 82%, propusă la nivel european pentru anul 

2020; 

În ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata 

de ocupare în România a fost, în 2015, de 66% față de media europeană de 70,1%, 

fără progrese semnificative în perioada analizată, în raport cu ținta de 70%, asumată la 

nivel național pentru anul 2020; 

Rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți 

a fost, în 2015, de 1,3 %, în scădere în ultimii 3 ani, mult sub valoarea europeană de 

10,7% și departe de ținta de 10% propusă de România pentru 2020. 

5.Ponderea relativ bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și 

tehnic în totalul elevilor înscriși în învățământul secundar superior, ISCED 3, în 

2015, de 56,3%, în România, față de media UE-28 de 48,1%
20

, demonstrează 

importanța formării profesionale inițiale pentru piața muncii din România. Cu 

toate acestea, în perioada 2013-2015 s-a înregistrat o scădere continuă a valorii 

indicatorului, de la 62,9% în 2013 la 56,3% în 2015. 

 

 4.2.Context național 

Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă 

deosebită pentru educaţia şi formarea profesională, se numără: 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014- 2020;  Strategia 

națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020; 



 

19  

Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; Strategia națională pentru 

învățământ terțiar 2015-2020; 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; Strategia națională de 

cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020; 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-

2030;  

Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020;  

Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035,  

Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni; 

Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020; 

Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 

rome pentru perioada 2014-2020; 

Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 

Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020;  

Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020; 

Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 

2020-2030; 

Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020; 

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 

2011-2020; 

Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. 

 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 

2014- 2020 are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune: 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare 

profesională pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de 

ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu 

nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 2014 

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii 

de acţiune: 

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a 

curriculumului şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin 

Cadrul național al calificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru 

facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei 

pentru piaţa muncii; 

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa 

muncii, definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor 

în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de 

muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 

4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 

5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 
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6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare 

profesională. 

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la 

programele de formare profesională, având ca tinte strategice: 

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în 

învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014; 

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot 

parcursul vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii 

de acţiune: 

7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor 

învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 

8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 

9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a 

rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 

10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din 

sistemul de învățământ pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri 

vulnerabile; 

 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca  ținte 

strategice: 

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal

 tehnologic şi 

 la învăţământul profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 

examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014; 

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor  la  programe  de  învățare  pe  tot 

parcursul vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 

acţiune: 

 Dezvoltarea  unui  cadru  naţional  de  asigurare  a  calităţii  educației  și  formării 

profesionale la nivel de sistem; 

 Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 

 Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor 

de formare profesională din formarea profesională inițială şi formarea 

profesională continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context 

formal, nonformal și informal; 

 Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 

 Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării 

naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea 

spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014; 

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională 

la 4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014. 
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Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 

acţiune: 

11. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi

spiritul 

antreprenorial din cadrul programelor de formare profesională; 

12. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 

13. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea 

asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 

 Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic 

prin strategiile menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr.1 din 

2011, cu modificările şi completările ulterioare. Structura învăţământului profesional şi 

tehnic este ilustrată în figura de mai jos. 

 

 

Învățământul  liceal  asigură  continuarea  studiilor  în  învățământul  

obligatoriu (clasele a IX-a și a X-a) și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), 

dezvoltând, aprofundând și particularizând   competențe (cunoștințe, abilități și atitudini) 

formate în ciclurile anterioare ale învățării. 

Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: 

a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; 
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b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia 

mediului; 

c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. 

Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este 

de 4 ani, în conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educa ției. Pentru 

unele forme de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se 

prelungeşte cu un an. 

Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de 

bacalaureat și cu examen de certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și 

vocațională. 

 

Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în 

învăţământul  postliceal  și  pot  obține,  ulterior,  nivelul  5  de  calificare.  Absolvenții  

cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învățământul postliceal pentru 

obținerea nivelului  5  sau  în  învățământul  superior,  în  orice  program  de  studii  și  

pot  obține nivelurile de calificare 6, 7 și 8. 

Absolvenții   învățământului   liceal,   filierele   tehnologică   și   vocațională,   

care promovează examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 

al Cadrului naţional al calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al 

certificatului, conform Europass. 

 

Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de 

nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de 

formare  regionale,  județene  și  locale,  pe  baza  unui  contract  de  pregătire  practică, 

încheiat între unitatea de învățământ, operatorul economic și elev. 

 

Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

 învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a 

VIII-a,  ca  parte  a  învățământului  secundar  superior,  începând  cu  anul  

şcolar 2014/ 2015, pe baza unui contract cadru, încheiat între unitatea de 

învățământ şi operatorii economici implicaţi în formarea profesională a 

elevilor; 

 învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-

a, ca  parte  a  învățământului  secundar  superior,  începând  cu  anul  şcolar  

2017/ 2018, pe baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai 

mulţi operatori economici sau între o asociaţie/un consorţiu de operatori 

economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza 

căreia se află unitatea şcolară. unui contract de pregătire practică, încheiat 

între unitatea de învățământ – agentul economic și elev; 

 stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după 
finalizarea clasei a X-a de liceu , formă de organizare specifică în prezent 

programelor de tip „A doua șansă”. 

 

În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu 

şi modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. 

Studiile se finalizează  cu  examen  de  certificare.  Absolvenții  care  promovează  

examenul  de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de 
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nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul 

descriptiv al certificatului, conform Europass. 

 

Programul Național de Reformă se pliază pe prioritățile Comisiei Europene, respectiv 

îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de educaţie şi formare profesională, 

participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai mare mobilitate educaţională şi profesională a 

elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice în vederea atingerii celor două ţinte în domeniul educaţional 

fixate prin strategia Europa 2020. Aceste obiective, la nivel european, sunt: reducerea ratei părăsirii 

timpurii a şcolii la un nivel maxim de 10% şi creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu 

vârsta de 30-34 ani la cel puţin 40%. 

Legea Educaţiei Naţionale vizează următoarele schimbări: 

1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul 

European al Calificărilor  
Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează educaţia 

timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 6 ani); introducerea 

clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei învăţământului gimnazial la 5 ani; 

generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 clase.  

Atât în România cât şi în Uniunea Europeană, 16 ani reprezintă vârsta de la care o persoană poate intra pe 

piaţa muncii în mod legal.  

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului  
Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin reducerea 

volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii conţinuturilor acestor programe. 

Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe cheie de care are nevoie fiecare individ pentru 

împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziunea socială şi pentru intrarea 

pe piaţa muncii.  

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor  
Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor. Portofoliul va 

cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor 

dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale. Din el se va putea afla parcursul 

educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui deosebite. Evaluările elevilor vor fi realizate la 

finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a IX-a.  

4.Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem 

Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale.  

Legea introduce principul „finanţarea urmează elevul” prin care alocarea banilor publici va deveni 

transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice. Legea Educaţiei Naţionale 

prevede alocarea pentru finanţarea educaţiei a minimum 6% din PIB-ul anului respectiv.  

 5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate  
Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi atragerea 

celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe de tip „Şcoala după şcoală” 

sau „A doua şansă”. De asemenea, se vor subvenţiona de către stat costurile aferente frecventării liceului 

pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socio-economice dezavantajate, precum şi pentru 

cei care frecventează şcolile profesionale şi se vor acorda burse pe bază de contract încheiat cu operatori 

economici ori cu alte persoane juridice sau fizice.  

6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic  
Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea dobândirii 

unei calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal (filiera 

tehnologică) şi postliceal; extinderea utilizării sistemului de credite transferabile (de ex. între 

învăţământul liceal tehnologic şi cel postliceal); asigurarea posibilităţii finalizării, până la vârsta de 18 

ani, de către absolvenţii învăţământului gimnazial care întrerup studiile, a cel puţin unui program de 

pregătire profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului Naţional al 
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Calificărilor, program organizat gratuit prin unităţi de învăţământ de stat.  

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane  
Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o specializare, 

masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an. Evoluţia în cariera didactică se 

va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea titlului de profesor - emerit în sistemul de 

învăţământ preuniversitar.  

Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în urma înfiinţării 

corpului naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin concurs, a 

cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul 

managementului educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea ocupa funcţii de conducere, 

îndrumare şi control. Un pas înainte în vederea exercitării dreptului la educaţie permanentă îl reprezintă 

sprijinul acordat de stat prin deschiderea, încă de la naşterea fiecărui copil, a unui cont educaţional 

(echivalentul a 500 Euro).  

8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii  
Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe tot parcursul 

vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea competenţelor obţinute în 

contexte educaţionale formale, informale şi non-formale. Totodată, legea prevede posibilitatea înfiinţării, 

de către autorităţile locale, a Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă, care au rolul de a 

implementa, la nivelul comunităţii, politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii. 

(Sursa: PNR pag 104-107) 

 

Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii  este una din principalele tinte ale PNR  
Traiectoria ţintei pentru perioada 2010 - 2020 vizează atingerea unui nivel de 11,3% în 2020, în 

condiţiile unui scenariu realist de dezvoltare economică şi în care se vor implementa măsurile propuse.  

 

România are în vedere realizarea unei evaluări intermediare pentru aprecierea impactului 

măsurilor în atingerea ţintei şi eventuala corectare a traiectoriei. 

 

Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt: 

 

 

 

 

 

1.Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii.  

2.Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile 

dezavantajaterii 
       Bani de liceu, burse  profesionale, rechizite şcolare, Euro 200.  

       3.Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi diversificarea 

programelor în domeniu: A doua şansăşi Şcoala de după şcoală.  

      4.Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul 

preuniversitar precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire profesională 

         5. Dezvoltarea învăţământului profesional,liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii post-liceale. 

 

4.3.Contextul regional 
În regiunea Sud Vest Oltenia, educația și formarea profesională se dezvoltă în 
contextul larg al dezvoltării regionale și locale, ale căror direcții sunt date de 
documentele strategice pentru perioada actuală de programare. 

Planul de dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020 este un instrument care susține 

includerea în strategiile naționale a obiectivelor de investiții ce vor contribui la dezvoltarea socio-

economică a regiunii, fundamentează domeniile de intervenție  și  necesarul  de finanțare  din  fonduri  

An  2016  2017  2018  2019  2020  

Indicator 

(%)  

13,3  12,8  12,3  11,8  11,3  
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europene  în  perioada  de  programare 2014-2020 și cuprinde un portofoliu de proiecte strategice cu 

impact regional și local. PDR reprezintă instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza socio-

economică regională și având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile de  investiții și acțiunile 

cheie   prevăzute   de   proiectele   de   regulamente   privind   fondurile europene, își promovează 

prioritățile și interesele în domeniul economic, social etc., reprezentând în același timp contribuția 

regiunii la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 2014- 2020. 

Aspectele  cele  mai  importante  privind  educația  și  formarea  profesională,  sunt abordate din 

punctul de vedere al resurselor umane implicate în proces și din punctul de vedere al infrastructurii de 

învățământ și de cercetare-dezvoltare. 

Prioritățile  2014-2020  ale  regiunii  sunt  stabilite  astfel  încât  să  se  asigure  dezvoltarea 

durabilă și echilibrată a regiunii, punând accent pe avantajele competitive, în centru aflându-se 

resursa umană. Pornind de la orientarea primordială trasată de UE pentru perioada 2014-2020, aceea 

că societatea spre care ne îndreptăm este definită ca societate  inteligentă,  bazată  pe  cunoaștere,  sunt  

stabilite  domeniile  de  intervenție  și operațiunile/activitățile indicative (Anexa Rezumat PDR SV 

Oltenia 2014-2020). 

4.4.Contextul județean 

Strategia de Dezvoltare Economico‐Socială a Județului Dolj pentru perioada 2014‐2020 

a fost elaborată cu scopul de a deveni principalul instrument de planificare strategică  și  de  orientare  

a  investițiilor  pentru  instituție,  pentru  administrațiile  publice locale,  dar  și  pentru  alte  categorii  

interesați,  precum  cei din  mediul  privat,  universitar sau non-guvernamental. 

Pornind de la problemele identificate în capitolul de analiză, au fost identificate și definite 

obiective strategice care au în vedere evitarea materializării amenințărilor atât prin eliminarea 

punctelor slabe, cât și prin valorificarea punctelor tari și a oportunităților (Anexa Strategia Dolj 2014-

2020). 

 
 4.5. Context demografic  și populația școlară 

1.Evoluţii şi situaţia actuală 
a. Statistica recensământului populaţiei 2011 

Rezultatele   celui   mai   recent   recensământ   al   populației   și   al   locuințelor, 

desfășurat în perioada 20-31 octombrie 2011, arată că regiunea Sud Vest Oltenia avea la momentul 

respectiv o populație de 2.075.642 de persoane, reprezentând 10,31% din totalul populației 

României. Datele statistice oficiale relevă o scădere cu   10,95% față de recensământul din 2002, 

când populația din Sud Vest Oltenia era de 2.330.792 de persoane. 

Această scădere a fost determinată, în principal, de manifestarea superioară a mortalităţii, 

comparativ cu natalitatea şi generarea unui spor natural negativ, precum şi de fenomenul migrator al 

populaţiei către alte zone. 

În cadrul regiunii, județul cu cel mai mare număr de locuitori era Doljul, cu 660.544 de persoane, 

urmat de Olt cu 436.400 de persoane, Vâlcea cu 371.714 de persoane, Gorj cu 341.594  de persoane 

și Mehedinți cu 265.390 de persoane (fig nr. 1). 
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Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 

În octombrie 2011, la nivel regional, distribuția pe grupe de vârstă a  populației 

rezidente se prezenta astfel: grupa de vârstă 0-9 ani deținea o pondere de 9,45% în totalul 

populației, grupa 10-14 ani reprezenta 5,55% din total, adolescenții de 15-19 ani 5,72%, tinerii 

de 20-24 de ani 6,15%, grupa 25-29 de ani era în procent de 5,99%, persoanele mature de 30-

64 ani formând majoritatea, respectiv 49,49%. Persoanele în vârstă de peste 65 de ani dețineau 

o pondere de 17,65% din total. 

Situația  pe  județe  este  în  linii  mari  similară  cu  cea  de  la  nivel  regional, 

înregistrând-se diferențe de sub 1% la grupele de vârstă 0-64 de ani. La grupa de vârstă  de  

peste  65  de  ani,  județul  Gorj  se  diferențiază  cu  procentul  mai  scăzut  de populație  din  

acest  interval,  respectiv  15,12%  față  de  17,65%  media  regională  și 16,14% media 

națională. Acest fapt poate fi explicat prin retragerea unui număr mare de persoane în 

localitățile de domiciliu, după ieșirea la pensie sau după disponibilizările din sectorul minerit 

din zonă. 

Față  de  situația  la  nivel  național,  regiunea  Sud  Vest  Oltenia  este  deficitară  în ceea  

ce  privește  ponderea  populației  din  grupa  0-9  ani,  situându-se  sub  media națională  de  

10,43%  cu  circa  1%  (fig.nr  2).  Acest  fapt  are  consecințe  directe  asupra educației și formării 

profesionale, populația școlară din anii viitori înregistrând o scădere substanțială, față de nivelul 

național. 

Fig. nr. 2 

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 
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Dintr-un  total  de  2.075.642  de  persoane,  în  octombrie  2011,  bărbații  din  Sud Vest Oltenia 

reprezentau 48,99% (1.016.755 persoane), iar femeile 51,01% (1.058.887 persoane), trend menținut de 

la recensământul anterior, din 2002. Situația este similară și la nivelul județelor componente ale 

regiunii. 

Populația  rezidentă  în  municipii  și  orașe  înregistra  un  procent  de  46,15% (957.978 

persoane), în timp ce în mediul rural procentul era sensibil crescut, de 53,85% (1.117.664 persoane). 

Situația la nivel regional diferă  de cea de la nivel național, unde populația  urbană  este  majoritară  

(53,97%  din  total),  ceea  ce  arată, în principal, ruralizarea regiunii. 

 

b.Structura pe grupe de vârstă 

Datele statistice oficiale arată că la 1 iulie 2015, regiunea SV Oltenia avea o populaţie de 

2.212.539 locuitori, dinamica în raport cu anul 2008 evidenţiind o scădere cu 2,20 % faţă de creșterea 

de 3,43% înregistrată la nivel național. 

Trendul  descrescător  în  ceea  ce  privește  populația  totală  s-a  menținut  în perioada  2008-

2015  și  în  cadrul  județelor  regiunii,  scăderea  cea  mai  mare  fiind  în județul Olt (3,95%), urmat de 

Gorj (3,06%), Mehedinți (2,54%), Vâlcea (1,22%) și  Dolj(0,99%)  

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 

Analiza evoluţiei structurii pe grupe de vârstă a populaţiei regiunii Sud-Vest Oltenia relevă 

apariţia unui proces lent, dar constant de îmbătrânire demografică cu implicaţii negative pentru 

economie şi societate, fenomen caracteristic tuturor judeţelor componente, cauzat de rata scăzută a 

natalităţii, ce contribuie în mod direct la reducerea ponderii populaţiei tinere. Datele statistice oficiale 

de la nivelul regiunii evidențiază  faptul  că  sunt  înregistrate  creșteri  ale  ponderii  populației  numai  

pentru grupele de vârstă matură (peste 25 ani), fenomen prezent în toate județele din Sud Vest Oltenia. 

Pentru IPT prezintă interes analiza evoluției grupelor de vârstă corespunzătoare. La nivel 

regional, grupa de vârstă 10-14 ani a cunoscut o scădere de 11,24% în intervalul 2008-2015, în timp ce 

la nivel național s-a înregistrat o ușoară creștere, de 0,33%. În cazul județului Dolj, procentul de scădere 

este sub media regională, având valoarea de 6,52% (fig nr. 4), iar în anul 2016 a avut valoarea de 

7,96%. 

Aceste scăderi sunt reflectate în mod direct în planul de școlarizare propus/realizat la clasa a IX-

a zi, unde s-au evidențiat scăderi importante în perioada analizată, mai ales la învățământul profesional 

și tehnic. 
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Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 
Judeţul 

Populaţia cu vârsta 10-14 ani, la 1 iulie 2016 faţă de 2008 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
diferenţa 

în  
nr.pers. 

diferenţa 
în % 

Dolj 3646
6 

3580
8 

3568
0 

35207 3475
4 

3374
4 

3496
5 

3408
7 

3356
5 

-2901 -
7.96% 

 

 

 Scăderea populației este mai pregnantă, în perioada analizată,  în cadrul grupei de vârstă 15-19 ani, 

regiunea Sud Vest Oltenia înregistrând o scădere cu 19,86% în 2015 față de 2008, aceeași  tendință 

manifestându-se  și  la nivel național (scădere de 19,28%). Trendul este menținut și la nivelul județelui 

Dolj, fiind19,88% în anul 2015 și 20,41 în 2016. 

 Tendința de scădere a populației pentru această grupă de vârstă a constituit una din cauzele de 

diminuare a  cifrelor de școlarizare în învățământul tehnologic, dar și în învățământul superior atât în 

regiune, cât și la nivel național. 
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Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 
 
 

Judeţul 

Populaţia cu vârsta 15-19 ani, la 1 iulie 2016 faţă de 2008 

 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
diferenţa 

în   
nr.pers. 

diferenţa 
în % 

Dolj 4622
2 

4399
1 

40752 39480 37803 36909 37033 37034 36790 -9432 -20.41% 

 Populația din grupa de vârstă 20-24 ani prezintă relevanță din punct de vedere al participării  în  

învățământul  postliceal  și  cel  superior,  cifrele  oficiale  relevând  aceeași tendință  de  scădere  accentuată  

(de  20,63%  în  perioada  2008-2015),  însă  sub  media națională  de  25,99%.  În  cazul  județului  Dolj,  

trendul  este  identic,  de  diminuare  a populației din această grupă de vârstă. 

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 
 

 
Judeţul 

Populaţia cu vârsta 20-24 ani, la 1 iulie 2014 faţă de 2008 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
diferenţa 

în  
nr.pers. 

diferenţa 
în % 
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Dolj 53527 5394
0 

5379
5 

52137 4984
5 

4716
6 

4445
0 

4121
8 

4008
2 

-
13445 

-
25.12% 

 

 

 

c.Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) 
 

Analiza distribuţiei pe medii a populaţiei pe grupe de vârstă relevante pentru 

educația  și formarea profesională, scoate  în  evidență o  serie  de  aspecte  regionale  și 

județene specifice. 

La 1 iulie 2015, în cadrul grupei de vârstă 10-14 ani se remarcă preponderența 

populației rurale cu un număr de 58.568 persoane (53,8%), faţă de populaţia din 

mediul urban,  ce  însumează  50.260  persoane  (46,2%).  Procentul  de  populație  

tânără  care trăiește în mediul rural din regiune este superior nivelului național de 

50,6% . 

Analiza  dinamicii  grupei  de  vârstă  10-14  ani  pune  în  evidență  tendința  

de menținere a unui procent de peste 52% a populației în mediul rural pe întreaga 

perioadă de analiză 2008-2015, atât la nivel de regiune, cât și în cadrul județului Dolj.  
 

 

 

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 

Evoluţia populaţiei totale din grupa de vârstă 10-14 ani, la 1 iulie 
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Regiuni de dezvoltare si 
judete 

Ponderea persoanelor în mediul rural 
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Procentul de populația din grupa de vârstă 15-19 ani a avut în perioada 

2008- 2015 o creștere continuă în mediul rural și o scădere proporțională în mediul 

urban, atât la  nivel  de  regiune,  cât  și  în  județe.  Analiza  datelor  la  nivel  național  

indică  aceeași tendință. 
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Dacă la 1 iulie 2008 ponderea regională a tinerilor în mediul urban era de 

50,6%, în iulie 2015 aceasta a scăzut cu 6%, ajungând la 44,6% . Ruralizarea regiunii 

se manifestă și din acest punct de vedere. 

  

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

Evoluţia populaţiei totale din grupa de vârstă 15-19 ani, la 1 iulie 
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Tendința de migrare de la urban către rural se evidențiază și în cazul grupei 

de vârstă 20-24 ani. Scăderea pronunțată, cu 8%, a numărului de  locuitori din 

mediul urban la această categorie, în perioada 2008-2015, s-a manifestat pe fondul 

crizei  economice  din  această  perioadă,  care  a  dus  la  dispariția  unui  mare  număr  de 

locuri de muncă la agenții economici din orașe, în favoarea dezvoltării sectorului 

agricol în mediul rural. 

 

POPULAŢIA TOTALĂ PE MEDII DE REZIDENŢĂ ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE 

Evoluţia populaţiei totale din grupa de vârstă 20-24 ani, la 1 iulie 
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d.Distribuţia pe sexe 

Analiza  populației  din  grupele  de  vârstă  relevante  pentru  educație  și  formare 

profesională,  în  perioada  2008-2015,  indică  faptul  că  populația  de  sex  masculin  

este majoritară pe segmentul 10-24 ani (în jurul valorii de 51%), atât la nivel regional, 

cât și în județe, situația fiind similară cu cea de la nivel național. 

 

  e.Structura etnică 

Regiunea Sud Vest Oltenia este relativ omogenă din punct de vedere etnic. 

Rezultatele recensământului din 2011 indică existența unui procent de 91,6% de 

etnici români  (1.901.330  persoane),  3,08%  populație  de  etnie  romă  (63899  

persoane)  și 5,32% populație de alte etnii. 

Procentele  cele  mai  mari  de  etnici  romi  din  totalul  populației  județelor,  sunt  

în Dolj (4,51%). 

În  ceea  ce  privește  nivelul  de  educație,  se  remarcă  faptul  că  cel  mai  mare 

procent  de  populație  fără  școală  absolvită  este  cea  de  etnie  romă.  Se  impun  măsuri 

remediale care să susțină educația și formarea în rândul acestei etnii, în sprijinul 

unei cât mai complete integrări în societate. 

   f.Mişcarea migratorie 

Conform INS, emigrația definitivă din regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat 

o evoluție fluctuantă în perioada 1990-2014. La nivel regional numărul cel mai mare 

de emigranți   s-a   înregistrat   în   anul   1991,   similar   cu   nivelul   național.   

Județul   Dolj înregistrează în această perioadă aceeași fluctuație ca și regiunea.  
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Pe județe, se constată că cel mai mare număr de emigranți definitivi pe întreaga perioadă  

1990-2015, provine din Dolj (6904 persoane). 

În  ceea  ce privește  vârsta  emigranților definitivi,  grupa  25-64 ani este  cea 

mai numeroasă, lucru firesc de altfel, dat fiind faptul că își găsesc cel mai ușor un loc 

de muncă în afara României. Se observă, însă, că și emigranții din grupele de vârstă 0-

24 ani au cunoscut o creștere semnificativă în perioada 2010-2013, după ce în 2002-

2009 s-au menținut la un nivel destul de scăzut. Situația pe județe este similară, chiar 

dacă aceste creșteri nu sunt de aceeași intensitate în toate zonele. În anul 2014 se 

observă o scădere a emigrației pe segmentele de vărstă 0-14 și 20-24 ani, excepția 

fiind pentru cei de 15-19 ani, care au crescut ca număr (fig. nr. 11). 

Plecarea  tinerilor  din  țară  are  cauze  diverse:  își  urmează  părinții  (cei  de  0-14 

ani), nu își găsesc un loc de muncă în țară sau își doresc unul mai bine plătit (cei de 19- 

24 ani). 
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Prezintă interes și analiza numărului de emigranți temporari la nivelul 

regiunii și județelor. Datele oficiale disponibile arată că în perioada de după 2012 

numărul tinerilor care pleacă din țară este în continuă scădere. 

 

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele statistice oficiale înregistrează însă doar migraţia internă şi externă 

rezultată din schimbările oficiale de domiciliu. În realitate nu poate fi însă ignorat 

fenomenul îngrijorător al emigraţiei necontabilizate la nivel naţional, în special în 

rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu tendinţă de accentuare pe termen 

mediu. 

Raportul  pentru  anul 2014  al  Organizației  Internaționale  pentru Migrație,  

Biroul din România, precizează că ”numărul total al celor care au părăsit România în 

ultimii șase  ani  trece  de  15.000.  Destinațiile  preferate  sunt,  în  ordine,  Marea  

Britanie, Germania, Franța și Belgia. Numărul total al românilor care au plecat pentru 

a-și găsi o slujbă în străinătate este dificil de cuantificat, însă conform estimărilor 

acesta ajunge la 3,5 milioane.” 

g.Nivelul de trai 

Nivelul de trai este în mod direct legat de gradul de sărăcie al populației. 

Indicatorii principali care măsoară sărăcia, sunt: rata deprivării materiale 

severe (ce caracterizează persoanele de 18 și peste, care, din cauza lipsei  resurselor 

financiare, nu își pot permite un anumit standard de viață considerat decent) și rata 
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riscului de sărăcie. Datele statistice oficiale furnizate de INS, arată că în România 

numărul persoanelor care se confruntă cu lipsuri materiale severe se situează încă la 

un nivel destul de ridicat, deși acest procent a scăzut de la 36,5% în 2007, la 25% în 

2014. 

În regiunea Sud Vest Oltenia, scăderea ratei deprivării materiale severe este  

semnificativă, de la 46,7% în 2007 (nivelul cel mai ridicat din țară), ajungând la 20,8% 

în 2015 (sub media națională). 

Rata   deprivării   materiale   severe   reprezintă   ponderea   în   total   populație   

a persoanelor în stare de deprivare materială severă. adică a persoanelor în vârstă de 

18 ani și peste care, din cauza lipsei resurselor financiare, nu își pot permite cel puțin 

patru dintre urmatoarele situații: 

- achitarea la timp, fără restanțe, a unor utilități și a altor obligații curente; 

- plata unei vacanțe de o săptămână pe an, departe de casă; 

- consumul de carne: pui, pește (sau alt echivalent de proteină) cel puțin o dată la două 

zile; 

- posibilitatea   de   a   face   față,   cu   resursele   proprii,   unor   cheltuieli   

neprevăzute (echivalente cu 1/12 din valoarea pragului național de sărăcie): 

- deținerea unui telefon fix sau mobil; 

- deținerea unui televizor color; 

- deținerea unei mașini de spălat; 

- deținerea unui autoturism personal; 

- asigurarea plății unei încălziri adecvate a locuinței. 

 

Regiuni de dezvoltare Ani 
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Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 
 
 

Ponderea  persoanelor  amenințate  de  sărăcie  sau  de  excluziune  socială  este 

deasemenea ridicată pe perioada de analiză 2007-2014, atât la nivel național, cât și la 

nivel regional, chiar dacă sunt semnalate scăderi ale procentelor în toate regiunile. 
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România a înregistrat în anul 2007 o rată a sărăciei de 47%, aceasta scăzând la 37,3% 

în 2015, iar Sud Vest Oltenia, regiunea cu cel mai procent de persoane în risc de 

sărăcie  în  2007,  57%,  a  înregistrat  o  scădere  de  circa  14%  (peste  media  națională), 

ajungând la 41,9% în 2015 (fig. nr. 14). 

Fig. nr. 14 

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 

Impactul  sărăciei  asupra  educației  este  unul  semnificativ,  principala  cauză  

a abandonului școlar fiind lipsa resurselor financiare. Asigurarea accesului la 

învățătură este primordială în ruperea cercului sărăciei și în promovarea unei 

incluziuni sociale reale. 

Unul din principalele ținte ale Strategiei Europa 2020 este diminuarea sărăciei 

și excluziunii. Valorile finale ale obiectivelor României în perspectiva 2020, propune 

la capitolul promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei, 

reducerea cu 

580.000 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. 
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4.6.Proiecţii demografice la orizontul anului 2060 
 

În cea mai recentă lucrare elaborată de INS (în anul 2013), ”Proiectarea 

populației României la orizontul anului 2060”, sunt   prezentate posibilele schimbări 

în mărimea şi structura populaţiei, pe baza unor ipoteze privind viitoarele tendinţe ale 

principalelor fenomene demografice (fertilitatea, mortalitatea şi migraţia externă), în 

contextul economic, social şi legislativ naţional. Punctul de plecare îl constituie 

populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă, înregistrată în cadrul recensământului din 

octombrie 2011 şi statistica curentă. 

Datele prognozate în perspectiva 2060 evidenţiază scăderea accentuată a 

grupelor de vârstă preşcolară (de 3-6 ani) şi cea şcolară (de 7-14 ani şi 15-24 ani). Cea 

mai  semnificativă  reducere  va  fi  la  populația  de  vârstă  preșcolară,  în  varianta  

cu migrație externă, unde se anticipează un minus de 52,5%. Pe celelalte segmente de 

vârstă sunt deasemenea pierderi importante, în jurul valorii de 49%.  

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

Pe fondul menţinerii unor valori scăzute ale natalităţii şi fertilităţii, precum şi 

o dată cu înaintarea în vârstă a generaţiilor, diferite ca mărime, structura pe grupe 

mari  de vârstă a populaţiei va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului 

tinerilor şi al creşterii numărului de persoane adulte şi vârstnice. 

Aceste modificări vor determina și diminuarea ponderii tinerilor (0-14 ani) în 

totalul  populației,  de  la  15,9%    la  recensământul  din  2011,  la  12,1%  în  anul  

2060. Aceeași tendință este prognozată și la populația adultă (15-64 ani), scăderea 

cea mai accentuată fiind posibilă în perioada 2030-2060 (de la 67% la 61,2%). 

În viitor procesul de îmbătrânire demografică va continua, accentuându-se în 

timp. Pentru populaţia în vârstă de 65 ani şi peste este anticipată o creştere numerică 

continuă, în mod corespunzător și ponderea în totalul populației crescând de la 16,1% 

în 2011, la 26,7% în 2060. 
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Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 

4.7.Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 
• La nivel județean analiza situației actuale a identificat o  scădere semnificativă 

a populației  totale,  determinată,  în  principal,  de  manifestarea  superioară  a  

mortalităţii, comparativ cu natalitatea şi generarea unui spor natural negativ, precum 

şi de fenomenul migrator al populaţiei către alte zone. 

• Analiza evoluţiei structurii pe grupe de vârstă a populaţiei județului Dolj în 

perioada 2008-2015, relevă apariţia unui proces lent, dar constant de îmbătrânire 

demografică cu implicaţii negative pentru economie şi societate, fenomen 

caracteristic tuturor judeţelor componente, cauzat de rata scăzută a natalităţii, ce 

contribuie în mod direct la reducerea ponderii populaţiei tinere. Datele statistice 

oficiale de la nivelul județului  Dolj  evidențiază  faptul  că  sunt  înregistrate  creșteri  

ale  ponderii  populației numai pentru grupele de vârstă matură (peste 25 ani). 

• Analiza evoluției grupelor de vârstă 10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani, relevante 

pentru educație, arată scăderea ponderii pe toate aceste segmente, scăderi care sunt 

reflectate în mod direct planul de școlarizare propus/realizat la clasa a IX-a zi, unde s- 

au  evidențiat  scăderi  importante  în  perioada  analizată,  mai  ales  la  

învățământul profesional și tehnic. 

• Tendința  de  scădere  accentuată  a  populației  din  grupa  de  vârstă  15-19  ani  a 

constituit  și  una  din  cauzele  de  diminuare  a   cifrelor  de  școlarizare  în  învățământul 

superior și cel postliceal, atât în regiune, cât și la nivel național. 

• În  prezent,  se  remarcă  preponderența  populației  rurale  faţă  de  populaţia  

din mediul urban, pe toate grupele de vârstă școlară (10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani), 

având drept consecință ruralizarea județului 

• Populația de sex masculin este majoritară pe segmentul 10-24 ani (în jurul 

valorii de 51%), la nivel județului Dolj 

• Rezultatele recensământului din 2011 arată că cel mai mare procent de 

populație fără școală absolvită este cea de etnie romă. Se impun măsuri remediale care 

să susțină educația și formarea în rândul acestei etnii, în sprijinul unei cât mai 

complete integrări în societate. 

• Emigrația definitivă din județul Dolj a înregistrat o evoluție fluctuantă în perioada 

1990-2014, numărul cel mai mare al plecaților definitivi fiind  din grupa 25-64 ani 

• Nu poate fi însă ignorat fenomenul îngrijorător al emigraţiei necontabilizate, 

în special în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu tendinţă de accentuare pe 

termen mediu. 

 În perspectiva anului 2060, pe fondul menţinerii unor valori scăzute ale 

natalităţii şi fertilităţii, precum şi o dată cu înaintarea în vârstă a generaţiilor, diferite 

ca mărime, structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei va continua să se modifice, 

în sensul reducerii numărului tinerilor şi al creşterii numărului de persoane adulte şi 

vârstnice. 
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Capitolul 5. 

PROFILUL ECONOMIC REGIONAL 

 

5.1.Evoluţii şi situaţia actuală. Principalii indicatori economici 
 

a.Evoluţia produsul intern brut (PIB) şi a valorii adăugate brute (VAB) 

 PIB-ul/locuitor  este  unul  din  indicatorii  relevanți,  destinat  să  ofere  o  imagine generală asupra 

competitivității și productivității economiei naționale/regionale, cu atât mai mult cu cât nu este influențat de 

diferențele existente între populațiile regiunilor. 

 Datele statistice oficiale furnizate de Eurostat arată că produsul intern brut/locuitor a avut, 

în Sud Vest Oltenia, o creștere continuă în perioada 2005-2008 (de  la 2900 la 5100 euro), a înregistrat 

o cădere la 4500 euro în 2009, pentru ca după 2010 să crescă în mod continuu până la 5600 euro în 

anul 2014, trendul fiind identic cu cel național. Valorile absolute sunt însă mult sub media națională 

pe întreaga perioadă de analiză, situând regiunea pe penultimul loc în țară. 

Și  față  de  nivelul  european,  regiunea  Sud  Vest  Oltenia  înregistrează valori extrem de 

reduse în ceea ce privește acest indicator. Spre exemplu, în 2014, când a atins valoarea cea mai 

ridicată, PIB/locuitor regional reprezenta 20% din nivelul mediu înregistrat în țările Uniunii Europene 

(UE28). 

 

 

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 

Indicele de disparitate regional a avut în întreaga perioadă de analiză 2005-2014, valori 

sub 77%, cu excepția anului 2006 când a înregistrat o valoare ușor mai ridicată, respectiv  78,3%.  

Disparitățile  interegionale  sunt  reflectate  și  prin  prisma  analizei valorilor acestui indicator în 

raport cu alte regiuni de dezvoltare; spre exemplu valoarea regională (SV Oltenia) a PIB/locuitor 

din anul 2014, este de 31,6% din valoarea înregistrată în București-Ilfov (unde s-a înregistrat 

maximul regional). 
  



 

42  

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

Disparitățile se manifestă și la nivel intraregional. În perioada 2004-2011, 

pentru care sunt culese date oficiale, județul Dolj se situează pe locul doi în ceea ce 

privește valoare a PIB/locuitor. 

 

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

Un alt indicator pe baza căruia se pot extrage concluzii cu privire la 

dezvoltarea economică regională este valoarea adăugată brută (VAB) care reprezintă 

valoarea nou creată (rezultată din valoarea noilor produse şi servicii create minus 

valoarea consumului intermediar pentru producerea acestora). 

Analizând evoluția contribuției regiunilor la formare VAB națională, se observă 

că Sud Vest Oltenia are ponderea cea mai scăzută în perioada 2008-2013, pentru care 

există date oficiale disponibile. Studiul valorilor arată că, după o creștere cu 0,2% în 

perioada 2008-2010 (de la 7,8% la 8%), VAB regională a scăzut continuu în 2011-

2013, ajungând la un procent de contribuție de 7,5% în anul 2013 . 
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Activitățile  economice  existente  în  regiune  au  avut  o  contribu ție  diferită  la formarea 

VAB regională. Datele oficiale ilustrează faptul că procentul cel mai mare de contribuție l-a avut 

sectorul industrie (A02) (inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă, salubritate, gestionarea 

deșeurilor), cu peste 28% pe întreaga perioadă 2008- 2013. Maximul de contribuție a fost atins de 

acest sector economic în anul 2011, când înregistrat un procent de 38,3% din total. Pe locul doi 

se situează activitatea A04- Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor, 

motocicletelor şi a bunurilor personale şi de uz gospodăresc, hoteluri și restaurante, transporturi, 

depozitare, urmată de activitatea de administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din 

sistemul public, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială (A09) și construcții  (A03) (care a avut 

însă o scădere continuă, de la 12,6% la 8,4%). Situația este similară și la nivelul județelor regiunii. 

De remarcat este faptul că agricultura se situează încă la un nivel scăzut de contribuție 

regională la VAB (sub 10,5% pe întreaga perioadă) cu toate că există condiții favorabile 

dezvoltării agricole la nivel superior în zonă. Acest lucru a fost posibil din cauza nivelului scăzut 

de productivitate și al practicării în mare mare măsură a agriculturii de subzistență. 

Sunt necesare măsuri active în scopul dezvoltării unor calificări din sectorul agricol, cât și 

de dezvoltare a infrastructurii educaționale agricole, de natură să dezvolte sectoarele direct 

productive din agricultură, inclusiv prin antreprenoriat. 
 

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 

b.Dinamica generală a firmelor din Regiune - unităţi locale active 

  Informațiile  furnizate  de  INS  pentru  perioada  2008-2014,  oferă  o  imagine  de ansamblu asupra 

evoluției firmelor din regiunea Sud vest Oltenia. 

La sfîrșitul anului 2008, erau înregistrate, la nivel regional, un număr de 40.835 unități 

locale active, număr care a început să scadă în anii următori, ajungând la 34.381 unități în anul 

2011, fapt determinat în cea mai mare parte de apariția crizei economice care a afectat și țara 

noastră. Începând cu anul 2012 sirtuația începe să se redreseze, însă până în 2014 nu a reușit să 

recupereze terenul pierdut, astfel că în 2014 numărul a ajuns la 37.708 unități. 
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Analiza  pe  sectoare  ale  economiei  naționale  relevă  faptul  că  numărul  cel  mai mare de 

firme s-a menținut în  sectorul  comerț  cu  ridicata  și cu amănuntul,  repararea autovehiculelor și 

motocicletelor (G) (chiar dacă a scăzut constant până în anul 2013), urmat de industria 

prelucrătoare (C), distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, construcții (F) și de  transport 

și depozitare (H) (fig nr. 23). 

În anul 2014 se observă o creștere a numărului de unități locale active la nivelul 

majorității  sectoarelor  economice  din  regiune.  Situația  pe  județe  prezintă  aceleași tendințe ca 

și cele de la nivel regional. 
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Personalul din unitatile locale, pe activitati ale economiei nationale la nivel de 
sectiune CAEN Rev.2, judeţul Dolj 
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Numărul total de personal al firmelor din regiune a avut o evoluție similară cu cea de  la  

nivel național,  respectiv o  scădere  în  perioada  2008-2010, urmată  de  o  ușoară creștere în anii 

2011-2012 . Pentru 2013 și 2014 nu sunt date disponibile. 

Fig. nr 24 

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 

Pe  activități economice,  datele  oficiale  sunt disponibile  în  perioada  2008-2014. 

Conform acestora, personalul cel mai numeros este în industria prelucrătoare (C), urmat  de  cei  

din  comerț  cu  ridicata  și  cu  amănuntul,  repararea  autovehiculelor  și motocicletelor (G), din 

construcții (F) și din tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate în principal 

întreprinderilor (K). Se remarcă o creștere a numărului personalului din transport și 

depozitare (H), depășind în perioada 2013-2014 personalul din construcții. 
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Județul Dolj urmează, în mare, trendul regional. 

 
 

c.Dinamica generală a firmelor din regiune – investiţii 

Analiza investițiilor brute totale regionale în bunuri corporale pentru anii 2008- 2012, 

pentru care există date oficiale, arată că acestea au cunoscut o creștere în această perioadă (de la 

8979 mil lei în 2008, la 12083 mil lei în 2012). Valoarea investițiilor este însă scăzută față de 

nivelul național și față de regiunea București-Ilfov, care este pe primul loc din această perspectivă. 
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Pe  activități  ale  economiei  naționale,  nivelul  cel  mai  ridicat  al  investițiilor  brute este în 

industria prelucrătoare (C), urmată de  cele în producția și furnizarea de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă și aer  condiționat (D), indusrtria extractivă  (B) și comerț cu ridicata și cu 

amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (G). De remarcat este faptul că, deși încă 

la nivel modest, investițiile brute în agricultură  (1)  au  crescut  în  ritm  susținut  în  perioada  

2009-2012  (pentru  care  avem date), fiind de altfel singurul sector cu creștere constantă de-a 

lungul acestei perioade. 

Investițiile  brute  în  învățământ  s-au  menținut  la  nivel  modest,  fiind  chiar  în scădere 

de-a lungul perioadei 2008-2014. Spre exemplu, în 2012, acestea reprezintă 0,04% din totalul 

investițiilor brute din regiune. Situația la nivel național prezintă aceleași caracteristici. 
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Investițiile nete urmăresc același trend cu cel al investițiilor brute, atît la nivel regional, cât și 

național. 
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d.Demografia întreprinderilor - întreprinderile active nou create 

Forța  de  muncă  din  întreprinderile  active  nou  înființate  cu  capital  străin,  în perioada 

2008-2014, a avut la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia o evoluție fluctuantă: de la 6,6% în anul 

2008, a scăzut la 3,6% în 2009, pentru a crește din nou în anul 2010 la 10,5%. Perioada până în 

2012 a fost una deficitară, ponderea forței de muncă scăzând la 2,4%. În anii 2013-2014 nivelul 

crește din nou, ajungând la un procent de 6,7%, foarte apropiat de nivelul din 2008. Aceste 

fluctuații au fost determinate și de situația de criză economică, ce a avut repercursiuni negative 

directe în activitatea firmelor. 
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Regiuni de 
dezvoltare 

Nivel de instruire 

Primar Vocational Gimnazial Liceal si universitar 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

România 0.4 0.7 7.3 11.6 28.3 32.7 64 55 

Regiunea SUD- 
VEST OLTENIA 

0.6 0 6 6.2 34 39.5 59.4 54.3 
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În  ceea  ce  privește  profilul  educațional  al  întreprinzătorilor,  din  analiza  datelor oficiale 

disponibile pentru anul 2015, cele mai multe întreprinderi noi, la nivelul regiunii Sud Vest 

Oltenia (ca și la nivel național), au fost inițiativa absolvenților de învățământ liceal și universitar 

(54,3% în SVO). Un procent de 39,5% din noii întreprinzători sunt absolvenți de gimnaziu, 

6,2% de învățământ vocațional. 

Se poate trage concluzia că dezvoltarea unei afaceri proprii este susținută și de 

competențele dobândite și dezvoltate de-a lungul școlarității. 

În funcție de categoria socio-profesională anterioară a fondatorului/managerului 

întreprinderii, în regiunea Sud Vest Oltenia se observă că, în anul 2015, cele mai multe 

întreprinderi nou create sunt cele fondate/conduse de muncitori calificați (39,8%) și de 

necalificați  (29,4%).  Se  observă  o  scădere  a  firmelor  noi  conduse  de   persoane  cu profesii 

tehnice (23,6%). Procentul cel mai mic este cel al persoanelor care au deținut, anterior înființării 

întreprinderii, funcții de conducere (7,2%). 

 

Regiuni de 
dezvoltare 

Categoria socio-profesională 

Funcţii de conducere Profesii tehnice Muncitori calificaţi Muncitori necalificaţi 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

 
11.1 

 
7.2 

 
37.7 

 
23.6 

 
22.6 

 
39.8 

 
28.6 

 
29.4 
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Analizând situația întreprinderilor nou create la un an de la înființare, se constată că 

numărul întreprinderilor active a avut creșteri în perioadele 2009-2011 și 2012-2014. Perioada 

2011-2012 a reprezentat o perioadă de stagnare în activitatea întreprinderilor noi, având în 

vedere creșterea numărului de firme noi inactive în acest interval. Procentul de întreprinderi 

desființate a avut un maxim în anul 2013 (13,1% din total), în restul perioadei de analiză fiind în 

scădere de la 17,4% în 2008 la 7,4 în 2014. 

Ca o constatare generală, în perioada 2013-2014 a crescut numărul 

întreprinderilor active la nivelul tuturor regiunilor. 

Fig. nr. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Proiecţia principalilor indicatori economici  

Având   ca   atribuție   principală   elaborarea   de   prognoze   privind   dezvoltarea 

economico-socială a României pe termen scurt, mediu și lung pe baza tendințelor din economia  

națională  și  cea  mondială,  Comisia  Națională  de  Prognoză  elaborează periodic  o  proiecție  a  

principalilor  indicatori  economico-sociali  în  profil  teritorial.   Cea mai  recentă  lucrare,  apărută  

în  mai  2016,  furnizează  informații  referitoare  la  acești indicatori în perspectiva anului 2019. 

Prognoza în profil teritorial s-a realizat pe baza prognozei pe termen mediu 2015 – 2019, 

varianta de primăvară 2016, pentru Programul de Convergenţă. 

Conform acestui document, evoluția prognozată a PIB/locuitor la nivelul regiunii Sud 

Vest Oltenia, este în sensul creșterii acestuia până în 2019, plusurile fiind de minim 4,3% de la an 

an, începând cu anul 2016 (fig. nr. 35). 

Fig. nr. 35 
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Creșterea PIB regional în 2019, față de valoarea din 2015 se preconizează a fi de 39,32%. 

Prognoza PIB pe județe urmărește evoluția regională, o însemnată creștere față de anul 2015 

 a înregistrat județul Dolj (cu 40,07%) potrivit fig. nr 36. 
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Numărul  mediu  de  angajați  în  județul  Dolj  va  avea  deasemenea  un  trend 

ascendent, fiind prognozată o creștere de 12,5% în 2019 față de 2015.  
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Indicii de disparitate la nivel regional, calculaţi conform metodologiei Institutului 

Naţional de Statistică, prin raportarea nivelului regional la nivelul naţional, relevă faptul că se 

prognozează în medie o menținere a ponderii PIB/locuitor regional în PIB/locuitor național  la  

valorile  anterioare,  respectiv  în  jurul  valorii  de  75%  în  perspectiva  anului 2019 . 

Câștigul salarial mediu net lunar este prognozat a se situa la 89-90% din salariul net la 

nivel național, regiunea Sud Vest Oltenia situându-se în anul 2019 pe locul patru în topul 

regiunilor, după București-Ilfov, Vest și Sud Muntenia, din acest punct de vedere . 
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Comisia Națională de Prognoză evidențiază și un studiu al decalajelor regionale față de a 

doua cea mai dezvoltată regiune din țară, Vestul. Astfel, se prognozează că în 2019, Sud Vest 

Oltenia va avea încă un decalaj substanțial față de aceasta, PIB/locuitor estimându-se a fi la nivelul 

de 72,1% din cel regiunii Vest. Dat fiind dat fiind specificul său, nu a fost luată ca bază regiunea 

Bucureşti - Ilfov. 

 

5.3.Alte informaţii şi informaţii parţiale 
 

a.Cercetarea – dezvoltare 

În regiunea Sud Vest Oltenia, conform datelor statistice oficiale disponibile în perioada 

2008-2014, sectorul de cercetare-dezvoltare a avut un număr redus de salariați, sub 6% din totalul 

persoanelor implicate în acest sector la nivel național, iar în perioada 2011-2014 numărul se află 

în continuă scădere. Județul cu cel mai mare număr de cercetători este județul Dolj, fapt în 

corespondență directă cu numărul de unități CDI din județe. 

 
 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

Și cheltuielile au avut o evoluție modestă în anii 2008-2014, regiunea clasându- se pe 

ultimul loc în țară la acest indicator . Județul Dolj a avut reduceri mari în acest sector. 



 

 

 

 

 

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

Conform  PDR  SV  Oltenia  2014-2020,  următoarele  unități  CDI  sunt  active  în 

regiune: 

- Județul   Dolj:   Institutul   Național   de   Cercetare   Dezvoltare   și   Încercări   pentru 

Electrotehnică  (ICMET)  Craiova,  IPA  -  CIFAT  Craiova,  Stațiunea  de  Cercetare  - 

Dezvoltare   Pomicolă   Craiova,   Stațiunea   de   Cercetări   Agricole   Șimnicu   de   Jos, Stațiunea  

de  Cercetare  -  Dezvoltare  Legumicolă  Ișalnița,  Stațiunea  de  Cercetare  - Dezvoltare   pentru   

Cultura   Plantelor   de   Nisipuri   Dăbuleni,   Stațiunea   Didactică Experimentală Craiova; 

În paralel cu unitățile de cercetare – dezvoltare, unele firme desfășoară propriile activități 

de cercetare - dezvoltare punând accentul pe dezvoltarea de noi produse de inovare (Artego SA 

Tg Jiu, Popeci Craiova, INDA Craiova, INAS Craiova, Softonic Craiova). 

O mare parte din activitățile/specialitățile ce sunt bine dezvoltate în regiune nu sunt 

sprijinite prin activități de cercetare: 

Craiova  nu  dispune  de  instituții/centre  de cercetare  în  domeniul  medicinei  (celelalte municipii 

mari beneficiază de astfel de centre de cercetare: București – 47, Cluj – 6, Iași 

– 4, Timișoara – 2, Târgu Mureș - 1); 

- nu există centre de cercetare pentru industria textilă, bine dezvoltată la nivel regional (la nivel 

național există 16 centre de acest tip: 13 în București, 2 în Iași – unde există și o facultate 

specializată, 1 în Târgu Mureș); 

- industria de mașini nu este sprijinită prin activități de cercetare; în România există 41 unități  

specializate  de  cercetare  (București-16,  Iași-3,  Cluj  4,  Timișoara-6,  Pitești-1, Brăila-1,  Ploiești-1,  

Câmpîna-1,  Brașov-4,  Arad-1,  Târgoviște-1,  Galați-1,  Câmpulung Muscel-1); 

- industriile de construcții și de exploatare și prelucrare a lemnului nu sunt reprezentate în Oltenia în 

ceea ce privește cercetarea (PDR SVO 2014-2020, pag 179). 

 

b.Industria (informații preluate din PDR SVO 2014-2020,  pag 268 - 290) 

Sectorul industrial s-a dezvoltat la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia încă din prima 

jumătate  a  secolului  XX,  motiv  pentru  care  toate  oscilațiile  acestui  domeniu  au  avut efecte  

puternice  și  asupra  populației.  Închiderea  unor  unităţi  industriale  în  zonele monoindustriale 

a determinat apariţia unor grave probleme economice şi sociale, în special în zonele amintite. 

În  cazul  județului  Dolj,  printre  firmele  care  concentrează  importante  resurse umane 

și financiare, sunt: 



 

 

 

 

- Complexul Energetic Craiova S.A care are ca obiect de activitate producția și 

distribuția  energiei  electrice  și  termice  și  exploatarea  minelor  și  carierelor  de  lignit; aceasta 

este  compusă din 3 sucursale:  Sucursala Electrocentrale Ișalnița,  Sucursala Electrocentrale  

Craiova  II  și  Sucursala  Minieră  Prigoria;   CEZ Distribuţie, care deserveşte şapte  judeţe,  

respectiv  Dolj,  Gorj,  Olt,  Mehedinţi, Vâlcea, Argeş și Teleorman; Ford România S.A a cărui 

activitate economică este aceea de fabricare a autovehiculelor de transport rutier; 

 

c.Infrastructura de transport, tehnică, edilitară, de comunicaţii şi de mediu 

Conform PDR Sud Vest Oltenia 2014-2020, regiunea Sud Vest Oltenia are o 

infrastructură de transport relativ bine dezvoltată, teritoriul regiunii fiind traversat de cinci 

drumuri  europene:  E70,  E79,  E81,  E574  și  E771  și  trei  axe  prioritare  ale rețelei europene  

de  transport  TEN-T  (  formate  din  fostele  coridoare Pan-europene) care intersectează 

România și  anume  axa  prioritară  7-  rutieră (fostul coridor IV), axa prioritară 18 – Dunărea 

(fostul coridor VII) și axa prioritară 22-feroviară. 

La  sfârșitul  anului  2012,  în  Oltenia  existau  1970  km  drumuri  naționale  în 

administrarea CNADNR și 83 km în administrarea municipiilor (19,79% din totalul drumurilor 

publice din regiune). Drumurile județene și comunale însumau la aceeași dată 8824 km, 

reprezentând 80,21% din total. 

Deşi în ultima perioadă, reţeaua drumurilor publice modernizate s-a extins, densitatea 

drumurilor publice la nivel național (35,1 km/100 km2) continuă să fie foarte scăzută, comparativ 

cu media UE 25 (110,1 km/ km2). 

Nu există autostrăzi în regiunea SV Oltenia. 

 Rețeaua de căi ferate, de 988 km, reprezintă 9,16 % din totalul național. Liniile 

electrificate au o lungime de 507 km, reprezentând 51,31 % din lungimea căilor ferate ce  

străbat  regiunea  (peste  media  națională  de  37,27  %)  și  12,61%  din  totalul  căilor electrificate 

naționale. Cu toate acestea, densitatea căilor ferate în regiune este cea mai mică  din  țară  –  33,8  

km/1000  km²,  fiind  sub  media  națională  (45,2  km/1000  km²). Principalul nod feroviar este 

Craiova având legături cu localitățile din regiune și din țară. Din analiza datelor din cele 8 regiuni 

de dezvoltare rezultă că regiunea Sud-Vest 

Oltenia ocupă locul 7 în ceea ce privește lungimea totală a rețelei feroviare și are cea mai mică 

densitate a rețelelor feroviare din țară. 

În ciuda provocărilor cu care s-a confruntat sistemul feroviar în ultimii ani, acesta are în continuare  

un potențial important de a contribui la dezvoltarea regiunii. 

Cu toate acestea, zona de câmpie - de-a lungul Dunării, de la Drobeta Turnu Severin până 

la Calafat și de la Calafat până la Corabia, cât și regiunea deluroasă dintre Târgu Cărbunești și 

Ocnele Mari nu beneficiază deloc de rețea de cale ferată, iar între municipiile Tg-Jiu și Motru, nu 

există legătura directă. 

Dificultățile în materie de transport vin din starea foarte proastă a infrastructurii, 

degradată constant sau foarte învechită în raport cu noile standarde, în unele cazuri inexistentă  

chiar.  Situația  infrastructurii  este  considerată  principala  problemă  care provoacă 

disfunctionalități ale sistemului de transport (informații preluate din PDR SVO, pag.124-141). 

Traficul pe căi navigabile este în exclusivitate realizat pe Dunăre. De-a lungul celor 1.075 

km ai fluviului din România, în cele 20 orașe localizate pe malul românesc sunt de asemenea 

porturi fluviale din care 5 aparțin regiunii Oltenia: Orșova, Drobeta Turnu-Severin, Calafat, 

Bechet și Corabia. Pe lângă acestea,  regiunea Oltenia mai dispune și de porturile din comunele: 

Svinița, Dubova (unde se află și portul Tisovița), Gruia, Cetate și Rast. 



 

 

Oltenia deține o rețea de 2.725 km de străzi (9,78% din totalul rețelei naționale), din  care  

1.777  km  sunt  modernizați  (10,20%  din  totalul  de  km  la  nivel  național modernizați). 

În orașele din regiunea Oltenia transportul în comun este marcat de dificultăți. În cea mai 

mare parte acestea se datorează unui parc de mijloace de transport uzat fizic și moral, a unei rețele 

de străzi orășenești care datează de mai multi zeci de ani având o lărgime insuficientă pentru a 

asigura un trafic fluent în condițiile creșterii numărului de automobile. Principalul mijloc de 

transport în comun il reprezintă autobuzele și microbuzele, iar numărul călătorilor care utilizeaza 

mijloace ecologice de transport în comun (tramvai și troleibuz) reprezintă un procent de numai 

18,57% în Oltenia, comparativ cu 40,75% în România și 70,48% în Regiunea Vest (PDR SVO, 

pag 158) 

În   privința   infrastructurii   de   comunicații,   regiunea   Oltenia   se   afla   în   2010   pe 

antepenultimul loc între regiuni în ceea ce privește dotarea gospodăriilor cu calculatoare. În 

vreme ce în regiunea București-Ilfov , în 27% dintre gospodării nu există calculator, în Sud-Vest 

Oltenia 55% dintre gospodării nu aveau un calculator. 

La nivelul regional, doar 5% dintre gospodării aveau, la sfârșitul anului 2010, atât desktop 

cât și laptop, mult sub media în mediul urban la nivel național (11%) și puțin peste media 

mediului rural la nivel național (3%). In 5% dintre gospodăriile din regiune, exista la sfârșitul lui 

2010 doar laptop sau minilaptop, sub media urbană națională (7%). Gradul  mare  de  utilizare  a  

internetului  într-o  locație  educațională  poate  fi  explicat inclusiv prin faptul că, în general, la 

nivelul României, nu există suficiente PC-uri la nivelul gospodăriilor individuale (PDR SVO, 

pag 167). 

 

d.Agricultura (informații preluate din PDR SVO 2014-2020, pag 384- 459) 

Regiunile prezintă anumite particularităţi în ceea ce priveşte structura lor economică, 

ceea ce face ca anumite sectoare să joace un rol hotărâtor în dezvoltarea lor viitoare. Astfel 

economia regiunilor din sudul ţării, cum este și regiunea Sud Vest Oltenia este influenţată de 

evoluţia sectorului agricol, acesta deţinând în zonele respective ponderi importante, ceea ce face 

ca în anii cu condiţii vitrege pentru agricultură creşterea produsului intern brut să fie influenţată 

negativ. 

Regiunea Sud Vest Oltenia, cu o suprafață agricolă de 1.797.633 hectare, se situează se 

afla pe locul 7 între regiunile țării deținând 12,32% din suprafața agricolă națională.  Oltenia  

deține  deasemenea  locul  2  în  ceea  ce  privește  viile  și  pepinierele viticole, de  38.261  hectare,  

ca  și  pentru  suprafața  ocupată  cu  pomi și pepiniere pomicole (de 40.410 hectare) și locul 5 în 

privința suprafeței  de păduri (872.508 hectare). 

40,09% din populația ocupată în economia regiunii la sfârșitul anului 2011, era 

reprezentată de populația ocupată în agricultură. Ponderi superioare mediei regionale se 

inregistrau in judetele Olt (48,09%), Mehedinti (46,77%) si Dolj (41,94%) si ponderi inferioare 

mediei regionale in judetele Valcea (34,47%) si Gorj (28,43%). 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este de tip agricol echilibrat, cu ponderi mai ridicate ale 

culturilor de cereale si plante uleioase. 

În regiune există unități de cercetare-dezvoltare în subordinea A.S.A.S.organizate 

ca institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare. 



 

 

 e.Turismul  

Potențialul   turistic   al   regiunii   este   diversificat,   regiunea   dispunând   de   arii 

protejate, parcuri naturale, munți, peșteri, zone rurale nepoluate, ape minerale și stațiuni balneare, 

pescuit și vânătoare, atracții culturale. 

Baza o constituie turismul social, destinat persoanelor în vârstă și subvenționat de la 

bugetul de stat. Cu toate că regiunea dispune de resurse pentru turismul montan, speologic, 

balnear, rural, de vânătoare și pescuit, bazele de tratament aferente unor stațiuni   balneare   au   un   

grad   înalt   de   uzură   și   sunt   neadaptate   la   standardele concurenţei europene, infrastructura 

turistică în regiune putând fi caracterizată mai degrabă ca având un standard calitativ scăzut, 

inclusiv în ceea ce privește infrastructura de agrement precum și de o calitate slabă a serviciilor 

de cazare. 

Turismul reprezintă pentru regiunea Sud-Vest Oltenia un sector economic care dispune 

de un valoros potenţial de dezvoltare, neexploatat încă suficient şi care poate deveni o sursă de 

atractivitate atât a investitorilor cât şi a turiştilor (români şi străini). Marele avantaj al acestei 

regiuni pentru dezvoltarea turismului este oferit de prezenţa resurselor naturale şi culturale de o 

mare diversitate şi armonios repartizate în teritoriu care dau posibilitatea practicării întregii game 

de forme de turism. 

Valorificarea surselor de finanțare pentru dezvoltarea resurselor umane din domeniu, la 

nivel liceal, universitar și la nivelul formării profesionale continue a adulților constituie o 

oportunitate de dezvoltare a turismului în Oltenia, prin prisma îmbunătățirii serviciilor  oferite  și  

creșterea  calității  factorului  uman  care  operează  în  turismul  din regiune. 

 

f.Dezvoltarea durabilă 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013- 2020-2030 

stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la 

modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru 

cunoaştere şi inovare, orientat spre îmbunătăţirea  continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a 

relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 

Ca orientare generală, documentul vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen 

scurt, mediu şi lung: 

Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în 

ansamblul programelor şi politicilor publice ale României; 

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii 

indicatori ai dezvoltării durabile; 

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor 

UE. 

Îndeplinirea acestor obiective strategice a avut în vedere pe termen mediu şi lung, o 

creştere economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere substanţială a decalajelor economico-

sociale dintre România şi celelalte state membre ale UE. 

În acest moment pot fi analizate rezultatele deja înregistrate, în raport cu obiectivele 

stabilite pentru orizontul 2013, și pot fi reconsiderate obiectivele rămase relevante pentru 

Orizontul 2020 și 2030; astfel, indicatorul sintetic prin care se masoară procesul de convergenţa 

reală, produsul intern brut pe cap de locuitor al României, era estimat să depăşească în anul 2013 

media UE din acel moment, să se apropie de media UE în anul 2020 şi să fie uşor superior 

nivelului mediu european în anul 2030. 

Direcţiile  principale  de  acţiune,  printre  care  se  regasește  și  educația  și  formarea 

profesională, detaliate pe sectoare şi orizonturi de timp sunt: 



 

 

 

 

Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale în 

profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de susţinere a capitalului natural; 

Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională, sănătate 

publică şi servicii sociale, ţinând seama de evoluţiile demografice şi de impactul acestora pe 

piaţa muncii; 

Folosirea generalizată a celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere 

economic şi ecologic, în deciziile investiţionale; 

Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea atât a unor soluţii de adaptare 

pe termen lung, cât și a unor planuri de măsuri pentru situaţii de criză  generate de fenomene 

naturale sau antropice; 

Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare; 

Identificarea unor surse suplimentare de finanţare pentru realizarea unor proiecte şi programe de 

anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, siguranţei 

alimentare, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale; 

Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional; racordarea la 

normele şi standardele europene privind calitatea vieţii să fie însoţită de revitalizarea, în 

modernitate, a unor moduri de vieţuire tradiţionale, în special în zonele montane şi cele umede. 

În cadrul Temelor inter - şi trans – sectoriale sunt abordate două sectoare de 

interes din perspectiva elaborării PLAI, și anume: 

1.1. Educaţie şi formare profesională și 

1.2. Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea 

Tabelul  nr.1  prezintă  mai  jos  pe  scurt  Obiectivele  pe  termen  scurt,  mediu  și lung 

aferente acestor teme, cu exemple de direcții de acțiuni și măsuri. 

Tabel nr. 1 
 Tema inter,- şi  trans,-

sectorială 

 1.1. Educaţie şi formare profesională 1.2. Cercetarea ştiinţifică
 şi dezvoltarea tehnologică, 
inovarea 

Orizont 2013 
termen scurt 

 

Obiectiv naţional 

Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii 
prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii 
cu piaţa muncii şi asigurarea oportunităţii sporite pentru 
participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, 
flexibilă şi incluzivă. 

Atingerea mediei UE la indicatorii de 
bază ce descriu structura şi 
performanţa sistemului de cercetare, 
dezvoltare şi inovare. 

 

directii de actiune / 
masuri 

-Conţinuturi de educaţie socio-culturală pe teme locale şi 
universale 
-Conţinuturi de educaţie ambientală 
-Conţinuturi de educaţie şi formare tehnică şi 

profesională prin competenţe şi pro- atitudini, abilităţi şi 
aptitudinI; etica în mijlocul dezvoltării durabilităţii sociale. 

Crearea de cunoştinţe şi creşterea 
vizibilităţii internaţionale a 
cercetării româneşti 
Creşterea competitivităţii economiei 

româneşti prin promovarea inovării 
Creşterea calităţii sociale a 
cercetării 

Orizont 2020 - 
termen mediu 

 

Obiectiv national 

Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în 
domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia 
serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile 
dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale UE pentru 
2010. 

Încadrarea cercetării româneşti în 
fluxul principal al evoluţiilor ştiinţifice şi 
tehnologice din UE; generalizarea 
activităţilor inovative; apariţia unor 
centre de excelenţă cu impact 
internaţional. 



 

 

 

Directii de actiune 
/ masuri 

-Restructurarea ciclurilor de învăţământ pe baza Cadrul 
Naţional al Calificărilor 
-Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, 
-Profesionalizarea managementului educaţional şi şcolar 
-Deschiderea sistemului formal de educaţie prin 
recunoaşterea achiziţiilor de învăţare dobândite în 
contexte non-formale sau informale. 
-Dezvoltarea bazei instituţionale şi logistice a sistemului 
educaţional naţional, 
-Creşterea calităţii procesului de formare a personalului 
didactic şi de conducere din învăţământ 
-Accentuarea pregătirii tinerilor pentru a se instrui pe tot 
parcursul vieţii, 

Se are în vedere perfecţionarea, în 
continuare, a cadrului legislativ, 
regulatoriu şi instituţional, dezvoltarea 
interfeţei cu firmele inovative şi 
promovarea cofinanţării cu capitalul 
privat. Cheltuielile publice pentru 
cercetare-dezvoltare-inovare
 î
n universităţi şi unităţi specializate se 
vor ridica la cel puţin 3% din PIB. 

 -Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate 
conform specificului regiunilor şi nevoilor elevilor/ 
-Extinderea învăţământului şi formării profesionale de 
calitate în mediul rural, cultivarea egalităţii de şanse şi 
atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din grupurile 
defavorizate. 
-Extinderea cooperării internaţionale 

 

Orizont
 2030
- termen lung 

 

Obiectiv naţional: 

Situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională 
din România la nivelul performanţelor superioare din UE; 
apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în 
privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi 
pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau 
cu dizabilităţi. 

Statornicirea principalelor elemente 
ale societăţii şi economiei bazate pe 
cunoaştere; contribuţii esenţiale ale 
cercetării româneşti la realizarea 
obiectivelor complexe ale dezvoltării 
durabile. 

 
Directii de actiune 
/ masuri 

-Principiile şi practicile dezvoltării durabile vor fi 
încorporate organic în ansamblul politicilor educaţionale 
-Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie va fi 
în continuare obiectivul principal.. 
-Metodologia de evaluare, certificare şi atestare a calităţii 
actului educaţional se va alinia la procedurile de raportare 
la reperele de performanţă adoptate în Uniunea 
Europeană 
-Extinderea în continuare a cooperării internaționale. 

 

Sursa: Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

 

5.4. Principalele concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT 

 

Diminuarea disparităților interegionale în ceea ce privește sectoarele economice trebuie  

susținute  și  prin  educație  și  formare  de  calitate,  care  să  ofere  absolvenților posibilitatea să 

acceadă pe piața muncii și în același timp să își dezvolte aptitudinile antreprenoriale. 

• Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu nevoile pieţei 

muncii - diversitatea activităţilor industriale, ponderea crescută a serviciilor, importanţa 

construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

• Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o mobilitate 

ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. Se desprind două direcţii de 

acţiune la nivel regional şi local: 

- aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională; 

- adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

• Ponderea crescândă a IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice 

IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin: 

- asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide 

-consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice 

economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări,  marketing, etc.) 

- promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi 

Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi cerinţele  

de competitivitate, trebuiesc avute în vedere: 



 

 

-Creşterea numărului de absolvenţi cu nivel 3 de calificare 

-Limbile străine 

-Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, 

marketing, tehnici de vânzare 

-Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de exemplu: 

tehnice şi comerciale/economice, tehnice – artistice 

-IT (design, grafică, publicitate, pagini web) etc. 

- Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile, pentru adaptarea rapidă la 

cerințele de competențe specializate  ale angajatorilor 
 
 

Parteneriatul şcoală-operatori economici - indiferent de domeniul de pregătire, trebuie să 

reflecte: 

diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de capital, etc.) şi de 

activităţi producătoare de bunuri şi servicii. 

Sunt necesare măsuri active în scopul dezvoltării unor calificări din sectorul agricol, cât și de 

dezvoltare a infrastructurii educaționale agricole, de natură să dezvolte sectoarele direct productive 

din agricultură, inclusiv prin antreprenoriat. 

Nivelul  ridicat  al  investițiilor  din  industria  prelucrătoare,  producția  și  furnizarea  de energie  

electrică  și  termică,  gaze,  comerț,  agricultură,  turism  vor  trebui  susținute  de dezvoltarea  

calificărilor  profesionale  din  aceste  domenii,  care  să  furnizeze  forța  de muncă necesară. 

 

 

  



 

 

 

CAPITOLUL 6 

Piaţa muncii la nivel regional 
 

6.1.Evoluţii şi situaţia curentă  
 

a.Structura populaţiei, după participarea la activitatea economică, pe grupe de vârstă, sexe şi 

medii 

Populaţia activă din regiunea Sud-Vest Oltenia număra, în 2015, 900 mii persoane, 

reprezentând 9,83% din populaţia activă a ţării. 

Analiza cifrelor din perioada 2002-2015 arată o reducere cu 22,55% (în 2015 față de 2002) a 

populației active la nivelul regiunii, procent mult mai mare față de reducerea la nivel  național,  

de  9,12%  în  aceeași  perioadă.  Scăderea  este  aproape  constantă  pe perioada  analizată,  excepție  

făcând  anii  2006,  2008  și  2014  când  s-au  înregistrat ușoare creșteri ale numărului de persoane 

active față de anii precedenți. 

Pe  sexe,  situația  este  similară,  scăderea  fiind  mai  evidentă  pentru  populația activă 

feminină (29,9% scădere față de 16,2% în cazul populației masculine). 

Pe medii rezidențiale, analiza relevă faptul că, în mediul urban, populația activă a crescut 

numai în perioada 2002-2006, iar în restul perioadei a de analiză a avut o evoluție a fost 

fluctuantă, însă tendința generală a fost de diminuare. Procentul total de scădere  în  2015  față  de  

2002  a  fost  de  12,1%.  În  mediul  rural  situația  a  fost  și  mai drastică, scăderea în 2015 față de 

2002 ajungând la 29,5%. 

Atât pe sexe, cât și pe medii rezidențiale, scăderile de la nivelul regiunii sunt mult peste 

cele de la nivel național, fapt de natură să conducă la dezechilibre majore în ceea ce privește 

asigurarea forței de muncă în sectoarele economice. 

Rata de activitate totală a avut o evoluție oscilantă la nivelul regiunii în perioada 2002-2014 , în 

jurul valorii de 66%, diminuările și creșterile nedepășind 2% de la un an la altul, similar nivelului național. 

O situație diferită a fost înregistrată, însă, în anul 2015, când rata de activitate regională a scăzut cu circa 4 

% față de anul precedent (de la 66,8% la 62,9%). 

Analiza pe sexe relevă faptul că rata de activitate a populației feminine din Sud Vest Oltenia a 

scăzut cu 13,3% în anul 2015, față de anul 2002, cea mai însemnată scădere  anuală  fiind    de  5,5%  (în  

2015  față  de  2014).  Rata  de  activitate  pentru populația masculină regională a avut evoluții fluctuante 

însă a rămas în 2015 la aceeași valoare  ca  și  în  2002  (72,5%),  procentul  fiind  considerabil  mai  mare  față  

de  rata  de activitate pentru populația feminină (care a avut în 2015 valoarea de 52,9%). 

Rata de activitate în mediul urban a avut deasemenea evoluțiii fluctuante, cu un maxim în 2014, 

de 62,2%, crescând ușor în 2015 față de 2002 (cu 1,3%), procentul de creștere fiind mult sub cel de la nivel 

național, de 8,9%. În mediul rural rata de activitate a înregistrat scăderi continue din 2002, cea mai 

semnificativă fiind în 2015 față de 2014 (de  la  71,3%  la  65,1%).  Situația  este  similară  și  la  nivel  

național,  însă  procentul  de scădere este mai mic de la un an la altul. 

Din punct de vedere al educației și formării profesionale este relevantă rata de activitate a tinerilor 

din grupa de vârstă 15-24 ani. La nivel regional acest indicator are valori sub 37%, cea mai ridicată 

valoare fiind în 2002, de 36,8%, sub media națională, de 38,9% . 
 



 

 

 

Sursa: INS Anuare statistice / Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO). 

Tendința de scădere a ratei de activitate a tinerilor s-a manifestat cel mai acut în perioada 

2002-2007 la nivel regional, în mod similar cu nivelul național; în anul 2008 în regiune s-a 

înregistrat o creștere semnificativă, de 5% față de anul anterior (de la 29,5% la 34,5%), pentru ca 

în perioada următoare să înregistreze diminuări continue, astfel că în anul 2015 rata regională de 

activitate a tinerilor era de 29,9%, sub media națională, de 30,8%. 

Pe  sexe,  analiza  cifrelor  relevă  faptul  că  rata  de  activitate    pentru  populația 

masculină de 15-24 ani este mai mare decât pentru populația feminină, ca și la nivel național,  

pe  toată  perioada  de  anliză  2002-2015,  iar  din  punct  de  vedere  al  evoluției cifrele urmăresc, 

în general, evoluția ratei totale de activitate, cu un maxim în 2008, la ambele  sexe,  peste  

mediile  naționale  (fig.  nr  42).  În  2015,  procentele  de  la  nivel regional  și  național  erau  

aproximativ  egale  în  cazul  populației  masculine  (35,5%  și 35,6%), pe când în cazul populației 

feminine procentul regional de activitate, de 23,8%, era sub cel național, de 25,7%. 
 

 

 

Sursa: INS Anuare statistice / Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

În intervalul 2002-2015, rata de activitate a tinerilor în mediul urban are valori mai mici 

decât media totală la nivel regional, în timp ce în mediul rural procentul depășește media 

regională. Situația este similară cu cea de la nivel național pentru cea mai mare parte a perioadei 

de analiză. De remarcat este faptul că, în 2015, deși rata de activitate totală pentru 15-24 ani este 

sub media națională, procentul de activitate în mediul rural în regiune l-a depășit pe cel național 

similar (39,1% în rural Sud Vest Oltenia, față de 38,7% în rural pe țară). 

 



 

 

 

Sursa: INS Anuare statistice / Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

 

b.Structura populaţiei ocupate, după nivelul de educaţie, pe grupe de vârstă,sexe şi 

medii 

Cu un număr de 809 mii persoane ocupate, în anul 2015, regiunea Sud Vest Oltenia  

deținea  9,48%  din  totalul  populației  ocupate  a  României,  cifrele  arătând  o descreștere 

continuă a ocupării în perioada 2002-2007, urmată de o ușoară creștere în 2008, pentru a scădea 

apoi constant până în 2014. În anul 2015 s-a înregistrat cea mai mare scădere a populației ocupate 

față de anul precedent (cu 109 mii persoane). 25,3% este procentul de scădere pe întreaga 

perioadă de analiză 2002-2015. 
 

Populația ocupată de sex masculin era preponderentă în 2015 (457 mii bărbați, față  de  

352  mii  femei),  în  perioada  2002-2015  fiind  înregistrată  aceeași  tendință  de scădere ca și la 

nivel național. Procentele de scădere la nivel regional sunt însă mult mai mari decât cele pe 

țară: populația ocupată masculină din regiune a scăzut cu 21%, față de numai 3,6%  diminuare la 

nivel național, iar  populația ocupată feminină a scăzut cu 30,2% în regiune, față de 12,3% 

procentul de diminuare  pe țară. 

Cifrele privind populația ocupată pe medii de rezidență, în perioada 2002-2015, arată că 

în mediul rural numărul de persoane ocupate este mai mare decât în mediul urban pe întreaga 

perioadă 2002-2015, însă de-a lungul timpului s-au înregistrat diminuări mai însemnate în rural 

(scădere de 34,1%) față de urban (scădere de 10,6%) în perioada analizată. În comparație cu 

nivelul național, unde s-a înregistrat o creștere de 1,2% a populației ocupate urbane, regiunea 

Sud Vest Oltenia a continuat să piardă din acest punct de vedere. 

Rata de ocupare totală a populației de 15-64 ani din regiunea Sud Vest Oltenia a  avut  

în  intervalul  2002-2014  o  evoluție  oscilantă  în  jurul  valorii  de  60%   (plus  sau minus max 

2%). Ca și în cazul ratei de activitate, în anul 2015 a avut loc o diminuare însemnată, de circa 6% 

față de anul precedent ( 56,2% în 2015 față de 62,1% în 2014) ca rezultat al unor dezechilibre 

structurale accentuate, cât şi a deficitului de performanţă economică şi competitivitate. 

În ceea ce priveşte diferenţierea pe sexe, este de remarcat faptul că rata de ocupare a 

populaţiei de sex feminin este mai scăzută faţă de cea a populaţiei de sex masculin cu peste 10 

puncte procentuale. Această diferenţă se menţine pe întreaga perioadă  analizată.  În  comparație  

cu  nivelul  național,  unde  se  constată  o  creștere  a populației  ocupate  atât  masculine  cât  și  

feminine,  la  nivelul  regiunii  tendința  este  de descreștere a procentului de ocupare pentru ambele 

sexe. 

Analiza pe medii rezidențiale relevă faptul că rata de ocupare  a fost mai mare în mediul 

rural decât în mediul urban pe întreaga perioadă 2002-2015. Însă modificări au survenit în 



 

 

ambele medii: dacă în anul 2002 valorile acestui indicator erau mult diferite (70,9% în rural față 

de 52,3% în urban), în 2015 procentele sunt mult mai apropiate ca valoare  (58,3%  în  rural  și  

54%  în  urban).  În  restul  perioadei  diferențele  se  mențin  la peste 12%. Analiza evoluției pe medii 

în intervalul 2002-2015 a cifrelor arată, atât la nivel regional cât și la nivel național, că singura 

categorie care înregistrează creșteri ale procentelor este cea a populației ocupate urbane. 

Pe parcursul ultimilor ani se constată o subocupare care afectează populaţia feminină şi 

pe cea din mediul rural. 

Grupa de vârstă 15-24 ani este analizată din perspectiva accesului acesteia pe piața 

muncii. Rata de ocupare pentru această categorie a avut valori reduse, sub 30%, situându-se mult 

sub procentele totale de ocupare în întreg intervalul 2002-2015. Scăderea  procentului  de  

populație  tânără  ocupată  s-a  manifestat  și  mai  acut  în perioada 2011-2015, astfel că procentul 

total de scădere în 2015 față de 2002 este de 7,2% . 
 

 

Sursa: INS Anuare statistice / Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

Analiza  structurii  populației  ocupate  totale  din  regiunea  Sud  Vest  Oltenia  în funcție 

de nivelul de instruire arată că în perioada 2008-2015 a scăzut constant procentul de populație 

cu nivel de educație primar sau fără școală absolvită, în timp ce procentul de populație ocupată cu 

nivel de instruire liceal a crescut, ajungând la 35,3% în 2015. În același timp, a scăzut 

procentul de populație ocupată cu instruire de nivel profesional  (13%  în  2015)  (fig.  nr  45).    

Aceste  evoluții  sunt  urmarea  faptului  că  în perioada anilor școlari 2009/2010-2013/2014 nu s-a 

alocat cifră de școlarizare la învățământul profesional după clasa a VIII-a, toți absolvenții de 

gimnaziu îndreptându- se exclusiv spre liceu. 

Procentul de populație cu nivel de pregătire postliceal a avut mici fluctuații de-a lungul 

perioadei analizate, în limita a 1%, ajungând în 2015 la același nivel din 2008 (5,4%). 

 

Sursa: INS Anuare statistice / Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării  



 

 

Analiza  pe sexe   a populației ocupate din regiune  relevă următoarele  aspecte: cel mai 

mare procent de populație de sex masculin are pregătire de nivel liceal, care, de altfel, a crescut în 

intervalul anilor 2008-2015, ajungând în 2015 la 37,9%. A fost în creștere,  desemenea, procentul 

de  populație  ocupată masculină  cu  educație  de  nivel gimnazial și superior, scăzând, în același 

timp, procentul celor cu nivel de educație profesional și primar sau fără școală absolvită. 

În  ceea  ce  privește  populația  ocupată  de  sex  feminin,  tendințele  de-a  lungul perioadei  

de analiză sunt în general similare cu cele ale populației masculine. 

Prin  comparația  valorilor  procentuale  pe  perioada  de  analiză  între  cele  două sexe,  se  

observă  procentul  superior  al  femeilor  cu  nivel  de  educație  gimnazială  și primară,  față  de  

bărbați  și,  deasemenea,  al  absolventelor  de  învățământ  superior. Populația  ocupată  masculină  

este  superioară,  ca  procent,  pe  segmentele  educație profesională și liceală. 

La  nivel  regional,  analiza  pe  medii  de  rezidență  pune  în  evidență  faptul  că,  în mediul  

urban,  a  fost  în  creștere  populația  cu  nivel  de  pregătire  liceal,  postliceal  și superior, 

descrescând procentul celor cu nivel de pregătire scăzut. 

În mediul rural, însă, a crescut, pe întreaga perioadă 2008-2015, procentul de populație 

ocupată cu nivel scăzut de pregătire, preponderent gimnazial, iar absolvenții de învățământ 

postliceal și superior s-au menținut la valori reduse, chiar dacă cifrele au fost în creștere. Spre 

exemplu, în 2015, numai 1,6% din populația ocupată rurală avea nivel de educație postliceal și 

numai 6,3% nivel universitar. 

Analiza  comparativă  a  populației  ocupate  pe  medii  rezidențiale,  conduce  la 

concluzia că, încă, în mediul rural, este la valori apreciabile  nivelul scăzut de educație. Sunt 

necesare măsuri  care  să  susțină  accesul la  educație de  nivel mediu  și  superior pentru persoanele 

rezidente din mediul rural, inclusiv reorganizarea rețelei școlare de nivel profesional și liceal. 

c.Şomajul de lungă durată 

Ca urmare a dezechilibrelor de pe piaţa muncii (unde oferta de forţă de muncă este 

superioară cererii) şi de pe piaţa bunurilor şi serviciilor (unde producţia este inferioară cererii) 

apare fenomenul şomajului. 

Conform datelor furnizate de Biroul Internațional al Muncii, numărul de persoane de 

minim 25 ani fără un loc de muncă timp de 12 luni și peste, a crescut la nivel național și la nivel 

regional, în perioada 2009-2013, în special pe fondul manifestării crizei economice, situație 

similară cu cea la nivel european. După anul 2013 șomerii de lungă durată (SLD) au scăzut ușor 

ca număr în Europa și în România, însă la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia s-a înregistrat o 

acutizare a fenomenului, în anul 2015 înregistrându- se cel mai mare număr de șomeri de lungă 

durată din întreaga perioadă de după 2008. 

În  rândul  șomerilor,  cei  de  lungă  durată  dețin  un  procent  important,  în  Europa procentul 

maxim fiind atins în 2014 (49,4% din total), iar în România și în Sud Vest Oltenia  în  2013  

(45,2%  din  total  la  nivel  național  și  59,8%  în  regiune-  cel  mai  mare procent din întreaga țară). 

Cifrele arată că nici în anii următori situația la nivel regional nu  s-a  îmbunătățit  foarte  mult,  

procentajul  SLD  din  total  șomeri,  deși  în  scădere,  s-a menținut totuși la niveluri ridicate: 55,4% în 

2014 și 47,6% în 2015 . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sursa: INS Anuare statistice / Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

Analiza  pe  medii  rezidențiale  și  pe  sexe  conduce  la  concluzia  că  șomajul  de lungă 

durată este mai acut în rândul populației din mediul urban și în rândul bărbaților. 

Rata șomajului de lungă durată (6 luni şi peste) pentru tinerii de 15-24 ani a depășit cu 

mult rata totală în perioada 2009-2014, maximul fiind atins în anul 2013 (15,7%) . 

 

 

Sursa: INS Anuare statistice / Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării  

Incidența șomajului de lungă durată pentru tineri a avut o evoluție similară, peste 60% din 

numărul total de SLD fiind din grupa de vârstă 15-24 ani. Analiza conduce la concluzia că, încă, 

un procent semnificativ de tineri absolvenți nu își găsesc un loc de muncă. 

 

 

Sursa: INS Anuare statistice / Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării 



Analiza pe sexe și pe medii  rezidențiale a șomajului de lungă durată în 

rândul tinerilor conduce la concluzia că, per ansamblu, fenomenul se manifestă 

în egală măsură și în rândul populației masculine ca și în rândul populației 

feminine, în mediul urban ca și în mediul rural. De remarcat sunt valorile mari, 

peste 50%, ca și   în cazul ratei totale a șomajului de lungă durată. 

Prognoza locurilor de muncă disponibile 

Proiecțiile  numărului  de  locuri  de  muncă  disponibile  pe  regiunea  

Sud-Vest, obținute  în  scenariul  moderat  evidențiază  pierderi  de  locuri  de  

muncă  numai  pentru județul  Mehedinți,  iar  pentru  restul  județelor  și  la  nivelul  

regiunii  se  estimează  valori pozitive  ale  locurilor  de  muncă  disponibile,  cu  

tendințe  de  creștere  în  Gorj,  Dolj și la nivelul regiunii. 

 

 

Sursa: INCSMPS-Studiul previzional privind cererea de formare profesională în perspectiva anului 

2020 

Proiecția  locurilor  de  muncă  disponbile  în  regiunea  Sud  Vest,  în  

ipotezele scenariului moderat, evidențiază faptul că cele mai mari pierderi de 

locurilor de muncă sunt estimate pentru subgrupa Agricultori și lucrători 

calificați în agricultură, silvicultură și pescuit, urmată de Lucrători în servicii 

personale și de protecție,  Modele, manechine și vânzători în magazine și piețe. În 

schimb, se previzionează locuri de muncă disponibile, în creștere,pentru 

Meseriași și muncitori calificați în metalurgie, construcții metalice  și  asimilați  și  

pentru  Tehnicieni  în  domeniul  fizicii  și  tehnicii,  urmați  de Operatori  la  

instalațiile  fixe  și  lucrători  asimilați,  Tehnicieni  în  științele  vieții,  ocrotirea 

sănătății si asimilați, iar la o scară mai mică, Operatori la mașini, utilaje și 

asamblori de mașini,  echipamente  și  alte  produse  și  Alte  ocupații  asimilate  

tehnicienilor. Locuri de muncă disponibile, în scădere însă în perioada 2012-

2020, sunt  previzionate  pentru Conducători de vehicule și operatori la instalații 

mobile și, la o scară mai mică, pentru Meseriași și muncitori calificați in 

mecanică fină, artizanat, imprimerie și asimilați. 

Față  de  tendința  de  la  nivelul  regiunii,  pe  județe,  apar  diferențe.  Astfel,  

nu  se pierd locuri de muncă pentru Agricultori și lucrători calificați în 

agricultură, silvicultură și pescuit în județele Gorj și Vâlcea. Iar în județul   

Mehedinți, prognoza arată că se pierd locuri de muncă pentru Tehnicieni în 

domeniul fizicii și tehnicii și Meseriași și muncitori calificați în metalurgie, 

construcții metalice și asimilați. 

Prognoza cererii de formare profesională 
Pe domenii de pregătire profesională, în ipotezele scenariului moderat, în 

regiunea Sud- Vest, cererea potențială de forță de muncă pentru domeniul 

Agricultură se menține la cote  destul  de  ridicate  ca  pondere  în  total  cerere  

potențială  relevantă  pentru  IPT, aceasta fiind depășită din acest punct de 

vedere doar de regiunea Nord-Est. Observăm că după domeniul Mecanic, cu 



 

  

pondere de 27% în total, se plasează domeniile Economic și Comerț cu 26% din 

total. 

 

Structura cererii potențiale, pe domenii de formare ale IPT, în ipotezele scenariului moderat, în 

regiunea Sud-Vest, în perspectiva 2017-2020 

Domenii de formare % 

Agricultură 6,6 

Chimie industrială 0,8 

Construcţii instalaţii şi lucrări publice 5,4 

Comerţ 13,5 

Economic 12,4 

Electric 7,2 

Electromecanică 3,4 

Electronică automatizări 3,4 

Fabricarea produselor din lemn 0,7 

Industrie alimentară 0,8 

Industrie textilă şi pielărie 4,8 

Materiale de construcţii 4,5 

Mecanică 27,0 

Turism şi alimentaţie 7,4 

Resurse naturale şi protecţia mediului 1,9 

Tehnici poligrafice 0,1 

Total 100,0 
 

Sursa: INCSMPS-Studiul previzional privind cererea de formare profesională în perspectiva anului 

2020 

 

 Plecând de la Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în 

Regiunea Sud Vest Oltenia, în baza analizei specificului economic și de piața 

muncii al județului Dolj, membrii CLDPS apreciză că  Structura proiecției cererii 

potențiale pe domenii de pregătire din județul Dolj este următoarea: 

 

Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în județul Dolj 

 

Domeniul 
profesională 

de educaţie şi formare Ponderi previzionate ale cererii 
de formare profesională pentru 

2017-2020(%) 

Agricultură 7 

Chimie industrială 1 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 6 

Comerţ 12 

Economic 7 

Electric 8 



 

  

Electromecanică 1 

Electronică şi automatizări 4 

Fabricarea produselor din lemn 1 

Industrie alimentară 3 

Industrie textilă şi pielărie 3 

Materiale de construcţii 4 

Mecanică 28 

Turism şi alimentaţie 6 

Protecţia mediului 9 

Tehnici poligrafice 0 

 

 6.2.Indicatori de intrare în IPT 
a.Populaţia şcolară pe nivele de educaţie, sexe, medii de rezidenţă 

Principalii  indicatori  demografici,  cu  implicații  asupra  dezvoltării  

învățământului profesional și tehnic sunt prezentați și analizați în capitolul 

Demografie, iar aceștia se referă la: structura şi evoluţia populaţiei pe grupe de 

vârstă, medii de rezidenţă şi sex, migraţie,  structura  etnică.  Este  prezentată  și  

prognoza  populației  în  profil  teritorial,  în perspectiva anului 2060, cu accent pe 

grupele de vârstă școlară. 

Analiza  numărului  de  elevi  cuprinși  pe  niveluri  educaționale  oferă  o  

privire  de ansamblu  asupra  evoluției  populației  școlare  în  ultimii  nouă  ani  

școlari,  în  regiuni  și județe. 

În învățământul primar, numărul de elevi a scăzut continuu în 

perioada anilor 2007/2008-2011/2012,  în  regiunea  Sud  Vest  Oltenia,  situația    

fiind  similară  în  toate regiunile țării. Începând cu anul 2012/2013, numărul de 

elevi din primar a crescut brusc, cu peste 12%, iar în anii următori, până în 

2015/2016, acest număr scade,  însă  în  proporție  mult  mai  mică  față  de  

perioada  anterioară.  Această  evoluție este evidențiată în majoritatea regiunilor, 

face excepție regiunea București-Ilfov, în care numărul de elevi a crescut 

constant în perioada 2012/2013-2015/2016. 



 

  

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 

Analiza pe județe relevă faptul că cel mai mare număr de elevi în ciclul primar 

este în Dolj. 

În anii următori, până în 2015/2016, se înregistrează din nou scăderi, 

analiza ponderilor  pe  sexe  arată  că  nu  sunt  variații  semnificative,  pe  

întreaga  perioadă procentele situându-se în jurul a 51-52% masculin și 48-49% 

feminin. 

În  ceea  ce  privește  mediul  de  rezidență,  se  remarcă  o  creștere  

continuă  a numărului  de  elevi  în  învățământul  primar  din  urban,  în  

detrimentul  mediului  rural, situație de altfel întâlnită și la nivel național în toate 

județele, însă la nivel mult mai mic. 
 

În învățământul gimnazial, numărul de elevi a scăzut continuu pe 

întreaga perioadă 2007/2008-2015/2016, situația fiind aceeași la nivelul 

regiunilor (cu excepția regiunii București-Ilfov, a cărei evoluție a fost 

fluctuantă), dar și la    nivelul județelor componente din Sud Vest Oltenia. 

 

 



 

  

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

Scădera  cea  mai  semnificativă  este  înregistrată  în  județul Dolj  (diferență  de 

6796 de elevi între 2007/2008 și 2015/2016). 

Distribuția pe sexe a elevilor din ciclul gimnazial este 51-52% masculin 

și                                                                                                                                  

48-49% feminin. 

Pe medii de rezidență, la nivel de țară și al regiunii Sud Vest Oltenia 

distribuția înclină  ușor  în  favoarea  numărului  de  elevi  din  școlile  din  rural.  

Situația  este  relativ echilibrată la nivelul județului Dolj. 

În  învățământul  liceal,  la  nivelul  județean,  numărul  de  elevi  a  avut  o  

evoluție crescătoare în perioada anilor școlari 2007/2008-2011/2012, scăzând 

apoi continuu până  în  2015/2016 .  Acelașii  trend  descendent  este  menținut  și  

în  cazul anului școlar 2017- 2018. 

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

Situația este similară și la nivelul județelor din Sud Vest Oltenia, în anul școlar 

2015/2016, numărul de elevi scăzând chiar sub nivelul din 2007/2008. 

Ponderea pe sexe a fost fluctuantă de-a lungul perioadei de analiză, în 

cadrul județelor,  însă  diferențele  nu  sunt  semnificative.  Ceea  ce  iese  însă  în  

evidență  este distribuția pe medii de rezidență a numărului de elevi din licee: 

procentul covârșitor al acestora se regăsește în unitățile școlare din mediul urban, 

dată fiind distribuția rețelei școlare, cu un mare număr de școli în mediul urban și 

un număr foarte redus în mediul rural.  La nivel de țară, situația este similară. 

Numărul elevilor din învățământul profesional a cunoscut o scădere 

abruptă în perioada 2007/2008-2011/2012, motivul principal fiind nealocarea de 

clase la acest nivel  de  educație  în  perioada  2009/2010-2011/2012.  Începând  

cu  anul  2012/2013 numărul  începe  să  crească  ușor,  datorită  reintroducerii  

învățământului  profesional,  la început după clasa a IX-a (cu o durată de doi ani), 



 

  

iar din 2014-2015 după clasa VIII-a (cu durată de trei ani) . 

Și  în  județele  regiunii  Sud  Vest  Oltenia  situația  prezintă  aceleași  

caracteristici, creșterea numărului de elevi din ultimii patru ani nereușind însă să 

ajungă la nivelul anului 2007/2008. Sunt de remarcat creșterile din anii școlari 

2014/2015 și 2015/2016, continuate și în anii școlari 2016/2017, respectiv 

2017/2018, date fiind și solicitările  exprese  ale  agenților  economici  pentru  

calificări  de nivel 3, la care ISJ al Județului Dolj a răspuns în procent foarte 

mare. Se impun  în  continuare  măsuri  de susținere pentru învățământul 

profesional, date fiind și nevoile pieței muncii, care este orientată în special 

spre calificări specifice acestui nivel educațional. 

Evoluția  ponderii  pe  sexe  a  elevilor  din  învățământul  profesional  din  

județele regiunii,  a  fost  fluctuantă,  însă  cu  un  procent  majoritar  de  populație  

școlară  de  sex masculin. Pe  medii  de  rezidență,  majoritatea  elevilor  de  la  

profesional  din  județe  sunt cuprinși în unități de învățământ din mediul urban, 

ca și în cazul învățământului liceal. 

Învățământul postliceal a cunoscut o dezvoltare accentuată începând 

din 2007/2008, de când a fost finanțat și de la bugetul național. Numărul elevilor 

a crescut în mod continuu în toate regiunile țării în perioada 2007/2008-

2014/2015. În  anul  2015/2016  s-a  înregistrat  o  ușoară  scădere,  însă  nivelul  

se  menține  în continuare ridicat. 

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

Și în județul Dolj se menține în mare aceeași tendință, de creștere 

anumărului de elevi la  postliceal  până  în  2014/2015  și  cu  o  ușoară  

scădere în 2015/2016.  În  cazul  anilor  școlari  2016/2017,  respectiv 

2017/2018, numărul claselor a crescut, în special, pentru domeniul Sănătate și   

asistență pedagogică. 



 

  

 

Școlile postliceale din regiunea Sud Vest Oltenia sunt situate în cea mai 

mare parte în orașe, de aici și distribuția în cea mai mare proporție a elevilor în 

mediul urban. 

Analiza pe sexe indică o evoluție fluctuantă în perioada de analiză a 

procentelor de populație masculină și feminină participantă în învățământul 

postliceal din  județele regiunii. 
 

 

b.Grad de cuprindere în învăţământ (Rata specifică de cuprindere şcolară pe vârste) 

Analiza regională a datelor referitoare la gradul total de cuprindere în 

învăţământ al populaţiei de vârstă şcolară (3-23 ani) în perioada anilor școlari 

2007/2008-205/2016, relevă o evoluție ascendentă din 2007 până în 2010 (de la 

75% la 76,4%) pentru ca în intervalul 2010-2016 să scadă aproape constant (de 

la 76,4% la 70,2%). 

Procentele de cuprindere totale regionale se situează sub cele înregistrate la 

nivel național pe întreaga perioadă de analiză. 

 
 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 



 

  

 Gradul total de  cuprindere  în  învățământ al populației  de  sex feminin  este mai mare decât 

pentru populația de gen masculin pe toată perioada de analiză. Diferențe mari se înregistrează și 

între mediile de rezidență, procentul  de  cuprindere  în mediul urban fiind dublu față de mediul 

rural. 

 Raportat la grupe de vârstă la nivelul regiunii, cuprinderea într-o formă de învățământ  are  

cele  mai  mari  valori  pentru  grupele  corespunzătoare  nivelurilor  de educație primar (peste 90%) 

și gimnazial (peste 89%), însă și pe aceste segmente se observă aceeași tendință de scădere de-a lungul 

intervalului de analiză. 

 Pentru  IPT  prezintă  relevanță  grupa  de  vârstă  15-18  ani;  aceștia  sunt  cuprinşi într-o formă 

de învăţământ în procent de peste 76%, în perioada de analiză. Este de remarcat scăderea 

înregistrată în regiune în anul școlar 2015-2016, de 3,5% față de anul precedent, fenomen semnalat 

și la nivel național, însă nu de aceeași intensitate. În județul Dolj, în același an școlar, scăderea 

înregistrată a fost minimă . 

 

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 

 Analiza cuprinderii pentru această grupă de vârstă, arată o diferență nesemnificativă pe sexe, 

însă se semnalează o discrepanță mare pe medii de rezidență, procentul din mediul urban fiind mult 

mai mare față de rural (de exemplu, în 2015-2016 cuprinderea a fost de 157,6% în urban, față de 

15,5% în rural). Situația la nivel național, dar și la nivelul celorlalte regiuni este similară. 

N.B: Datele statistice disponibile cu privire la gradul de cuprindere pe medii de rezidență se bazează 

pe locația școlii și nu pe mediul de proveniență al elevilor. 

 Gradul cel mai scăzut de cuprindere se regăseşte la segmentul de populaţie cu vârsta între 19 

şi 23  de ani, sub 50% în intervalul de analiză. Trebuie  menționat, însă, faptul că aceste procente 

au crescut începând cu anul școlar 2007-2008, acest lucru datorându-se și finanțării de la bugetul de 

stat a unui număr mare de locuri la    școala postliceală. Totuși, un mare număr de tineri nu mai 

continuă studiile din cauza situaţiei financiare precare, migraţiei forţei de muncă tinere în afara ţării,  

slabei  motivaţii profesionale, sau angajării pe piaţa muncii fără a mai continua o formă de 

învăţământ postliceală sau universitară. 

 
c.Oferta unităţilor şcolare din ÎPT - Gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici 

pentru şcolarizarea în învăţământul profesional 

În scopul fundamentării ciferi de școlarizare la învățământul profesional, la nivel județelor se 

realizează o investigare a nevoilor de calificare ale agenților economici și o analiză a solicitărilor 

exprimate de aceștia în scopul proiectării ofertei în strânsă corelare cu nevoile. 

În regiunea Sud Vest Oltenia, pentru anul școlar 2016-2017, au fost transmise solicitări de 

școlarizare pentru 4019 locuri în învățământul profesional. 

Numărul cel mai mare de locuri solicitate au fost pentru calificări din domeniul mecanică  (1658),  

urmat  de  turism  și  alimentație  (662),  comerț  (404),  electric  (391), agricultură (252).   Cele mai 



 

  

puține locuri solicitate au fost pentru domeniul  electronică automatizări (28) și pentru estetica şi 

igiena corpului omenesc (28). 

Pentru cele 4019 locuri solicitate, au fost propuse și aprobate pentru școlarizare un  număr  de  

3346  locuri  în  unitățile  de  învățământ  profesional  și  tehnic  din  regiune, solicitările fiind rezolvate 

în proporție de 83,3% . 

Pe domenii de formare, au fost soluționate în proporție de 100% solicitările din domeniile: 

agricultură, electronică automatizări, estetica şi igiena corpului omenesc, industrie alimentară. 

 

Sursa datelor : Ins pectoratele Şcolare 

Gradul  de  onorare  a  solicitărilor  agenților  economici  care  s-a  

înregistrat  în județul  Dolj  a  fost  de  73,8%,  datorită  numărului  mare  de  

solicitări.  În  anii școlari 2016/2017 și 2017/2018, acest grad de onorare a 

crescut la valoarea de 80%. 

Alocarea numărului de locuri pentru școlarizare s-a realizat în funcţie 

de nevoia de constituire a formaţiunilor de studiu, de asigurare a unei distribuţii 

echilibrate pe calificări şi funcţie de realităţile pieţei muncii la nivel local. 

 

d.Parteneriatul cu operatorii economici 

Oferta educațională pentru învățământul profesional este în strânsă 

legătură cu cererea  de  pe  piața  muncii  pentru  calificările  de  nivel  3.  

Organizarea  și  funcționarea acestei forme de învățământ este condiționată de 

existența contractelor-cadru încheiate cu operatorii economici/instituţii publice, 

prin care se stabilesc obligaţiile privind: 

 organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţinerea 

calificării profesionale a elevilor şi a stagiilor de pregătire practică, precum şi 

proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

 asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii 

practice a elevilor din învăţământul profesional; 

 asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pentru 

organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a 

elevilor. 

Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unităţile de 

învăţământ cu operatorii economici/instituţiile publice partenere pe o durată de 

minimum 3 ani, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor. 

În  regiunea  Sud  Vest  Oltenia,  pentru  anul  școlar  2017-2018,  unitățile  

IPT  au încheiat parteneriate pentru pregătirea practică a elevilor din 

învățământul profesional, cu un număr de 332 operatori economici, pentru 

calificări din 13 domenii de pregătire, în funcție de nevoile de existente la 



 

  

nivelul local. Din acest punct de vedere regiunea se află pe penultimul loc în 

țară. 

Numărul cel mai mare de agenți economici parteneri au fost cei care au 

solicitat calificări din domeniul mecanică (170), urmați, la distanță destul de 

mare de operatorii din turism și alimentație (58).  

 

 

Sursa datelor : Inspectoratele Şcolare 

Este de remarcat că au fost încheiate parteneriate cu agenți economici 

care nu au mai colaborat cu mediul educațional, în special pentru învățământul 

profesional în sistem dual. 

6.1.2. Ierarhizarea unităţilor IPT funcţie de număr de elevi înscrişi în anul 

şcolar 2016- 2017 la învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul 

profesional, curs de zi 

În unitățile de învățământ profesional și tehnic de stat și particulare din 

regiunea Sud  Vest  Oltenia  învață  în  anul  școlar  2016-2017,  în  cadrul  

liceului  tehnologic  și învățământului  profesional,  curs  de  zi,  un  număr  de  

32855  elevi  în  16  domenii  de pregătire.  O  clasificare  a  unităților  școlare  

în  funcție  de  numărul  de  elevi  care  se pregătesc în fiecare domeniu de 

pregătire este prezentată în Anexa 12 Ierarhizare școli. Un  număr  de  26  de  

unități  din  regiune  școlarizează  în  domeniul  agricultură,  numărul total cel mai 

mare de elevi fiind la Colegiul Tehnic „Ștefan Milcu" Calafat, Dolj (151 

persoane). Paisprezece  unități  IPT  școlarizează  în  domeniul  comerț,  pe  locul  

întâi  în  privința numărului de elevi la acest domeniu fiind Colegiul Național 

Economic "Theodor Costescu" Drobeta Turnu Severin (232 persoane). 

Domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice este școlarizat în 12 unități IPT 

din patru județe din regiune (Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea). Numărul cel mai mare de 

elevi (116) este la Liceul Tehnologic „Dimitrie Filișanu" Filiași, Dolj. Domeniul 

economic este unul dintre cel mai bine reprezentate, chiar dacă este școlarizat 

numai la liceu tehnologic, în 27 de unități IPT din regiune. În  domeniul  electric  

sunt  școlarizați  un  număr  mare  de  elevi,  în  38  de  unități    de învățământ din 

toate județele. 



 

  

Domeniul electromecanică este prezent în 13 colegii și licee din toată regiunea. În domeniul 

electronică automatizări au organizate clase 30 unități IPT. 

Domeniul  mecanică  este  cel mai bine  reprezentat  la nivel  de  regiune,   76  unități IPT 

având în oferta școlară acest domeniu de pregătire. Numărul maxim de elevi este la 

Liceul Tehnologic Auto, Craiova, Dolj (329 de persoane). 

Domeniul protecţia mediului, specific numai liceului tehnologic, este școlarizat în 22 

colegii și licee. 

Domeniul silvicultură are o slabă reprezentare în regiune, fiind prezent în numai 3 

unități de învățământ din Vâlcea și Dolj. 

În  domeniul  turism  şi  alimentaţie  școlarizează  23  unități  IPT  din  regiune,  

Colegiul National  Economic  „Gheorghe  Chițu"  Craiova,  Dolj,  fiind  pe  primul  loc  

din  punct de vedere al numărului de elevi, 648. 

 

e.Resursele umane din ÎPT 

Desfășurarea  procesului  educațional  la  standardele  cerute  de  piața  muncii,  cu 

personal   didactic   bine   pregătit   din   punct   de   vedere   științific   și   psihopedagogic, 

reprezintă o cerință esențială pentru ca viitorii absolvenți să aibă succes în carieră. 

În România, analiza pe grupe de vârstă a personalului didactic, conduce în mod 

clar la concluzia că se acutizează pe parcursul anilor, fenomenul de îmbătrânire 

resurselor umane în educație. 

Dacă în anul școlar 2011-2012, un procent de 26,1% erau cadre didactice sub 34 

de ani, în anul școlar 2015-2016 acest procent a scăzut la 16,8% (fig. nr. 89). 

Pe  de  o  parte,  acest  fenomen  este  rezultatul  scăderii  populației  școlare  și 

dispariției unui număr mare de catedre care să poată fi ocupate de tineri absolvenți, iar 

pe de altă parte urmare a faptului că o carieră didactică nu a fost de interes pentru tineri 

o lungă perioadă de timp, din cauza slabei motivații financiare. 

Fig. nr. 89 Personalul didactic pe grupe de vârstă la nivel național 

 

Sursa: INS 

Datele furnizate de INS arată că procentul de personal calificat în 

învățământul liceal se apropie de maxim, fiind peste 97% în perioada de analiză 

2011/2012- 2015/2016, atât la nivel național, cât și la nivelul regiunii SV 

Oltenia. 

 



 

  

 

Sursa datelor: Calculat pe baza datelor INS 

Și în cadrul județelor componente situația este similară, iar repartiția urban-rural 

este  apropiată  ca  ponderi.  Fluctuațiile  sunt  destul  de  reduse  în  perioada  de analiză, însă 

există încă posturi care nu sunt ocupate cu personal calificat în unitățile IPT  din regiune. 

 
Analiza mediului extern  

 Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi 

tehnic (IPT) are caracter naţional şi este realizată în raport cu obiectivele asumate de 

România ca stat membru al Uniunii Europene.  

Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a 

Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi 

financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri 

ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială. 

Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea contribuţiei 

învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie 

competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. 

Aspectelor mai sus menţionate le adăugăm provocările generate de fenomenul rapid al 

îmbătrânirii demografice, al fluxurilor migraţiei externe ceea ce ne conduce la concluzia că 

IPT va fi sistematic solicitat să răspundă unor nevoi, de cele mai multe ori imediate, ale 

angajatorilor din România.   

            Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat dublului rol 

al educaţiei: economic şi social. Prin urmare IPT nu poate răspunde, în sens restrâns, 

cerinţelor imediate ale unui loc de muncă, el trebuie să asigure pregătirea pentru o carieră 

de succes care presupune integrare socio - profesională. În aceste condiţii învăţământul 

profesional şi tehnic trebuie văzut ca o etapă în procesul învăţării pe parcursul întregii vieţi, 

care este imediat urmată de învăţarea la locul de muncă în vederea adaptării la cerinţele 

acestuia. 

 
6.3. Număr de elevi care revin unui cadru didactic  

Numărul de elevi ce revine unui cadru didactic poate furniza informaţii importante cu 

privire la eficienţa utilizării resurselor alocate IPT. Există diferenţe între numărul de elevi 

/cadru didactic la învățământul preșcolar , liceal și profesional. Este necesar să fie 

identificate cauzele acestor diferenţe, şi să se identifice intervenţiile adecvate pentru ambele 

situaţii: 

   -  în cazul valorilor foarte mici, măsuri pentru a creşte eficienţa utilizării resurselor; 

-  în cazul valorilor relativ mari, să fie analizate implicaţiile asupra calităţii IPT.  

În județul Dolj, numărul de elevi/cadru didactic în IPT s-a situat sub valoarea de 15 

elevi/cadru didactic. Din punct de vedere al evoluției, în ultimii 2 ani școlari se observă o 



 

  

scădere a acestui raport la învățământul liceal, cauza fiind scăderea numărului de elevi/clasă 

și creșterea numărului de cadre didactice la acest tip de învățământ.  

Analiza  asupra profesorilor de discipline tehnice şi a maiştrilor instructori, realizată 

din datele furnizate de ISJ arată că ponderea personalului calificat din județ este peste 95% 

atât pentru profesorii de discipline tehnice, cât și pentru maiștrii instructori, majoritatea 

acestora funcționând în unitățile școlare IPT din mediul urban.  

 

 
 

 
În perioada următoare este necesară anticiparea pe termen mediu a evoluţiei structurii 

personalului didactic pe specializări, adoptarea măsurilor de  reconversie profesională şi 

obţinerea cele de-a doua specializări prin cursuri postuniversitare având în vedere  reducerea 

populației școlare pe toate nivelurile de educație. 

 

6.4. Resurse materiale şi condiţii de învăţare  

 

Unităţile şcolare din regiune  au avut realizari moderate în dotarea atelierelor şcoală şi 

în cabinetele de specialitate. Situaţia în mediul rural este critică, majoritatea unităţilor şcolare 

din mediul rural nu dispun de ateliere şi laboratoare pentru calificările din planul de şcolarizare, 

Structura personalului de specialitate din jud Dolj în anul  
                                       2013/2016                                                                                                 

- Maiștri instructori- 

Titulari 
96% 

Suplinitori  
Calificați 

4% 

Suplinitori  
Necalificați 

0% 

Structura personalului de specialitate din jud Dolj în anul  
2013-2016                                                                                                               

-Profesori discipline tehnologice- 

Titulari 
92% 

Suplinitori  
Calificați 

8% 

Suplinitori  
Necalificați 

0% 



 

  

instruirea practică efectuându-se la agenţii economici locali. 

Sunt necesare parteneriate cu comunităţile locale, cu agenţii economici în obţinerea de suport,  

pentru realizarea unei baze materiale corespunzatoare în unităţile de învăţământ.  

 Este necesară implicarea unităţilor de învăţământ în accesarea fondurilor europene  care să le 

permită perfecţionarea corpului de cadre didactice şi completarea bazei materiale. 

 Deşi s-au înregistrat progrese în dotarea cu echipamente IT, este necesară creşterea numărului 

de reţele de calculatoare în unităţile de învăţământ şi facilitarea accesului elevilor şi a cadrelor 

didactice la internet şi utilizarea calculatorului în procesul educaţional. 

Accesul la informaţie este încă slab reprezentat în mediul rural şi se impune implicarea 

comunităţilor locale în asigurarea conectării la internet a unităţilor de învăţământ din mediul rural. 

Având în vedere evoluţiile prognozate ale ocupării se impune o analiză a structurii 

învăţământului profesional şi tehnic în sensul dezvoltării reţelei de învăţământ pentru a acoperii 

cererea de forţă de muncă în acele sectoare unde se estimează a fi creşteri ocupaţionale şi de 

asemeni pentru a acoperi eventualele deficite de forţă de muncă apărute din ieşiri naturale de pe 

piaţa forţei de muncă. 

 

  



 

  

Capitolul 7. 

INDICATORI DE PROCES 

 

7.1.Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în ÎPT  

Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar vizează transferul de autoritate, 

responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi financiar către 

unităţile de învăţământ şi comunitatea locală. 

Descentralizarea funcţională implică şi antrenarea sporită în mecanismele decizionale a partenerilor 

sociali, pentru a garanta apropierea deciziei de beneficiarii serviciului public de educaţie. Cadrul 

instituţional pentru dezvoltarea parteneriatului social în educaţie şi formare profesională se bazează 

pe structurile consultative iniţiate în sprijinul deciziei la nivel local şi regional. 

Parteneri ai ISJ Dolj 

 Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului  (CLDPS Dolj) organ consultativ 

care funcţioneză pe lângă inspectoratul şcolar. Acesta se implică activ în exerciţiul de 

planificare a ofertei şcolare, respectiv reorientări de profil în domenii profesionale 

prioritare şi avizarea planurilor de şcolarizare. 

 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAPP)- orientarea şi consilierea  

elevilor. 

 Casa Corpului Didactic Dolj (CCD) – asigurarea calităţii procesului didactic, prin 

cursuri de formare a cadrelor didactice şi a directorilor de unităţi de învăţământ. 

 Consiliul Judeţen, Consiliul local – elaborarea planului de dezvoltare instituţională. 

Parteneri ai unităţilor de învăţământ: 

 Casa Corpului Didactic, CJRAE, întreprinderi, primării, Consiliile Locale, ONG-uri, 

AJOFM, universităţi, parteneriate externe : programe Phare, Comenius, Leonardo 

etc. 

 

 Parteneriate şcoală – întreprindere 

Parteneriatul dintre educaţie şi mediul afacerilor din judeţul Dolj (parteneriatul dintre şcoală 

şi întreprindere) porneşte de la interesele reciproce şi independente ale elevilor,profesorilor, 

angajatorilor şi agenţilor comunitari, bazându-se pe o realitate pe cât de simplă pe atât de 

importantă: elevii de azi sunt lucrătorii de mâine. Toţi cei implicaţi în acest amplu proces au 

conştientizat necesitatea realizării trecerii de la un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi 

durabil, cu implicaţii directe atât pentru angajatori care au nevoie de indivizi motivaţi, cu aptitudini 

multiple cât şi pentru mediul educaţional care trebuie să răspundă standardelor europene. 

Parteneriatul are următoarele obiective şi sarcini: 

 elaborarea curriculumului de dezvoltare locală; 

 membrii în consiliile de administraţie; 

 organizarea unor stagii de formare profesională a elevilor prin instruire practică; 

 colaborare în realizarea orientării şi consilierii profesionale a elevilor;  

 cursuri de calificare şi reconversie profesională;  

 contracte pentru şcolarizarea în anumite calificări; 

 participarea la elaborarea planului de dezvoltare a şcolii, a planului local de acţiune pentru 

dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic; 

 membrii în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social; 

 perfecţionarea cadrelor didactice în întreprinderi pentru tehnologiile de vârf. 

 

7.2. Asigurarea calităţii în ÎPT 

 Nevoia unor mecanisme reglementate de asigurare a calităţii 

serviciilor de educaţie şi formare profesională care să garanteze aplicarea 

riguroasă a standardelor de pregătire şi satisfacţia beneficiarilor (forţa de muncă 

şi angajatorii) a condus la adoptarea Legii nr. 87 din 13 aprilie 2006 pentru 



 

  

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei. 

În IPT, introducerea unui sistem de asigurare a calităţii în educaţie s-a 

generalizat începând cu anul şcolar 2006-2007 pentru toate unităţile de 

învăţământ, mai întâi aplicându-se principiul 5 al calităţii – “predarea şi 

învăţarea” și a fost extins treptat astfel încât, în prezent, se aplică pentru toate 

cele 7 principii. 

Mecanismul de asigurare a calităţii utilizat este construit pe 

autoevaluarea din partea şcolii, confruntată cu evaluarea externă (prin inspecţie 

şcolară), ambele fiind structurate pe acelaşi set de indicatori (descriptori de 

performanţă). Rezultatele evaluării se regăsesc în planurile de îmbunătăţire a 

calităţii. 

Conducând la creşterea transparenţei faţă de beneficiari, mecanismele 

de asigurare a calităţii vor avea, în același timp, un impact decisiv în motivarea 

şi implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei şi a strategiilor de 

îmbunătăţire a acesteia. 

 
7.3. Serviciile de orientare şi consiliere 

  Activitatea în centrele de asistenţă psihopedagogică 

Obiectivul orientării şcolare şi profesionale este de a îndruma tinerii în 

alegerea   unui traseu educațional în concordanță cu aspirațiile personale și corelat cu 

interesele, abilitățile, aptitudinile și caracteristicile de personalitate ale fiecăruia. 

Nu există o definiţie standard pentru indicatorii privitori la procesul de 

orientare şi consiliere. În practica serviciilor de consiliere din unele ţări 

europene, se raportează în mod obişnuit indicatori cum ar fi numărul de ore de 

consiliere/elev, numărul de elevi consiliaţi/consilier, etc. 

În lipsa unor indicatori standard şi a unui sistem unitar de raportare a 

rezultatelor din activitatea serviciilor de orientare şi consiliere, datele furnizate 

ca indicatori de către Centrele Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică (CJAPP) 

nu sunt pe deplin comparabile între judeţele din regiune şi sunt dificil de 

armonizat. 

Totuşi, din analiza informaţiilor disponibile, se poate aprecia că, deşi 

ameliorat în ultimii ani, gradul de acoperire a serviciilor de orientare şi 

consiliere este insuficient la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, în special în 

mediul rural, din cauza numărului insuficient de consilieri în sistem, arondării 

inegale a numărului de elevi care revin unui consilier, numărului de mic al 

elevilor testaţi şi consiliaţi, respectiv al orelor de consiliere/elev pentru 

orientarea carierei – practic nu se poate vorbi de un mecanism sistematic de 

orientare şi consiliere în sprijinul unei decizii corect informate în alegerea 

carierei, respectiv a traseului de pregătire. 

  

 

 
  



 

  

Capitolul 8. 

INDICATORI DE IEȘIRE 

 

În cei 60 de ani de existenţă, şcoala s-a afirmat ca o unitate modernă, cu o baza 
didactico-materială bogată, cu rezultate foarte bune în pregătirea forţei de muncă, care ne-
au impus printre celelalte unităţi şcolare din municipiul Craiova şi nu numai. 
 În toti acesti ani, şcoala a calificat forţă de muncă în domeniile și calificările: 

 Domeniul mecanic: lăcătuş mecanic, prelucrător prin aşchiere, sudor, mecanic 
auto, tinichigiu-vopsitor, auto, bijutier, tinichigiu, electromecanic auto, maistru 
mecanic auto, tehnician mecatronist; 

 Domeniul electromecanic: electromecanic maşini şi aparate electrice, 
electromecanic auto, electromecanic reparaţii frigidere şi aparate electronice; 

 Domeniul prelucrarea lemnului: tâmplar universal, tapiţer-plăpumar-saltelar, 
maistru tâmplar; 

 Domeniul construcţii: zidar-pietrar-tencuitor, zugrav-vopsitor, dulgher-
parchetar, instalator tehnnico-sanitar şi gaze; 

 Domeniul textile: croitor îmbrăcăminte pentru femei şi bărbaţi, tricoter 
confecţioner, confecţioner produse textile, cizmar, tăbăcar, marochiner, creator 
proiectant îmbrăcăminte; 

 Domeniul estetica şi igiena corpului omenesc:  frizer-coafor, manichiurist-
pedichiurist, cosmetică, coafor-stilist; 

 Domeniul economic: asistent de gestiune, funcţionar bancar, agent vamal, 
tehnician în activități economice; 

 Domeniul servicii: cosmetician, secretar stenodactilograf operator birotică 
 Domeniul mecatronică şi informaţică: analist programator 
 Domeniul turism şi alimentaţie: bucătar-ospătar, agent de turism-ghid. 
 Domeniul transporturi: tehnician electromecanic auto 

 

8.1.Resurse umane 

     Şcoala este încadrată cu un număr de 43 cadre didactice (36 profesori şi 7 maiştri instructori). 

Majoritatea acestora au gradul didactic I (24) şi gradul didactic II (9). In perioada următoare, 

numărul personalului didactic poate să crească sau să scadă, în funcţie de modul în care se 

realizează, sau nu se realizeză, în totalitate planul de şcolarizare propus pentru fiecare an şcolar. 

Redam mai jos tabelul cu repartizarea personalului didactic si nedidactic în perioada 2014-

2017: 

 

Nr 

crt 

 

Profesori de 

cultură generală 
Profesori, ingineri, 

economişti,  
Informaticieni 

Maiştri instructori Total cadre 

didactice 
Perso

nal 

didact

ic 

auxili

ar si 

nedid

actic 

Total 

personal 

şcoală 
Total 

din 

care 

Cu normă 

de bază în 

şcoală 
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care 
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de bază în 

şcoală 
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din care 
Cu 

normă 

de bază 

în şcoală 
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Cu 
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de 

bază în 

şcoală 

2014-2015 
1 16 12 16 16 5 

 
5 37 33 13 50 

2015-2016 

2 17 16 15 15 6 6 38 37 12 50 



 

  

 

2016-2017 

3 17 16 15 15 7 

 

7 39 38 12 51 

 

 

Distributia pe grade didactice 

Profesori de cultură 

generală 

Profesori ingineri  Maiştri instructori  Total cadre didactice cu normă de bază 
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2014-2015 

16 7 5 3 1 16 12 1 2 1 5 3 1 - 1 33 20 7 3 3 

2015-2016 

 
17 9 4 1 3 15 12 - 2 1 6 3 1 1 1 37 23 5 4 5 

2016-2017 

 
17 8 3 5 1 15 12 - 2 1 7 3 1 1 2 39 23 4 8 4 

 

Cursuri perfecționare parcurse de cadrele didactice: 

-Program de de perfectionare pentru ocupatia ,, Formator,,        -27cadre didactice 

-Program de formare continuă,,Evaluator de competente  profesionale,,          -15cadre didactice 

-Program de de specializare pentru ocupatia ,,Specialistîn domeniul calităţii,,  -13cadre didactice 

-Program de formare continua ,,Reforma în educaţie,,          -13 cadre didactice 

-Program de formare continuă „Orientare şi consiliere vocaţională”        -8 cadre didactice 

- Program de formare continuă ,,Managementul conflictelor in mediul scolar “ -7 cadre didactice 

-Program de formare continuă,,Evaluarea si asigurarea interna a calitatii,,        - 5 cadre didactice 

-Program de formare continua,,Management educaţional”                                 -5 cadre didactice 

-Program de formare continuă Asigurarea Calităţii “                                          -6 cadre didactice 

-Program de perfectionare,,Manager de resurse umane”                                    -5 cadre didactice 

-Curs,,Tehnologii de instruire  ONLINE,,                                                           -4 cadre didactice 

-Program de perfectionare ,,Didactica predarii Educatiei Antreprenoriale,,       -4 cadre didactice 

-Program de formare continuă,, Asigurarea Calitatii in sistemul de formare profesionala continua  

(EPC),,                                                                                                                  -3 cadre didactice 

-Curs  de formare continuă ,,Transdisciplinaritate in predare, invatare si evaluare”-3 cadre didactice 

-Program de specializare ,,Managementul proiectelor comunitare,,                    -3 cadre didactice 

-Program de formare continuă „Orientare şi consiliere”                                      -3 cadre didactice 

-Program de formare continua,,EUROTEACHER I                                            -4 cadre didactice 

-Expert in management  educational            -7 cadre didactice 

 

Cursuri perfecționare parcurse de personalul auxiliar: 

-Curs Formator                          - 5 persoane       

-Operator calculatoare                          -2 persoane 

-Evaluator competente profesionale                           -2 persoane 

-Specialist in domeniul calitatii                                 -2 persoane 

-Manager resurse umane                                             -2 persoane 

-Manager al sistemului de management de mediu      -2 persoane 



 

  

-Expert in achizitii publice                                         -3persoane  

-Competente in limba engleza                                    -2persoane 

 

8.2.. Grad de cuprindere in invatamant (Rata specifică de cuprindere pe vîrste) 

Fluxul de elevi școlarizați  în perioada 2014-2016 este prezentat în diagramele de mai jos. 

 

 

 
 

8.3. Rata abandonului școlar , pe nivele de educație ISCED 

Abandonarea şcolii, cât şi retragerea elevilor s-a datorat în principal nivelului taxelor şcolare 

neaccesibile multor părinţi şi a scăderii în general a nivelului de trai al popăulaţiei. 

Numărul absenţelor motivate şi nemotivate a scazut: 730 școala profesionala, 4413 la liceu 

si 691 la scoala postliceala, aceasta datorandu-se preocuparii dirigintilor de a-i mentine pe elevi la 

ore. Absențele elevilor de la clasele de seral  se datoreaza si faptului  că majoritatea elevilor sunt 

angajaţi ceea ce îi face să întârzie sau să absenteze de la ore. Pentru diminuarea numărului de 

absenţe şi a chiulului de la ore cât şi a abaterilor de la disciplina şcolară au fost orgnizate lectorate 

cu părinţii pe şcoală şi pe clase, a fost prelucrat Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii 

de învăţământ preuniversitar, Regulamentul intern, au avut loc întâlniri cu angajaţi ai poliţiei şi 

jandarmeriei din municipiul Craiova. În fiecare lună a fost monitorizat numărul de absențe și 

raportat la ISJ Dolj. 

În anii şcolari anteriori obiectivul prioritar a fost desfăşurarea unui proces de învăţământ 

de calitate care să corespundă etapei actuale de pregătire a forţei de muncă.  
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8.4. Rata de absolvire , pe niveluri de educație ISCED 

Activitatea desfăşurată de cadrele didactice a fost ilustrată în rezultatele obţinute de elevi la 

învăţătură şi activitatea de instruire practică, procentele de promovabilitate prezentându-se astfel:  

- liceu tehnologic, clasele IX-XIII, cursuri zi si seral - procentul de promovabilitate a fost 

de 100%. 

- școala Postliceală:  anul I si II : procentul de promovabilitate a fost de 100%. 

- școala  profesional  , promovabilitate 100% 

Situatia privind mediile obținute:  

 La forma de şcolarizare scoala profesională majoritatea elevilor au medii între 6 şi 

6,99 - 81%  şi între 7 şi 7,99 - 16% 

 La  liceu, majoritatea elevilor au medii între 6 şi 6,99 - 81%  şi între 7 şi 7,99 - 16% 

ceea ce denotă un nivel mediu de pregătire al acestora 

  La scoala postliceală  au fost obtinute medii intre 8 – 9,  în proportie de 49%. 

 În anul școlar 2016-2017 școala funcţionează cu un număr de 562 elevi, cuprinși în 31de 

clase, activitatea desfăşurându-se în două ture. Pe forme de şcolarizare, situaţia se prezintă astfel: 

 Şcoala profesională – 8 clase cu 189 de elevi 

 Liceu filieră tehnologică: curs zi și seral:- 18 clase cu 308 elevi 

 Şcoala postliceală –5 clase cu 65 elevi 

După perioada de înscrieri, situația realizării planului de școlarizare în anul școlar 2016-

2017 se prezintă grafic astfel: 

 

 
 Procentul de promovabilitate la examenele de absolvire pentru seriile anterioare a fost foarte 

bun, 100% la învăţământul profesional si tehnic, 100% la şcoala postliceală, iar la examenul de 

Bacalaureat 2016 am obținut un procent de promovabilitate - 33%. 

 

Rezultatele la examenele  de finalizare a studiilor se regăsesc în tabelul următor: 

 
Examene de 

finalizare 

Anul școlar 2013-2014 Anul școlar 2014-2015 Anul școlar 2015-2016 

 

 

Nr. absolvenţi 

prezentaţi la 

examen 

Total 

absolvenţi 

declaraţi 

admişi/ % 

Nr. 

absolvenţi 

prezentaţi la 

examen 

Total 

absolvenţi 

declaraţi 

admişi/ % 

Nr. 

absolvenţi 

prezentaţi la 

examen 

Total 

absolvenţi 

declaraţi 

admişi/ % 

 

Bacalaureat 22 2/11% 27 10/37% 28 9/33% 

34% 

55% 

11% 

Numar elevi înscriși în anul școlar 2016-2017 

Invatamant profesional

Liceu

Scoala postliceala



 

  

 

Absolvire 

școală 

postliceală 

21 21/100% 59 59/100% 21 21/100% 

 

 
 

 
 
Absolvenţii şcolii noastre sunt solicitaţi pentru angajare de majoritatea agenţilor economici 

din Craiova şi judeţele limitrofe, deoarece dau dovadă de o bună pregătire profesională şi reuşesc să 

se integreze într-un timp relativ scurt în colectivele unităţilor respective. 

 

8.5.Performanțe elevi 

 

Concursurile şcolare/Olimpiade tehnologice s-au organizat mai întâi la nivelul şcolii, apoi la 

nivel judeţean unde s-au obţinut următoarele rezultate: locul  II ( elevul Csatai Cristian) și locul III 

(elevul Cioiu Lucian Stefaniță) .  

În perioada 11.04-15.04.2016, la Liceul UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca,  a avut loc 

Faza naţională a concursului pe meserii/specializări şi discipline unde şcoala noastră a participat cu 

un număr de  3 concurenţi  şi 3 manechini şi a obţinut două locuri II – Coafor stilist și Cosmetician 
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și o mențiune – Coafor. La Concursul publicisticii școlare Revista școlii noastre ProMes a obținut o 

mențiune și premiul special pentru ”cel mai bun articol privind mediul înconjurător”. 

În clasamentul unităţilor de invatamant participante la concurs, scoala noastra s-a situat pe 

locul 2 acumuland un numar important de puncte. 

Statistic pe ultimii 5 ani situatia la faza nationala se prezinta astfel: 

 

Nr. 

crt. 

An Frizer Coafor Coafor stilist Reviste Cosmetician 

1 2012 1/II - - 1/I 1/III 

2 2013 1/I 1/III 1/I 1/M 1/II 

3 2014 1/II 1/M 1/I - 1/I 

4 2015 1/M 1/III 1/I 1/II 1/II 

5 2016 - 1/M 1/II 1/M 1/II 

 

8.6.Resurse materiale și financiare 

 

Şcoala dispune pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de instruire şi educaţie de o 

bază didactico-materială adecvată în plin proces de dezvoltare şi modernizare. 

 Complexul şcolar cuprinde 7 corpuri de clădire astfel: clădirea şcolii, două cămine, o 

cantină, corpul pentru atelierele şcolare, sală de sport, centrala termică şi bazinul cu 300 m
3
 de 

apă, terenuri pentru sport şi alte dependinţe necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ. 

Activitatea teoretică se desfăşură în 9 săli de clasă și 8 cabinete amenajate în funcţie de 

calificările şi specialităţile pregătite prin  liceu, școală profesională cu durată de 3 ani, şcoala 

postliceală și cursuri de formare profesională continuă. 

 Biblioteca conţine un număr de 40.000 volume, sală de lectură şi depozit de carte. Pentru 

anul şcolar 2015/2016 au fost asigurate la timp unele manualele acordate gratuit de către ISJ Dolj 

pentru clasele a IX-a și a X-a. 

 Săli conexe destinate birourilor: director, director adjunct, secretariat, contabilitate, cabinet 

medical etc. 

La inceputul anului scolar, s-au făcut eforturi deosebite pentru modernizarea şcolii, prin 

pavoazarea claselor si a holurilor cu materiale didactice atractive. 

Clădirile au fost reparate interior şi igienizate, astfel că starea acestora este bună, şcoala 

primind autorizaţia sanitară de funcţionare. Au fost refăcute complet gardul și poarțile intrării 

principale în școală. Scoala s-a  debransat de la sistemul centralizat de termoficare a orasului fiind 

montate centrale termice pe gaze pentru fiecare corp de cladire. 

În unitatea școlară există 9 săli de clasă, un  laborator ”Fizică-Chimie” și 8 cabinete de 

specialitate, din care: 

- 1 cabinet Electromecanic-auto 

- 2 cabinete Informatică 

- 1 cabinet Mecatronică-Electronică 

- 1 cabinet Legislatie rutieră 

- 1 cabinet Biologie 

- 1 cabinet Comerț 

- 1 cabinet Alimentație publică(Ospatar) 

La acestea se adaugă 11 ateliere, din care: 

- 1 atelier Mecanic auto 

- 2 ateliere Mecanică 

- 1 atelier Frizer, Coafor 

- 1 atelier Coafor stilist 

- 1 atelier Manichiură-pedichiură 

- 1 atelier Cosmetică 



 

  

- 1 atelier Confecții textile 

- 1 atelier Zidar-Zugrav 

- 1 atelier Instalații sanitare și încălzire 

- 1 atelier Dulgher-Tâmplar 

Unitatea școlară dispune de sală și teren sport. 

Resurse financiare  

Şcoala făcând parte din rândul şcolilor particulare, a funcţionat conform LEN 1/2011 numai pe 

bază de autofinanţare, până în luna aprilie 2016. În acest context, principala sursă financiară a 

constituit-o taxa şcolară care a totalizat  883.750 lei, fiind încasată  în proporţie de 79% la finele 

anului  şcolar 2015-2016, faţă de 91% cât se încasase la finele anului şcolar 2014 - 2015. Acest 

lucru s-a reflectat negativ în activitatea şcolii. Pentru a completa necesarul de resurse financiare din 

bugetul şcolii s-au căutat şi alte modalităţi şi activităţi aducătoare de venituri, cum ar fi:  

 cursuri de calificare a adulţilor                                             - 160000 lei; s-au incasat: 80242 lei 

 închirieri de spaţii şi colaborări                               - 265000 lei; s-au incasat: 393751 lei  

 venituri cazare camin                                - 153982 lei; s-au incasat: 84314 lei 

 Total venituri:                      1462732  lei 

 

 Fondul de modernizare în sumă de 120000  lei este utilizat pentru: 

 igienizarile si reparatiile curente necesare unitatii scolare, lucrari de zidarie, zugravit, 

reparatii electrice si instalatii sanitare  

 lucrari de hidroizolatie la acoperisul atelierului scoala 

 plata politei de asigurare a clădirilor si impozitul lor  

 înlocuirea tocăriei din lemn cu tocărie termopan la cladirea scolii; 

 

Incepand cu luna Aprilie 2016, s-a primit finantare de la Bugetul Local, conform Hot.136/2016, 

privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar 

și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele 

locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul 

general obligatoriu particular și confesional acreditat precum si pentru cei din învățământul 

profesional și liceal acreditat, particular și confesional. 

- Suma primită de la bugetul local: 631.000,00 RON (pentru ,,Salarii’’: 575000,00 lei si 

pentru ,,Bunuri si Servicii’’: 56000,00 lei) 

- Nivelul de invatamant acreditat/specializarile/calificarile profesionale acreditate pentru 

care unitatea a primit finanţare: 

          Nivel 3 – Scoala Profesionala -  Calificari profesionale: 

                                         - mecanic auto 

                                         - mecanic de mecanica fina 

                                         - frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 

 

   Nivel 4 -  Liceu zi – mecanica – Calificari profesionale: 

                                        - tehnician mecatronist 

          - Numarul de elevi corespunzator nivelului de invatamant acreditat/ calificarilor profesionale 

acreditate pentru care s-a primit finantare: 

      Nivel 3 – Scoala Profesionala -   134 elevi -  Calificari profesionale: 

                                         - mecanic auto - 28 elevi 

                                         - mecanic de mecanica fina- 25 elevi 

                  - frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist – 81   elevi 

Nivel 4 -  Liceu zi – mecanica – 74 elevi - Calificarea profesională  - tehnician 

mecatronist – 74 elevi 

 



 

  

Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani) 

Datele furnizate de EUROSTAT arată că participarea la programe LLL a populației adulte 

din România în perioada anilor 2012-2016 a fost la un nivel mult sub media europeană, iar 

trendul a fost contrar celui european. Dacă în anul 2013, s-a înregistrat o creștere ușoară a 

procentului față de anul anterior, de la 1,4% la 2%, în anii următori aceste valori au scăzut 

continuu, ajungând în 2016 la 1,2% . 

 

 

Sursa datelor: EUROSTAT 

La  nivel  regional,  rata  de  participare  la  educație  și  formare  

profesională  a adulților a fost cea mai redusă din întreaga țară, în perioada 2012-

2016 (fig. nr. 115). 

 

 

Sursa datelor: EUROSTAT 

Alocarea de fonduri pentru formare în perioada de programare 2014-2020, prin programele 

operaționale dedicate, constituie o oportunitate pe care trebuie să o aibă în vedere  permanent  și  

unitățile  IPT,  fiind  necesare  în  continuare  eforturi  suplimentare pentru  a  ridica  nivelul  

competențelor  populației  și  pentru  a  dobândi  flexibilitate  și securitate pe întreaga piață a forței de 

muncă. 



 

  

Capitolul 9 

INDICATORI DE IMPACT 

 

9.1. Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra  ratei şomajului  

  

            Poate fi evaluat prin stabilirea unor corelaţii în timp între rata de inserţie profesională, 

respectiv rata şomajului absolvenţilor şi rata totală a şomajului.  

 La nivel național au fost aprobate prin ordine de ministru metodologia de monitorizare a 

inserției absolvenților de învățământ profesional și tehnic și  metodologia și instrumentele de lucru 

privind studiile de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților de învățământ superior . 

Rolul principal în monitorizarea inserției absolvenților IPT le revine Inspectoratelor Școlare 

Județene și Centrelor Județene de Asistență Educațională (CJRAE), care pot implementa această 

metodologie prin proiecte depuse pe POS DRU.  

 Rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, şi ponderea ridicată a 

acestora în numărul total al şomerilor, sugerează o problemă serioasă a sistemului de pregătire în 

raport cu finalităţile obţinute în plan ocupaţional. Din acest motiv, se reţine ca un prim indicator de 

impact, care poate fi măsurat pe baza datelor statistice disponibile, şomajul tinerilor din grupa de 

vârstă 15-24 de ani, cu rezerva că acesta nu este diferenţiat pentru absolvenţii ÎPT.  

 Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) pot oferi date anuale valoroase despre 

absolvenţii înregistraţi în baza de date ca şomeri, dar acestea nu sunt diferenţiate în acord cu noua 

structură pe niveluri de pregătire şi finalităţile din ÎPT. Se recomandă colaborarea între ministere în 

vederea structurării (unitare la nivel naţional) a bazei de date a AJOFM pentru evidenţierea 

diferenţiată a absolvenţilor de ÎPT pe calificări şi niveluri de calificare, adaptat noilor trasee şi 

finalităţi ale sistemului de educaţie şi formare profesională.  

 La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia,  s-a realizat un studiu comparativ şomaj – locuri de 

muncă vacante pornind de la realizarea unei corespondenţe orientative în limitele posibilităţii de 

asociere în plan ocupaţional a unor calificări din ÎPT. 

 

9.2. Inserția profesională a absolvenţilor 

 
 Una din activităţile importante ale şcolii o reprezintă urmărirea integrării pe piaţa muncii a 

absolvenţilor. Există absolvenţi care, însăşi prin contractul de colaborare încheiat cu agentul 

economic are stipulată o clauză de angajare pe o perioadă de 3-5 ani.  

Au fost monitorizaţi  absolut toţi absolvenţii şcolii într-un registru care cuprinde 

specializarea; agent economic/ angajator; contract colaborare/parteneriat; nr. adresă repartiţie emisă 

de şcoală; durata de angajare -  pe cel puţin 1 an de zile. 

 Situatia insertiei absolvenţilor pe piata muncii pentru meseriile solicitate se prezinta astfel: 

 

LICEU 

TEHNOLOGIC 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

Nr. 

Absol 

venti 

Nr. 

absolventi 

angajati/ 

procent 

Nr. 

absolve

nti 

Nr. 

absolventi 

angajati/ 

procent 

Nr. 

absolventi 

Nr. 

absolventi 

angajati/ 

procent 

Tehnician mecatronist 

 

123   88/72%   93 61/65% 75 53/72% 

Tehnician in activitati 

economicei 

 

  28   19/68%   42 16/37% 30 20/48% 

Coafor stilist 

 

  16     5/31% 20 12/60% 26 14/54% 



 

  

Total elevi 

 

167 112/67% 155 89/57% 131 94/72% 

 

 

 

 

112 

9 46 

SITUATIE INSERTIE PROFESIONALA  

LICEU TEHNOLOGIC  

2013-2014 

Nr.angajati

Nr.forma superioara

Nr.someri

89 
8 

26 

SITUATIE INSERTIE PROFESIONALA  

LICEU TEHNOLOGIC  

2014-2015 

Nr.angajati

Nr.forma superioara

Nr.someri

94 

9 

28 

SITUATIE INSERTIE PROFESIONALA  

LICEU TEHNOLOGIC  

2015-2016 

Nr.angajati

Nr.forma superioara

Nr.someri



 

  

 
 
 
 

 

24 

10 

23 

SITUATIE INSERTIE PROFESIONALA 2013-2014 SCOALA 

POSTLICEALA 

Nr.angajati

Nr.forma superioara

Nr.someri

43 4 

19 

SITUATIE INSERTIE PROFESIONALA 2014-2015 SCOALA 

POSTLICEALA 

Nr.angajati

Nr.forma superioara

Nr.someri

SCOALA 

POSTLICEALA 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Nr. 

absolve

nti 

Nr. 

absolventi 

angajati/ 

procent 

Nr. 

absolventi 

Nr. 

absolventi 

angajati/ 

procent 

Nr. 

absolventi 

Nr. 

absolventi 

angajati/ 

procent 

Cosmetician 16 5/31% 21 14/67% 4 4/100% 

Creator proiectant 

imbracaminte 

  5 2/40% - - - - 

Tehnician 

electromecanic auto 

  7 6/86% 26 19/73% 11 11/100% 

Asistent de gestiune   7 2/29% 6 5/83% 6 4/67% 

Agent vamal 11 4/36% 9 3/33% - - 

Analist programator 11 5/45% 4 2/50% 5 4/80% 

TOTAL 57 24/42% 66 43/65% 26 23/86% 



 

  

 
 

 

9.3. Oferta școlară 

 
Şcoala şi-a întocmit planuri de şcolarizare renunţând la meseriile tradiţionale ca tâmplar, 

cizmar, tapiţer, uz casnic, prelucrător prin aşchiere şi s-a axat pe meserii din domeniile mai sus 

amintite asigurând o pregătire de calitate. 

           În condiţiile restructurării învăţământului, şcoala s-a orientat spre domeniile de formare 

profesională prioritare Regiunii Sud-Vest Oltenia: estetica şi igiena corpului omenesc, industrie 

textilă şi pielărie, mecanică, servicii, economic, mecatronică şi informatică.   

 Redam mai jos, planurile de școlarizare propuse, aprobate și realizate pentru ultimii doi ani 

școlari.  

 

EVOLUTIA PLANULUI DE SCOLARIZARE 

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE  PENTRU 

ANUL SCOLAR 2014-2015 

 
1. Școala profesională– clasa a IX-a 

Domeniul/ 

Calificare profesională 

Forma de 

inv.  

Plan aprobat 2014-2015 Realizat 2014-2015 

Nr. Clase Nr.elevi Nr.clase Nr.elevi 

Mecanică/Mecanic de 

mecanică fină 

zi 1 28 1 25 

Estetica și igiena corpului 

omenesc/Frizer, coafor, 

manichiurist, pedichiurist 

zi 1 28 1 28 

Textile pielărie/Croitor 

îmbracaminte după comandă 

zi 1 28 - - 

TOTAL  3 84 2 53 

 

2.Invatamant liceal (ciclul inferior)– clasa a IX-a 

Filiera/profil/domeniu Forma de 

inv.  

Plan aprobat 2014-2015 Realizat 2014 – 2015 

Nr. Clase Nr.elevi Nr.clase Nr.elevi 

23 

2 1 

SITUATIE INSERTIE PROFESIONALA 2015-2016 SCOALA 

POSTLICEALA 

Nr.angajati

Nr.forma superioara

Nr.someri



 

  

Tehnologică/tehnic/mecanică zi 1 25 1 10 

Tehnologică/tehnic/estetica zi 1 25 1 8 

Tehnologică/servicii/economic zi 1 25 1 14 

Tehnologică/tehnic/mecanică seral 1 25 1 9 

TOTAL  4 100 4 41 

 3.Invatamant liceal (ciclul inferior)– clasa a X-a 

Filiera/profil/specializare Forma de 

inv.  

Plan realizat 2014-2015 

Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/tehnic/ mecanică zi 1 19 

Tehnologică/tehnic/estetica zi 1 15 

Tehnologică/servicii/economic zi 1 16 

Tehnologică/tehnic/ mecanică seral 1   8 

TOTAL  4 58 

 

4.Învățământ liceal (ciclul superior)- clasa a XI-a 

Filiera/profil/specializare Forma de 

inv.  

Plan realizat 2014-2015 

Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/tehnic/ 

mecanică/Tehnician mecatronist 

zi 1 35 

Tehnologică/servicii/estetică/ 

Coafor stilist 

zi 1 20 

Tehnologică/servicii/economic/ 

Tehnician în actrivități 

economice 

zi 1 29 

TOTAL  3 84 

5.Învățământ liceal (ciclul superior)- clasa a XII-a 

Filiera/profil/specializare Forma de 

inv.  

Plan realizat 2014-2015 

Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/tehnic/ 

mecanică/mecatronică 

zi 2 43 

Tehnologică/servicii/ 

estetică/Coafor stilist 

zi 1 21 

Tehnologică/servicii/economic/ 

Tehnician în actrivități 

economice 

zi 2 46 

TOTAL  5 110 

 

6.Învăţământ liceal (ciclul inferior)– clasa a XI-a Sem I 

Filiera/profil/specializare Forma de 

inv.  

Plan realizat 2014 – 2015 

Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/tehnic/Tehnician 

mecatronist  

seral 1 24 

TOTAL  1 24 

7.Învăţământ liceal (ciclul superior)– clasa a XI-a Sem II 

 Filiera/profil/specializare Forma de 

inv.  

Plan aprobat  2014-2015 Realizat 2014-2015 

Nr. 

Clase 

Nr.elevi Nr.clase Nr.elevi 

Tehnologică/tehnic/Tehnician 

mecatronist  

Seral 1 25 1 37 

TOTAL  1 25 1 37 



 

  

8.Învăţământ liceal (ciclul superior)– clasa a XII-a  

Filiera/profil/specializare 

 

Forma de înv. 

Zi/seral 

Plan realizat 2014 – 2015 

Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/Tehnic/ 

Tehnician mecatronist 

seral 2 35 

TOTAL  2 35 

 9.Învăţământ liceal (ciclul superior)– clasa a XIII-a  

Filiera/profil/specializare 

 

Forma de înv. 

Zi/seral 

Plan realizat 2014 – 2015 

Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/Tehnic/ 

Tehnician mecatronist 

seral 1 27 

Tehnologică/Tehnic/ 

Tehnician mecatronist 

Frecv. 

Redusa 

1 24 

TOTAL  2 51 

 10. Şcoala postliceală –Anul I 

Domeniul/calificarea 

profesională 

Forma de 

înv. 

Zi/seral 

Plan aprobat 2014 – 2015 Realizat 2014 – 2015 

Nr. 

Clase 

Nr.elevi Nr.clase Nr.elevi 

Informatică/Analist 

programator 

zi 1 25 1 6 

Transporturi/Tehnician 

electromecanic auto 

zi 1 25 1 18 

Servicii/Cosmetician zi 1 25 1 8 

Economic/AG+AV zi 1 25 1 10 

TOTAL  4 100 4 42 

 11. Şcoala postliceală –Anul II 

Domeniul/calificarea profesională Forma de 

înv. Zi/seral 

Plan realizat 2014 – 2015 

Nr. Clase Nr.elevi 

Informatică/Analist programator zi 1  5 

Transporturi/Tehnician electromecanic auto zi 1 28 

Servicii/Cosmetician zi 1 22 

Economic/Agent vamal/ Asistent de gestiune zi 1        18 

TOTAL  4 73 

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE  PENTRU 

ANUL SCOLAR 2015-2016 

 
1. Școala profesională – clasa a IX-a 

Domeniul/ 

Calificare profesională 

Forma de 

inv.  

Plan aprobat 2015-2016 Realizat 2015-2016 

Nr. Clase Nr.elevi Nr.clase Nr.elevi 

Mecanică/Mecanică auto zi 1 28 1 28 

Estetica și igiena corpului 

omenesc/Frizer, coafor, 

manichiurist, pedichiurist 

zi 1 28 2 53 

Textile pielărie/Croitor 

îmbracaminte după comandă 

zi 1 28 - - 

TOTAL  3 84 3 81 

 

 

 



 

  

2. Școala profesională – clasa a X-a 

Domeniul/ 

Calificare profesională 

Forma de inv.  Realizat 2015-2016 

Nr.clase Nr.elevi 

Mecanică/Mecanic de mecanică fină zi 1 25 

Estetica și igiena corpului omenesc/Frizer, 

coafor, manichiurist, pedichiurist 

zi 1 28 

TOTAL  2 53 

 

3.Invatamant liceal (ciclul inferior)– clasa a IX-a, zi,seral 

 

Filiera/profil/domeniu Forma de 

inv.  

Plan aprobat 2015-2016 Realizat 2015-2016 

Nr. Clase Nr.elevi Nr.clase Nr.elevi 

Tehnologică/tehnic/mecanică zi 1 28 1  8 

Tehnologică/tehnic/estetica zi 1 28 1 11 

Tehnologică/servicii/economic zi 1 28 1 12 

Tehnologică/tehnic/mecanică seral 1 28 1 9 

TOTAL  4 112 4     40 

 4.Invatamant liceal (ciclul inferior)– clasa a X-a zi, seral 

Filiera/profil/specializare Forma de 

inv.  

Plan realizat 2015-2016 

Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/tehnic/ mecanică zi 1 12 

Tehnologică/servicii/estetica zi 1  9 

Tehnologică/servicii/economic zi 1 16 

Tehnologică/tehnic/ mecanică seral 1 17 

TOTAL  4 54 

 

5.Învățământ liceal (ciclul superior)- clasa a XI-a, zi 

Filiera/profil/specializare Forma de 

inv.  

Plan realizat  2015-2016 

Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/tehnic/ 

mecanică/Tehnician mecatronist 

zi 1 19 

Tehnologică/servicii/estetică/ 

Coafor stilist 

zi 1 20 

Tehnologică/servicii/economic/ 

Tehnician în actrivități 

economice 

zi 1 20 

TOTAL  3 59 

 

6.Învățământ liceal (ciclul superior)- clasa a XII-a, zi  

Filiera/profil/specializare Forma de 

inv.  

Plan realizat 2015-2016 

Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/tehnic/ 

mecanică/mecatronică 

zi 2 37 

Tehnologică/servicii/ 

estetică/Coafor stilist 

zi 1 26 

Tehnologică/servicii/economic/ 

Tehnician în actrivități 

zi 1 30 



 

  

economice 

TOTAL  4 93 

 

7.Învăţământ liceal (ciclul superior)– clasa a XI-a Sem II 

 Filiera/profil/specializare Forma de 

inv.  

Plan aprobat  2015-2016 Realizat 2015-2016 

Nr. 

Clase 

Nr.elevi Nr.clase Nr.elevi 

Tehnologică/tehnic/Tehnician 

mecatronist  

Seral 1 28 1 16 

TOTAL  1 28 1 16 

 

9.Învăţământ liceal (ciclul superior)– clasa a XII-a , seral, F.r. 

Filiera/profil/specializare 

 

Forma de înv. 

Zi/seral 

Plan realizat 2015-2016 

Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/Tehnic/ 

Tehnician mecatronist 

seral 2 39 

TOTAL  2 39 

  

10.Învăţământ liceal (ciclul superior)– clasa a XIII-a  

Filiera/profil/specializare 

 

Forma de înv. 

Zi/seral 

Plan realizat 2015-2016 

Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/Tehnic/ 

Tehnician mecatronist 

seral 2 36 

TOTAL  2 36 

  

11. Şcoala postliceală –Anul I 

Domeniul/calificarea 

profesională 

Forma de 

înv. 

Zi/seral 

Plan aprobat 2015-2016 Realizat 2015-2016 

Nr. 

Clase 

Nr.elevi Nr.clase Nr.elevi 

Servicii/Cosmetician zi 1 28 1 13 

Economic/Agent vamal zi 1 28 1 18 

TOTAL  2 56 2 31 

  

12. Şcoala postliceală –Anul II 

Domeniul/calificarea profesională Forma de 

înv. Zi/seral 

Plan realizat 2015-2016 

Nr. Clase Nr.elevi 

Informatică/Analist programator zi 1 4 

Transporturi/Tehnician electromecanic auto zi 1 11 

Servicii/Cosmetician zi 1 6 

Economic/ Asistent de gestiune zi 1 7 

TOTAL  4 28 

 

 

 PLAN DE ŞCOLARIZARE  PENTRU 

ANUL SCOLAR 2016-2017 

 
1. Școala profesională – clasa a IX-a 

Domeniul/ 

Calificare profesională 

Forma de 

inv.  

Plan aprobat 2016-2017 Realizat 2016-2017 

Nr. Clase Nr.elevi Nr.clase Nr.elevi 

Mecanică/Mecanică auto zi 1 28 1 14 



 

  

Estetica și igiena corpului 

omenesc/Frizer, coafor, 

manichiurist, pedichiurist 

zi 1 28 2 40 

Textile pielărie/Croitor 

îmbracaminte după comandă 

zi 1 28 - - 

TOTAL  3 84 3 54 

 

 

2. Școala profesională – clasa a X-a 

Domeniul/ 

Calificare profesională 

Forma de inv.  Realizat 2016-2017 

Nr.clase Nr.elevi 

Mecanică/Mecanic auto zi 1 28 

Estetica și igiena corpului omenesc/Frizer, 

coafor, manichiurist, pedichiurist 

zi 2 53 

TOTAL  3 81 

 

3.Invatamant liceal (ciclul inferior)– clasa a IX-a, zi,seral 

 

Filiera/profil/domeniu Forma de 

inv.  

Plan aprobat 2016-2017 Realizat 2016-2017 

Nr. Clase Nr.elevi Nr.clase Nr.elevi 

Tehnologică/tehnic/estetica zi 1 28 1 12 

Tehnologică/servicii/economic zi 1 28 1 19 

Tehnologică/servicii/economic seral 1 28 1 10 

TOTAL  3 84 3 41 

 4.Invatamant liceal (ciclul inferior)– clasa a X-a zi, seral 

Filiera/profil/specializare Forma de 

inv.  

Plan realizat 2016-2017 

Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/tehnic/ mecanică zi 1 16 

Tehnologică/servicii/estetica zi 1 14 

Tehnologică/servicii/economic zi 1 16 

Tehnologică/tehnic/ mecanică seral 1 20 

TOTAL  4 66 

 

5.Învățământ liceal (ciclul superior)- clasa a XI-a, zi 

Filiera/profil/specializare Forma de 

inv.  

Plan realizat  2016-2017 

Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/tehnic/ 

mecanică/Tehnician mecatronist 

zi 1 15 

Tehnologică/servicii/estetică/ 

Coafor stilist 

zi 1 14 

Tehnologică/servicii/economic/ 

Tehnician în actrivități 

economice 

zi 1 22 

TOTAL  3 51 

 

6.Învățământ liceal (ciclul superior)- clasa a XII-a, zi  

Filiera/profil/specializare Forma de Plan realizat 2016-2017 



 

  

inv.  Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/tehnic/ 

mecanică/mecatronică 

zi 1 31 

Tehnologică/servicii/ 

estetică/Coafor stilist 

zi 1 25 

Tehnologică/servicii/economic/ 

Tehnician în actrivități 

economice 

zi 1 31 

TOTAL  3 87 

 

7.Învăţământ liceal (ciclul superior)– clasa a XI-a Sem II 

 Filiera/profil/specializare Forma de 

inv.  

Plan aprobat  2016-2017 Realizat 2016-2017 

Nr. 

Clase 

Nr.elevi Nr.clase Nr.elevi 

Tehnologică/tehnic/Tehnician 

mecatronist  

Seral 1 28 1 33 

TOTAL  1 28 1 33 

 

9.Învăţământ liceal (ciclul superior)– clasa a XII-a , seral, F.r. 

Filiera/profil/specializare 

 

Forma de înv. 

Zi/seral 

Plan realizat 2016-2017 

Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/Tehnic/ 

Tehnician mecatronist 

seral 1 18 

TOTAL  1 18 

  

10.Învăţământ liceal (ciclul superior)– clasa a XIII-a  

Filiera/profil/specializare 

 

Forma de înv. 

Zi/seral 

Plan realizat 2016-2017 

Nr. Clase Nr.elevi 

Tehnologică/Tehnic/ 

Tehnician mecatronist 

seral 2 45 

TOTAL  2 45 

  

11. Şcoala postliceală –Anul I 

Domeniul/calificarea 

profesională 

Forma de 

înv. 

Zi/seral 

Plan aprobat 2016-2017 Realizat 2016-2017 

Nr. 

Clase 

Nr.elevi Nr.clase Nr.elevi 

Servicii/Cosmetician zi 1 28 1 19 

Economic/Agent vamal zi 1 28 1 17 

TOTAL  2 56 2 36 

  

12. Şcoala postliceală –Anul II 

Domeniul/calificarea profesională Forma de 

înv. Zi/seral 

Plan realizat 2016-2017 

Nr. Clase Nr.elevi 

Servicii/Cosmetician zi 1 16 

Economic/ Asistent de gestiune+Agent vamal zi 1 19 

TOTAL  2 35 

 

 

În ceea ce priveşte şcolarizarea elevilor în  anul şcolar 2015-2016, se poate observa că au 

fost înscrişi un număr de 535 elevi, faţă de 593 în anul 2014– 2015. Numărul efectiv de elevi 



 

  

inscrisi a fost cu  58 de elevi mai putin, aceasta scadere se datoreaza diminuării numărului de elevi 

care provin din clasa a VIII a  din învățământul doljean. 

Din cei inscrisi  au abandonat şcoala un număr de 5 elevi, 15 elevi s-au retras din diverse 

motive. Se observă faţă de anul şcolar 2014-2015, că numărul de elevi care au abandonat şcoala a 

scazut. 

Analiza planurilor de şcolarizare realizate în anii trecuţi demonstrează ca exerciţiul de 

planificare în ÎPT pe baza recomandărilor din PRAI şi PLAI au contribuit la o mai bună orientare a 

ofertei de pregătire. La liceu tehnologic, numărul  elevilor înscrişi în clasa a IX-a a avut o evoluţie 

fluctuantă în ceea ce privește ponderile pe profile; se remarcă faptul că profilul servicii a înregistrat 

o creștere pe toată perioada studiată. 

 Acestă creştere este determinată și de cererea de forţă de muncă pentru calificările din aceste 

profiluri. 

 

 
 

 9.4. Analiza planului de scolarizare pentru anul curent 

  
În anul școlar 2016-2017, la nivelul județului Dolj, din totalul de 215 clase/6020 elevi, au 

fost alocate pentru IPT 113 clase/3164 elevi, reprezentând 52,6% . 

Analiza planului de școlarizare realizat pentru  anul școlar în curs, în județul Dolj, scoate în 

evidență că în învățământul liceal, filieră tehnologică, pe profiluri, distribuția este următoarea: 

tehnic-51,4%, servicii- 27,3%, resurse naturale și protecția mediului- 21,3%. Domeniile de pregătire 

cu ponderile cele mai mari sunt: mecanică-25,9%, turism și alimentație -10,4%, economic- 10,3%, 

agricultură- 10%, electric- 9,5%, electronică și automatizări- 8,8%. 

Pentru acest an școlar au fost propuse și 19 clase/ 532 elevi pentru învățământul profesional, 

din care au fost realizate 8 clase/180  elevi. Aceste clase sunt repartizate pe domenii, astfel: 5 

clase/125 elevi- mecanică, 1 clasă/17 elevi- electric, 1 clasă/15 elevi-agricultură, 1 clasă/23 elevi- 

turism și alimentație. 

 Pentru anul scolar 2017-2018 la nivelul scolii noastre am propus 3 clase/84 de elevi pentru 

învățământul profesional, din care au fost realizate 3 clase/67 elevi,  Aceste clase sunt 

repartizate pe domenii, astfel: 1 clasă/17 elevi- mecanică, 1 clasă/  28 elevi- estetica și 

igiena corpului omenesc, 1 clasă/  22 elevi- textile- pielarie. 

 Pentru învățământul liceal zi și seral am propus 4 clase/112 elevi, din care au fost realizate 

4 clase/67 elevi.  
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 Pentru învățământu postliceal am propus 3 clase/75 elevi, din care am realizat 2 clase/24 

elevi. Aceste clase au fost repartizate pe domeniul/ calificare profesionala, astfel:  

1 clasa - servicii/cosmetician/13 elevi si 1 clasa – economic/agent vamal/11 elevi. 

 

 

 

9.5. Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar viitor 

Pentru anul scolar urmator, în funcție de concluziile desprinse din analiza mediului 

economic și de piața muncii, vor fi stabilite ținte medii pentru domeniile de pregătire propuse prin 

planul de școlarizare pentru IPT la nivelul județului. 

 

PROIECTUL 

planului de şcolarizare la școala profesională 

 pentru anul de învăţământ 2018 - 2019 

 

 Domeniul/ 

Calificare 

profesională 

Existent  

2017 – 2018 

Propuneri  

2018– 2019 

nr.cls./nr.elevi 

(CLASA A IX-A) 

nr.cls./nr.elevi 

(CLASA A 

X-A) 

nr.cls./nr.elevi 

(CLASA A 

XI-A) 

nr.cls./nr.elevi 

 

1 Mecanică/Mecanic 

auto 

1/17 1/15 1/28 1/28 

2 Estetica și igiena 

corpului 

omenesc/Frizer, 

coafor, manichiurist, 

pedichiurist 

1/28 2/41 2/53 1/28 

3 Textile 

pielărie/Croitor 

îmbracaminte după 

comandă 

1/22 - - 1/28 

 TOTAL 3/67 

 

3/56 3/81 3/84 

 
PROIECTUL 

planului de şcolarizare la învăţământul liceal  

pentru anul de învăţământ 2018 – 2019 

 
Nr. 

crt. 

Filieră/ 

profil/ 

domeniul/ 

specializare/ 

calificare 

profesională 

Existent 2017 – 2018 

 
Propuneri 2018– 2019 

Total clasa 

a IX-a 

clasa 

a X-a 

clasa 

a XI-a 

clasa 

a XII-

a 

clasa 

a XIII-a 

seral 

  

clasa 

a IX-a 

 cu 

frevenţ

ă - zi 

clasa  

a IX –a 

cu 

frecvenţ

ă- seral 

clasa  

a IX –a 

frecvenţ

ă 

redusă 

clasa  

a XI-a cu 

 frecvenţă – 

seral ciclul  

superior al  

liceului  

nr.cls./ 

nr. 

elevi 

nr.cls.

/ 

nr. 

elevi 

nr.cls./ 

nr. 

elevi 

nr.cls./ 

nr. 

elevi 

nr.cls.

/ 

nr. 

elevi 

nr.cls./ 

nr. 

elevi 

nr.cls./ 

nr. 

elevi 

nr.cls./ 

nr. 

elevi 

nr.cls./ 

nr. 

elevi 

nr.cls./ 

nr. 

elevi 

A Invăţământ 

cu frecvență,  

zi 

3/57 1/8 - 1/25 1/24 - 1/28 x x x 



 

  

Filieră 

Tehnologica 
/profil 

Tehnic 

/domeniul 

Mecanica/ 

specializare/c

alificare 

profesională 

Tehnician 

mecatronist 

Invăţământ 

cu frecvență, 

zi 

Filieră 

Tehnologica 
/profil 

Servicii 

/domeniul 

Estetica și 

igiena 

corpului 

omenesc/ 

specializare/c

alificare 

profesională 

Coafor stilist 

4/93 1/13 1/19 1/39 1/22 - 1/28 x x x 

Invăţământ 

cu frecvență,  

zi 

Filieră 

Tehnologica 
/profil 

Servicii 

/domeniul 

Economic/ 

specializare/c

alificare 

profesională 

Tehnician în 

actrivități 

economice 

4/88 1/9 1/22 1/27 1/30 - 1/28 x x x 

 Total A 11/23

8 

3/30 2/41 3/91 3/76 - 3/84 x x x 

B Învăţământ 

cu frecvență,  

seral 

Filieră 

Tehnologica 
/profil 

Tehnic 

/domeniul 

Mecanica/ 

specializare/c

alificare 

profesională 

Tehnician 

mecatronist 

4/95 1/14 - 1/25 1/34 1/22 1/28 x x x 

 Invăţământ 

cu frecvență, 

seral 

Filieră 

Tehnologica 
/profil 

Servicii 

/domeniul 

Economic/ 

specializare/c

alificare 

1/17 - 1/17 - - - x x x 1/28 



 

  

profesională 

Tehnician în 

actrivități 

economice 

 Total B 5/112 1/14 1/17 1/25 1/34 1/22 1/28 x x 1/28 

 Total 

general 

16/35

0 

4/44 3/58 4/116 4/110 1/22 4/112 x x 1/28 

 
PROIECTUL 

planului de şcolarizare la şcoala postliceală învăţământ de zi/seral finanțat de cursanți 

persoane fizice sau juridice,  pentru anul școlar 2018-2019 
 

Învăţământ 

postliceal/domenii 

Şcoli postliceale 

Existent 2017– 

2018 

anul I zi 

Propuneri 

2018– 2019 

anul I zi 

Existent 2017– 

2018 

anul I seral 

Propuneri 

2018– 2019 

anul I seral 

Existent 

2017– 2018 

anul II zi 

Existent 

2017– 2018 

anul III zi 

Existent 

2017– 2018 

anul II  

seral 

Existent 

2017– 

2018 

anul III 

seral  

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. cls./nr. 

elevi 

nr. cls./nr. 

elevi 

nr. 

cls./nr. 

elevi 

Total, din care :              

mecanică              

informatică   1 25          

electronică 

automatizări 

             

energetică              

construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

             

transporturi 1 8 1 25          

fabricarea 

produselor din lemn 

             

silvicultură              

agricultură              

industrie alimentară              

protecţia mediului              

servicii              

comerţ              

turism şi alimentaţie              

textile-pielărie              

producţie media              

economic 1 11 1 25     1 16    

estetica şi igiena 

corpului omenesc 

1 12 1 25     1 17    

sănătate şi asistenţă 

pedagogică 

             

sportiv              

 
9.6. Ofertă formare adulți 

 
Extinderea Uniunii Europene adaugă o noua dimensiune şi noi provocări, oportunităţi şi 

cerinţe activităţii din domeniul educaţiei şi formării profesionale. Este în mod deosebit important ca 

statele candidate să fie chiar de la început parteneri în cooperarea viitoare în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale la nivel european.  

Dezvoltarea succesivăa programelor europene de educaţie si formare este un factor-cheie 

pentru îmbunătăţirea cooperării la nivel european.  

Exigenţele faţă de profesie se corelează strâns cu cele pe care societatea omeneasca 

lemanifestă, în dinamica dezvoltării ei, faţă de educaţie. 

În acest context, învăţarea pe tot parcursul vieţii (Lifelong learning) trebuie abordată ca o necesitate 

obiectivă impusă de tranziţia către o economie şi o societate bazate pe cunoaştere.  

Orientările actuale, la nivel european, plasează întreaga dezvoltare a sistemelor 

educaţionaleși de formare profesională în perspectiva cerinţelor societăţii și economiei bazate pe 

cunoaștere. În schimb, fiecare stat european are, în continuare, responsabilitatea deplină în privinţa 

conţinutului educaţiei și a organizării sistemului educaţional propriu.  



 

  

Formarea profesională sau învăţarea pe tot parcursul vieţii are două componente, respectiv 

formarea profesională iniţială, care se referă mai precis la formarea universitară şi postuniversitară 

a adulţilor (indivizii participă la programe de formare pentru ei înşişi), şi  

formarea profesională continuă, care presupune un proces continuu de învăţare, la nivel 

postuniversitar, Casa Corpului Didactic, Centrul de calificare/recalificare al liceului fiind furnizori 

de formare continuă al cărui grup ţintă îl reprezintă cadrele didactice din şcoală şi instituţii de 

învăţământ preunivesitar din oras şi judeţ şi peronalul didactic auxiliar.  

Situaţia geopolitică oferă ţării noastre posibilitatea unor diverse formule de cooperare 

internaţională, cu implicaţii specifice asupra educaţiei, datorată disponibilităţilor partenerilor de a 

sprijini reformele din domeniul educaţional. 

Apariţia concurenţei, atât între sistemele de educaţie, care îşi atribuie şi funcţii educative, pe 

de o parte, cât şi între diferitele componente ale sistemului, între diversele opţiuni teoretice şi 

metodologice constituie un factor important care influenţeaza managementul educaţional 

Oferta de programe de formare are la bază misiunea Casei Corpului Didactic precum şi: 

 Necesitatea obţinerii unei adaptabilităţi proactive atât din partea cadrelor didactice cât şi a 

personalului didactic auxiliar şi nedidactic, a elevilor şi părinţilor, adaptabilitate necesară 

existenţei şi dezvoltării într-o societate în schimbare. 

 Abordarea holistică a organizaţiei şcolare, de la sistem la unitate individuală, cu accent pe 

resursa umană, pe comunicare, motivare, participare, formare,expertiză. 

 Implementarea unui mangement centrat pe angajament implicativ, competiţie şi performanţă 

. 

 Formarea şi dezvoltarea noilor competenţe profesionale, a deprinderilor, aptitudinilor şi 

competenţelor de management şi marketing, corelate cu competenţele europen. 

 

În realizarea diagnozei în cadrul liceului nostru, privind nevoile de dezvoltare profesională a 

personalului didactic, sunt prelucrate date furnizate din mai multe surse de documentare.  

S-au avut în vedere atât nevoile de formare identificate în „mediul intern” al şcolii de către 

responsabilul cu perfecţionarea împreună cu directorii instituţiei de învăţământ cât şi nevoile 

identificate de către persoane din „mediul extern” al şcolii de către inspectorii de  

specialitate, în timpul inspecţiilor şcolare, precum şi de către profesorii metodişti ai Casei Corpului 

Didactic Dolj, în cadrul vizitelor de monitorizare. 

Astfel, a fost realizată oferta de formare a liceului, în care s-a inclus oferta educaţională a 

programelor de formare continuă a Casei Corpului Didactic Dolj.  

Oferta şcolii cuprinde domeniile cheie ale activităţii didactice: 

A. Relaţiile cu elevii 

B. Activitatea de predare-învăţare 

C. Managementul clasei 

D. Proiectare, planificare 

E. Cunoştinţe de specialitate 

F. Evaluare şi monitorizare 

G. Comunicarea cu colegii din instituţii de învăţământ 

H. Legătura cu comunitatea locală 

În oferta şcolii au fost cuprinse şi programe avizate MEN 

1. Didactica specialităţii 

2.Management educational-institutional 

3.Management de proiect 

4.TIC şi utilizarea calculatorului 

5.Educatie pentru drepturile omului 

6.Educatie pentru egalitate de sanse 

7.Educatie antreprenoriala 



 

  

Ultima parte a ofertei cuprinde 4 programe de perfecţionare, pentru care liceul a obţinut 

autorizare: 

CURSURI DE PERFECŢIONARE AUTORIZATE 

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET”- CRAIOVA 

 

Denumire program 

de perfectionare 

Competenţe dobandite 

 

Nr. ore 

curs 

1.FORMATOR Pregătirea formării 

Realizarea activităţilor de formare 

Evaluarea participanţilor la formare 

Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 

Marketing-ul formării 

Proiectarea programelor de formare 

Organizarea programelor şi a stagiilor de formare 

Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii  programelor şi a 

stagiilor de formare 

90 ore 

2.EVALUATOR 

DE 

COMPETENTE 

PROFESIONALE 

Planificarea şi organizarea evaluării 

Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării 

Efectuarea evaluării 

Elaborarea intrumentelor de evaluare 

Analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind  

competenţa 

Verificarea internă a proceselor de evaluare 

Verificarea externă a proceselor de evaluare 

90 ore 

3.MANAGER 

PROIECT 

Stabilirea scopului proiectului 

Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului 

Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului 

Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale 

pentru proiect 

Managementul riscurilor 

Managementul echipei de proiect  

Managementul comunicarii in cadrul proiectului 

Managementul calitatii proiectului 

 

90 ore 

4. EXPERT IN 

ACHIZITII 

PUBLICE 

 

Comunicare interpersonala  

Perfectionare profesionala 

Utilizarea calculatorului 

Coordonarea muncii in echipa 

Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire 

Elaborarea documentelor de specialitate 

Analizarea legislatiei aplicabile specifice 

Acordarea consultantei de specialitate 

Planificarea achizitiilor publice 

Derularea procedurilor de atribuire 

Finalizarea procedurilor de atribuire 

72 ore 

 



 

  

În cadrul CENTRULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR, activitatea 

de calificare şi recalificare cât şi cea de colaborare cu Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Dolj, a 

început imediat după 1990 – prima convenţie fiind încheiată pe 15 noiembrie 1991 şi a continuat cu 

rezultate bune şi foarte bune până în prezent.  

S-au calificat şi recalificat în cadrul centrului nostru peste 2.000 de şomeri în meserii diverse 

ca: tinichigiu-vopsitor auto, electromecanic auto, tâmplar, tapiţer, asamblor articole textile, frizer, 

coafor, manichiurist-pedichiurist, lucrător în tricotaje-confecţii, lucrător în comerţ, comerciant-

vânzător mărfuri alimentare, comerciant-vânzător mărfuri nealimentare, operator calculatoare, 

zidar, zugrav etc. 

În ultimii trei ani au fost calificați/ perfecționați un număr de 770 adulți promovând toți 

examenul de absolvire(100%).   

 

An școlar Număr cursuri Număr cursanți 

Calificare 

 

Perfecționare Calificare Perfecționare 

2014-2015 

 

12 5 176 92 

2015-2016 

 

13 7 188 152 

2016-2017 7 3 93 69 
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9.7. Parteneriate  

Parteneriatul dintre educaţie şi mediul afacerilor din judeţul Dolj (parteneriatul dintre şcoală 

şi întreprindere) porneşte de la interesele reciproce şi independente ale elevilor,profesorilor, 

angajatorilor şi agenţilor comunitari, bazându-se pe o realitate pe cât de simplă pe atât de 

importantă: elevii de azi sunt lucrătorii de mâine. Toţi cei implicaţi în acest amplu proces au 

conştientizat necesitatea realizării trecerii de la un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi 

durabil, cu implicaţii directe atât pentru angajatori care au nevoie de indivizi motivaţi, cu aptitudini 

multiple cât şi pentru mediul educaţional care trebuie să răspundă standardelor europene. 

Parteneriatul are următoarele obiective şi sarcini: 

 elaborarea curriculumului de dezvoltare locală; 

 membrii în consiliile de administraţie; 

 organizarea unor stagii de formare profesională a elevilor prin instruire practică; 

 colaborare în realizarea orientării şi consilierii profesionale a elevilor;  

 cursuri de calificare şi reconversie profesională;  

 contracte pentru şcolarizarea în anumite calificări; 

 participarea la elaborarea planului de dezvoltare a şcolii, a planului local de acţiune pentru 

dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic; 

 membrii în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social; 

 perfecţionarea cadrelor didactice în întreprinderi pentru tehnologiile de vârf. 

 În vederea relaţiilor de parteneriat şcoală-agent economic, se propun următoarele direcţii de 

acţiune:educaţia pentru muncă a elevilor; dezvoltarea deprinderilor tehnice şi profesionale în 

domeniile şi meseriile alese;combaterea indisciplinei şi dezordinii la locul de 

muncă;asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a instruirii elevilor în cadrul practicii 

comasate în atelierele agentilor economici;asigurarea unei instruiri practice la standarde 

optime în meseriile fiecărei grupe;colaborarea între specialişti care, împreună cu cadrele 

didactice de specialitate vor instrui elevii în viitoarele meserii; respectarea ordinii şi 

regulilor de protecţia muncii la locul de muncă, de către fiecare elev. 

   Pentru asigurarea unei instruiri practice  avand drept obiectiv principal  formarea 

competentelor si aptitudinilor necesare fiecarui nivel de calificare ,liceul nostru are incheiate 

parteneriate cu o serie de operatori economici. 

       Unităţile de învăţământ aparţinând Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei 

Meșteşugăreşti "Spiru Haret" dispun de autonomie organizatorică şi funcţională în concordanţă 

cu reglementările legale referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ 
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particular, ceea ce permite relaţii de colaborare şi parteneriat cu un număr mare de instituţii de 

învăţământ, cultură, sport cu organizaţii şi fundaţii. 

 Astfel, între cele 6 grupuri şcolare aparţinând Fundaţiei, există relaţii permanenete constând 

în: schimburi de experienţă, întâlniri ale conducerilor şcolilor şi ale cadrelor didactice în vederea 

elaborării unor manuale şcolare, auxiliare curriculare, broşuri sau materiale publicitare, 

realizarea de concursuri şcolare şi concursuri ale revistelor editate de şcoli, organizarea unor zile 

festive. 

 Avem de asemenea relaţii de colaborare cu Universitatea din Craiova, Universitatea „Spiru 

Haret” şi cu majoritatea instituţiilor de învăţământ din Craiova şi judeţ. 

 Pe plan local există relaţii de parteneriat şi colaborare cu: 

 - Uniunile Judeţene ale Cooperaţiei Meşeteşugăreşti şi cu societăţile cooperative pentru care 

şcoala pregăteşte forţă de muncă iar acestea sprijină acţiunile organizate de şcoală; 

 - Camera de Comerţ şi Industrie Oltenia ne-a asigurat participarea la Expoziţii şi Târguri cu 

produsele şi serviciile realizate de şcoală; 

 - Muzeul de Artă din Craiova;Muzeul Olteniei; 

 - Teatrul Liric "Elena Teodorini"; 

           - Filarmonica din Craiova. 

 In  perioada 2015-2017, activitatea extracurriculara s-a concretizat în diverse acțiuni 

intreprinse în baza parteneriatelor educaționale și a programelor de activitate din cadrul Comisiei 

dirigintilor.  

Acestea  au contribuit la dezvoltarea personalității elevilor în vederea integrării lor în 

comunitate și în societate.  

Începând din anul școlar 2011-2012 se derulează programul ”Școala altfel -Să știi mai multe, 

să fii mai bun!” .  

Scopul acestui program a fost  implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în activități 

care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale lor, să pună în valoare talentele și 

capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să 

stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 

În cadrul activităților de educație ecologică și de protecție a mediului s-au organizat mese 

rotunde și  dezbateri. Rolul mesei rotunde a fost conştientizarea efectelor negative pe care le are 

poluarea asupra mediului, dar şi asupra omului şi sănătăţii acestuia, urmărindu-se şi cultivarea unei 

conştiinţe ecologice. 

Activitatea privind educația PSI și ISU  a constituit un bun prilej de a consolida cunoștiințele 

elevilor de a reacționa în diferite situații problemă. 

De asemenea s-au întreprins vizite la agenți economici, unde au avut loc și dezbateri cu 

reprezentanți ai acestora. 

Elevii au vizitat agenți economici și cooperative meșteșugărești pe calificări diverse: 

mecanică și mecatronică (ICMET CRAIOVA, CTT SERVICE), frizerie-coafura (SCM 

PRESTAREA), cosmetică (SC ULTRATONIQUE SRL), transport(SC OVANELA SRL), confecții 

(SCM ÎMBRĂCĂMINTEA, SC VIRAM SRL) 

 

 

Liceul Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret”, Craiova a încheiat parteneriate cu societăți cooperative 

și agenți economici, pentru domeniile și calificările existente în școală, după cum urmează: 

 

1.  Protocol de colaborare cu AUTOMOBIL SERVICE  S.C.M. privind efectuarea stagiilor de 

pregătire practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret”,  Domeniul 

Transporturi-Tehnician electromecanic auto, Domeniul Mecanică-Tehnician mecatronist și școala 

profesională – calificarea mecanic auto 

 



 

  

2.  Protocol de colaborare cu S.M.C. ROMÂNIA SRL  privind efectuarea stagiilor de pregătire 

practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,, ,  Domeniul Mecanică-

Tehnician mecatronist 

 

3. Protocol de colaborare cu SC CARS &TRUCKS TEILE SRL privind efectuarea stagiilor de 

pregătire practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,,  Domeniul 

Mecanică-Tehnician mecatronist, școala profesională – calificarea Mecanic auto , colaborarea cu 

personalul didactic de specialitate la elaborarea conținuturilor din CDL în conformitate cu nevoile 

societății cooperative. 

 

4. Protocol de colaborare cu SC PIF BRAVO SERVICE  SRL privind efectuarea stagiilor de 

pregătire practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,, ,  Domeniul 

Mecanică-Tehnician mecatronist, școala profesională – calificarea Mecanic auto 

 

5. Protocol de colaborare cu OLTENIA S.C.M. privind efectuarea stagiilor de pregătire practică în 

unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,, Domeniul Mecanică-Tehnician 

mecatronist; colaborarea cu personalul didactic de specialitate la elaborarea conținuturilor din CDL 

în conformitate cu nevoile societăților economice 

 

6. Protocol de colaborare cu S.C. AUTOTEILLE SRL privind efectuarea stagiilor de pregătire 

practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,, Domeniul Mecanică-

Tehnician mecatronist;  

 

7. Protocol de colaborare cu SC ANDFRAX SRL privind efectuarea stagiilor de pregătire practică 

în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,, Domeniul Mecanică-Tehnician 

mecatronist,  școala profesională – calificarea Mecanic auto. 

8. Protocol de colaborare cu U.J.C.M. DOLJ, privind efectuarea stagiilor de pregătire practică în 

unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,, , Domeniul Economic; colaborarea 

cu personalul didactic de specialitate la elaborarea conținuturilor din CDL în conformitate cu 

nevoile agenților economici 

 

9. Protocol de colaborare cu SC CARS & TRUCKS TEILE SRL, privind efectuarea stagiilor de 

pregătire practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,, , Domeniul 

Economic;  

 

10. Protocol de colaborare cu SC OVANELA COM SRL, privind efectuarea stagiilor de pregătire 

practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,, , Domeniul Economic;  

 

11. Protocol de colaborare cu SC NISSETTE SRL, privind efectuarea stagiilor de pregătire practică 

în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,, , Domeniul Economic;  

 

12. Protocol de colaborare cu SC SIDOXA SRL, privind efectuarea stagiilor de pregătire practică în 

unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,, , Domeniul Economic;  

 

13. Protocol de colaborare cu SC NEWA&T CONF SRL, privind efectuarea stagiilor de pregătire 

practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,, , Domeniul Economic;  

 

14. Protocol de colaborare cu SC BAELI SRL, privind efectuarea stagiilor de pregătire practică în 

unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,, , Domeniul Economic;  

 

15. Protocol de colaborare cu SC COIFUR GREC SRL privind efectuarea stagiilor de pregătire 

practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul Estetică 



 

  

 

16. Protocol de colaborare cu PFA BUZĂRNESCU DANIELA privind efectuarea stagiilor de 

pregătire practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul 

Estetică 

 

17. Protocol de colaborare cu SC ULTRATONIQUE SRL privind efectuarea stagiilor de pregătire 

practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul 

Estetică(Cosmetician) 

 

18. Protocol de colaborare cu SCM PRESTAREA  privind efectuarea stagiilor de pregătire practică 

în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul Estetică 

 

19. Protocol de colaborare cu SC  BEAUTY CENTER ALEXIS SRL privind efectuarea stagiilor de 

pregătire practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul 

Estetică(Cosmetician) 

 

20. Protocol de colaborare cu SC BOCALINE STYLE SRL privind efectuarea stagiilor de pregătire 

practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,,  Domeniul Estetică 

 

21. Protocol de colaborare cu SC DANISOR ISABEL SRL privind efectuarea stagiilor de pregătire 

practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,,  Domeniul Estetică 

 

22. Protocol de colaborare cu II  MIRESCU ANI-SORINA privind efectuarea stagiilor de pregătire 

practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,,  Domeniul Estetică 

 

 

23. Protocol de colaborare cu PRESTAREA SCM privind efectuarea stagiilor de pregătire practică 

în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,, Domeniul Estetică(COAFOR 

STILIST);  colaborarea cu personalul didactic de specialitate la elaborarea conținuturilor din CDL 

în conformitate cu nevoile agenților economici 

 

24. Protocol de colaborare cu SC GENDAN SRL privind efectuarea stagiilor de pregătire practică 

în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul Estetică (COAFOR 

STILIST); 

 

 25. Protocol de colaborare cu SC CHIP BELL SRL privind efectuarea stagiilor de pregătire 

practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul Estetică 

(COAFOR STILIST); 

 

26. Protocol de colaborare cu SC BELEA T. MARIA I.I.SRL privind efectuarea stagiilor de 

pregătire practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul 

Estetică (COAFOR STILIST); 

 

27. Protocol de colaborare cu SC BELEA T. MARIA I.I.SRL privind efectuarea stagiilor de 

pregătire practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul 

Estetică  

 

28. Protocol de colaborare cu SC CONTROL X DNK SRL privind efectuarea stagiilor de pregătire 

practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul Estetică  

 

29. Protocol de colaborare cu SC ERDI BEAUTY SRL privind efectuarea stagiilor de pregătire 

practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul Estetică  



 

  

 

30. Protocol de colaborare cu SC POPESCU CRISS STYL SRL privind efectuarea stagiilor de 

pregătire practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul 

Estetică  

 

31. Protocol de colaborare cu SC SIDOXA SRL privind efectuarea stagiilor de pregătire practică în 

unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul Textile și pielărie 

 

33. Protocol de colaborare cu SC NEW A&T CONF SRL SRL privind efectuarea stagiilor de 

pregătire practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,   

Domeniul Textile și pielărie 

 

33. Protocol de colaborare cu ÎMBRĂCĂMINTEA SCM privind efectuarea stagiilor de pregătire 

practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul Textile și 

pielărie 

 

34. Protocol de colaborare cu ATCOM SCM SRL privind efectuarea stagiilor de pregătire practică 

în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul Textile și pielărie 

 

35. Protocol de colaborare cu SC ANDREJAN STYL SRL SRL privind efectuarea stagiilor de 

pregătire practică în unitatea economică de către elevii LT UCECOM ,,Spiru Haret,,  Domeniul 

Textile și pielărie 

 

 
 

PROIECTE INTERNAȚIONALE ȘI DE INTEGRARE EUROPEANĂ 
 

a.MOBILITATI INDIVIDUALE DE FORMARE CONTINUA PENTRU PERSONALUL 

IMPLICAT IN EDUCATIE  

 

1. Mobilități de formare continuă – COMENIUS; Titlul: EU_HOU: Hands-On,Europe, Bringing 

Froutline interactive astronomy in the classroom 

-Institutie organizatoare: Universitatea: PIERRE ET MARIE CURIE – PARIS,FRANȚA 

Aplicant- prof. grd I JENARU DELIA 

 

2. Mobilități de formare continuă – COMENIUS; Titlul: Eurodida web, course at LIDS/DIGI LAB 

-Instituția organizatoare: Universitatea: ,,SAPIENZA” –ROMA, ITALIA 

Aplicant- prof. grd I DINU MARINELA 

 

3. Protocol de parteneriat educațional internațional bilateral; ,,Să ne cunoștem Europa prin Istorie și 

Educație” 

Parteneri de proiect : 

- ,,National Maritime Museum” Greenwich, London SE10 9NF-Anglia 

-  Liceul Tehnologic Căi Ferate Craiova 

 

4.Programul ERASMUS+; Titlul: ,,Om sarac, om bogat” 2016-2017, aplicant- prof. BÎLDEA 

ADELA 

 

b. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR 

UMANE  

 

1. PHARE/2005/017-553.04.02 



 

  

Promovarea învăţării pe parcursul intregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă 

„Organizarea de module si cursuri pentru perfectionarea angajatilor Uniunii Judetene a Cooperatiei 

Mestesugaresti Dolj (UJCM) ”  

 

2.PROIECT FSE , castigat de Fundatia Spiru Haret cu titlul „Aptitudini practice, prin invatare la 

locul de munca, pentru tranzitia la viata activa”, proiect finantat din FSE prin POS DRU 2007-2013, 

la care participa toate grupurile scolare din tara, avand ca partener firma METOP Germania. 

 

3. Proiect cofinanţat din FSE POSDRU 2007 – 2013 

Titlul proiectului: Stop Abandonului Școlar! 

care a avut ca obiectiv - Prevenirea şi corectarea cu 20% a fenomenului de părăsire timpurie a 

şcolii,în special pentru populaţia roma,persoanele cu dizabilităţi şi persoanele din mediul rural,elevi 

ai căror părinți sunt plecați la muncăîn străinătate precum şi alte categorii de grupuri vulnerabile, 

prin menţinerea în educaţie şi formare profesională a 450 elevi din 2 unitati de invatamant secundar, 

pâna la începutul anului scolar 2010. 

 

4. PROIECT FSE POS DRU cu titlul „Cale libera spre calificare”, prin care liceul nostru este 

partener cu ANPOTRT si care are ca obiectiv asigurarea oportunitatilor de calificare pentru 120 

angajati din Regiunea Sud-Vest Oltenia, care desfasoara sau intentioneaza sa desfasoare activitati in 

domeniul taximetriei. 

 

5. PROIECT  ERASMUS +  Formarea profesionistilor in domeniul industriilor creative la standard 

inalt  – Nr. 2018-1-RO01-KA102-047361. Acţiune cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul 

învăţării se va derula in anul scolar 2018-2019, liceul Tehnologic UCECOM “SPIRU HARET” 

Craiova fiind  Beneficiar, iar  LA BEAUTE SRL Vibo Valentia - Partener 

Scopul proiectului : realizarea unui prim plasament al instituţiei noastre, de 3 saptamani, la 

partenerul de primire La Beaute SRL,din Italia, în 2 fluxuri consecutive, în lunile martie-mai 2019 

si totodată iniţierea şi   implementarea  Planului European de Dezvoltare. 

Proiectul  Formarea profesionistilor in domeniul industriilor creative la standard inalte  are ca punct 

central  eficientizarea activitatii de practica in specialitate pentru clasele din domeniul Estetica si 

igiena corpului omenesc 

Obiective 

1. Imbunatatirea procesului de formare a competentelor,abilitatilor si deprinderilor practice pentru 

19 participanti din domeniul Estetica si igiena corpului omenesc, pe baza plasamentului european la 

o firma profesionista si cu capacitate de a oferi tutorat, dar si dezvoltarea unor aptitudini social-

culturale, a competentelor de comunicare si adaptare, ceea ce le inlesneste integrarea in societatea 

moderna, europeana 

- 2. Integrarea experientelor de plasament european in activitatea didactica practica din institutia 

noastra,cu scopul cresterii implicarii elevilor in activitatile de profesionalizare; 

- 3. Orientarea institutiei pe directia europeana a parteneriatelor europene in special cele 

V.E.T.,pentru a aduce inovatie menita sa reduca absenteismul elevilor; 

Mobilităti în cadrul proiectului: 

-19 elevi însoţiţi de cadre didactice din echipa de implementare a proiectului vor participa, în doua 

fluxuri consecutive, la activitati ce se vor desfăşura pe parcursul a câte 3 săptamani la partenerul de 

primire La Beaute SRL, Provincia Vibo Valentia,localitatea Mileto, ITALIA. 

 

CENTRALIZATOR    PARTENERIATE   EDUCAȚIONALE 

 

Nr.

crt 

Partener Proiect An școlar Coordonatori 

1. Spitalul Clinic Filantropia 

CJRAE Dolj 

Parteneriat Educațional-

Educația pentru sănătatea 

2016-2019 Ionică Ion 

Diaconu Lavinia 



 

  

Colegiul NP Ștefan Velovan 

Școala Gimnazială Gheorghe 

Țițeica 

Școala Gimnazială Mircea 

Eliade 

Liceul „Charles Laugier”   

 Filiala Din Craiova A 

Fundaţiei Învăţământului 

Preuniversitar Al Cooperaţiei 

Meşteşugăreşti “Spiru Haret 

familiei Jenaru Delia 

 

2. Inspectoratul de Poliție al 

Județului Dolj 

CJRAE Dolj 

Colegiul NP Ștefan Velovan 

Școala Gimnazială Gheorghe 

Țițeica 

Școala Gimnazială Mircea 

Eliade 

Liceul „Charles Laugier”    

Grădinița Cu P.P. „Voiniceii”                                                                 

Filiala Din Craiova A 

Fundaţiei Învăţământului 

Preuniversitar Al Cooperaţiei 

Meşteşugăreşti “Spiru Haret” 

Proiect de parteneriat 

educațional-Prevenirea și 

combaterea traficului de 

ființe umane 

2016-2019 Ionică Ion 

Diaconu Lavinia 

Jenaru Delia 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul de Poliție al 

Județului Dolj 

CJRAE Dolj 

Colegiul NP Ștefan Velovan 

Școala Gimnazială Gheorghe 

Țițeica 

Școala Gimnazială Mircea 

Eliade 

Liceul „Charles Laugier”    

Grădinița Cu P.P. „Voiniceii”                                                                 

Filiala Din Craiova A 

Fundaţiei Învăţământului 

Preuniversitar Al Cooperaţiei 

Meşteşugăreşti “Spiru Haret” 

 

Proiect de parteneriat 

educațional-Prevenirea și 

combaterea consumului 

de droguri 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionică Ion 

Diaconu Lavinia 

Jenaru Delia 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    S.C. „Kennedy Media” S.R.L 

CJRAE Dolj 

Muzeul de Istorie al Olteniei 

Colegiul NP Ștefan Velovan 

Școala Gimnazială Gheorghe 

Țițeica 

Școala Gimnazială Mircea 

Eliade 

Liceul „Charles Laugier”    

Grădinița Cu P.P. „Voiniceii”                                                                 

Parteneriat educațional –

Istorie și cultură în 

mileniul III 

2016-2019 Ionică Ion 

Diaconu Lavinia 

Jenaru Delia 



 

  

5. CJRAE Dolj 

Colegiul NP Ștefan Velovan 

Școala Gimnazială Gheorghe 

Țițeica 

Școala Gimnazială Mircea 

Eliade 

          Liceul „Charles Laugier”    

Filiala Din Craiova A 

Fundaţiei Învăţământului 

Preuniversitar Al Cooperaţiei 

Meşteşugăreşti “Spiru Haret” 

Proiect de parteneriat 

educațional-Prevenirea și 

combaterea abandonului 

școlar 

2016-2019 Ionică Ion 

Diaconu Lavinia 

Jenaru Delia 

 

6.    S.C. „Kennedy Media” S.R.L 

CJRAE Dolj 

Colegiul NP Ștefan Velovan 

Școala Gimnazială Gheorghe 

Țițeica 

Școala Gimnazială Mircea 

Eliade 

Grădinița Cu P.P. „Voiniceii”                                                                 

Biblioteca Județeană 

Alexandru și Aristia Aman 

          Liceul „Charles Laugier”    

Proiect de parteneriat 

educațional- 

O șansă pentru fiecare 

2016-2019 Ionică Ion 

Diaconu Lavinia 

Jenaru Delia 

 

7. Asociația Alianța 

Internațională Antidrog 

Secțiunea Regională Sud Vest 

Oltenia 

Protocol de cooperare-

Caravana  Antidrog Est-

Vest 

2013-2017 Ionică Ion 

Jenaru Delia 

 

8. Școala Gimnazială Leu 

Liceul Tehnologic Dimitrie 

Filișanu Filiași 

Liceul Tehnologic C N Plopșor 

Plenița 

Liceul Tehnologic Ing. Ionete 

Aurelian Malu Mare 

Școala Gimnazială Unirea 

Școala Gimnazială Ostroveni 

Liceul Tehnologic C-tin 

Ianculescu Cîrcea 

Școla Gimnazială Castranova 

Școla Gimnazială Pielești 

 

Proiect de parteneriat 

educațional-Prevenirea și 

combaterea actelor de 

violență din mediul 

școlar 

2014-2017 Ionică Ion 

Diaconu Lavinia 

Jenaru Delia 

Olteanu Mihaela 

9. 

Muzeul Olteniei,Craiova 

Proiect educativ-Muzeul 

Olteniei-trecutul o lecție 

de istorie mereu vie 

2015-2017 Dinu Marinela 

Popa Norica 

Neagoe Mirela 

Neșcu Oana 

 

10. Liceul de Artă” Marin 

Sorescu” 

Proiect educativ-Un 

mediu mai  curat, o viață 

mai sănătoasă 

2015-2017 Jenaru Delia 

Neșcu Oana 

Popa Norica 

Neagoe Mirela 



 

  

Troi Liana 

Drăghici 

Cristina 

Olteanu Mihaela 

11. Școala Gimnazială ”Gheorghe 

Bibescu”,Craiova 

Școala Gimnazială ”Gheorghe 

Jienescu” Rast 

Școala Gimnazială Ghidici 

Liceul Teoretic ”Gheorghe St. 

Marin” Poiana Mare 

Proiect educativ- 

Comunicarea 

interșcolară, un pas în 

viitor spre alegerea unei 

cariere 

2015-2017 Jenaru Delia 

Olteanu Mihaela 

Sîrboiu Ștefan 

Petrescu Ion 

Popa Norica 

Neagoe Mirela 

12. Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Oltenia” al Județului 

Dolj 

Proiect educativ-

Pompierii, prietenii noștri 

2016-2017 Petrescu Ion 

13. Inspectoratul  de Jandarmi 

Județean  Mihai Bravu Dolj 

Parteneriat Educațional 2016-2017 Ionică Ion 

Jenaru Delia 

14. Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională 

Proiect de parteneriat  

educațional- Prevenirea 

și combaterea 

abandonului școlar 

2015-2017 Ionică Ion 

Diaconu Lavinia 

Jenaru Delia 

Iliescu Claudia 

15. Inspectoratul de Poliție al 

Județului Dolj 

Poliția Municipiului Craiova 

Secția 3 Poliție Craiova 

Colegiul Ștefan Odobleja 

Liceul Teoretic Henri Coandă 

Liceul Traian Vuia 

Liceul Tehnologic Auto 

Școala Gimnazială Gheorghe 

Țițeica 

Școala Gimnazială Mircea 

Eliade 

Școala Gimnazială Nicolae 

Romanescu 

Școala Gimnazială Mihai 

Eminescu 

Grădinița Prichindel 

Grădinița Dumbrava Minunată 

Grădinița Pinocchio 

Grădinița Elena Farago 

Grădinița Ion Creangă 

Grădinița Castelul Fermecat 

Grădinița Eden 

Grădinița Luceafărul 

 

Plan Local Comunitar De 

Acțiune-pentru creșterea  

gradului de siguranță a 

elevilor și a personalului 

didactic și prevenirea 

delicvenței juvenile în 

incinta și în zonele 

adiacente unităților de 

învățământ preuniversitar  

2016-2017 Ionică Ion 

Diaconu Lavinia 

Jenaru Delia 



 

  

16. Asociația Reconnect Parteneriat Educațional-

Program Erasmus + 

2016-2-RO01-KA105-

024913 

2016-2017 Ionică Ion 

Bîldea Adela 

17 Liceul Tehnologic Cai Ferate 

Craiova 

Scoala Gimnaziala “Traian” 

Național Maritime  Museum 

,London 

Centrul Național Europass 

Fundația CAVM:Copii de azi-

viitorul de mâine,Craiova 

Parteneriat educational-

international bilateral 

“Let’s know our Europe 

through History and 

Education” 

2016-2017 Mutu Doina 

 

18 Liceul Tehnologic Cai Ferate 

Craiova 

Scoala Gimnaziala “Traian” 

CFA/Lycee Agricole de 

Nevers,Challuy 

Fundația CAVM:Copii de azi-

viitorul de mâine,Craiova 

Centrul Național Europass 

U.N.I.C.E.F. Dolj  

Parteneriat educational 

international “Parteneriat 

pentru acțiuni de 

voluntariat 

internaționale” 

2016-2017 Mutu Doina 

 

 

 

  



 

  

Capitolul 10. 

 ANALIZA SWOT  

 

PUNCTE TARI (S): 

 Calitatea resurselor umane: 

-personalul didactic si auxiliar este calificat în proporţie de 100 %; 

-ponderea cadrelor didactice titulare este de  70% ; 

 -capacitatea majorităţii cadrelor didactice de a se adapta în timp scurt noilor cerinţe de 

formare cerute de piaţa muncii 

-oferta educaţională în ÎPT la nivel judeţean, pentru anul şcolar 2016/2017, este în 

concordanţă cu ţintele PLAI  actualizate 

- constanta pentru promovarea imaginii scolii 

- generalizarea sistemului de asigurare a calităţii 

-implicarea comisiei CEAC în implementarea indicatorilor privind calitatea în toate sectoarele de 

activitate din scoală  

 -un număr foarte mare de profesori care au parcurs stagii de formare continuă cât şi cursuri 

de perfecţionare; 

-există cadre didactice ce au a doua facultate sau au dublă specializare  

-ponderea cadrelor didactice ce utilizează calculatorul este de 80%; 

 -experienţa cadrelor didactice în activitatea de conversie profesională pentru adulţi 

 -capacitatea personalului de a asigura transparenţa în actul decizional 

-foarte buna colaborare cu mass-media; 

 -numărul mare de elevi participanţi şi premiaţi la concursurile şcolare pe meserii şi 

specialităţi; 

-dorinţa elevilor de-a se implica în activităţi extracurriculare şi chiar în organizarea lor. 

 - depăşirea nivelului mediu pe ţară în ceea ce priveşte rezultatele elevilor la examenele de 

absolvire (liceu, școala postliceala:95%-100%); 

 - oferta educaţională a şcolii care se bazează pe CDL-uri raportate la nevoile elevilor, 

părinţilor şi ale comunităţii locale 

    - existența în cadrul școlii a unor profesori care sunt realizatori de auxiliare curriculare 

     - scoala pregateste forta de munca calificata in domeniul meseriilor solicitate de piata muncii 

- inserţia socio-profesională bună a absolvenţilor la toate formele de scolarizare 

     - parteneriate cu agentii economici prin care se asigura instruirea practica 

-reuşita absolvenţilor în învăţământul superior şi postliceal într-un procent mulţumitor cu 

tendinţe de creştere in viitor 

     - parteneriate viabile si eficiente 

     - conectare la internet 24 din 24 de ore 

 - interesul părinţilor şi elevilor pentru specializările în care se pot pregăti elevii 

 -  participarea la târgurile de oferte educaţionale; 

  

 Calitatea resurselor materiale: 

 -baza materială corespunzătoare cerinţelor curriculare actuale, capabilă să asigure un 

învăţământ eficient, formativ-performant 

- existenţa bibliotecii cu peste 40.000 volume; 

-prestarea de servicii către comunitate (reparaţii auto, croitorie, lucrări de frizerie, coafură, 

cosmetică, manichiură şi pedichiură); 

-existența sălii de sport și a terenurilor pentru sport 

-existenta cabinetului medical 

-autonomie în utilizarea resurselor financiare: crearea şi utilizarea unui fond de modernizare 

(25% din venituri) pentru dezvoltarea și modernizarea bazei didactico-materiale; 



 

  

-parteneriat cu agenţii economici (contracte pentru efectuarea instruirii practice, acordarea 

de burse, angajare la finalizarea studiilor); 

PUNCTE SLABE (W): 

 Resurse umane 

-slabă motivare financiară a cadrelor didactice cat si neacordarea gradațiilor de merit si a 

altor premii ; 

-conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice; 

-conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea 

lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc. 

- prezenţa formalismului la unele comisii metodice din şcoală  

-circulaţia deficitară a informaţiei 

-reticenta unor cadre didactice in ce priveste activitatea de perfectionare continua 

-insuficienta colaborare a unor parinti cu scoala 

-lipsa performanţelor la anumite discipline, deşi există potenţial 

- nivel scazut al pregatirii initiale a elevilor 

- populatia scolara provenita din familii cu venituri mici 

-absenteismul ridicat la elevii de liceu seral  

-şcoala este privită ca o “obligativitate” nu ca o “necesitate” de formare pentru marea 

majoritate a elevilor; 

-neimplicare elevilor în viaţa şcolii, datorata altor preocupări neconforme vârstei lor  

-insuficienta consiliere şi orientare a elevilor şi a părinţilor 

 -insuficienta implicare a unor cadre didactice în actul decizional 

 Resurse materiale 

-inexistenţa manualelor la unele discipline tehnice; 

-insuficienţa dotării cu soft educaţional;  

- biblioteca nu este conectată la reţeaua Internet ; 

-materialul didactic la unele discipline sau module de specialitate este insuficient sau depăşit;  

-neimplicarea comunității locale și a unor agenți economici în sprijinirea dezvoltării și 

modernizării bazei didactice a școlii. 

OPORTUNITĂŢI (O): 

 Resurse umane 

-numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună; 

-varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., O.N.G.-uri, universităţi, 

proiecte educaţionale; 

-realizarea unor convenţii de parteneriat cu  ANC, Camera de Comerţ şi Industrie Oltenia, 

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Dolj,  cu agenţi economici şi societăţi cooperative 

din comunitatea locală  

- inchirierea unor spatii din scoala in vederea cresterii veniturilor extrabugetara 

- posibilitatea de informare pe Internet 

-diversificarea activităților extracurriculare în funcție de dorințele și solicitările elevilor 

- participarea la programe naţionale, europene, internaţionale; 

- existenta in cadrul colectivului scolii a unui nucleu entuziast de cadre didactice aflate în prima 

parte a carierei  

-participarea la schimburile de elevi între şcoală şi alte unităţi şcolare din ţară şi străinătate; 

    - domenii de pregatire profesionala apartinand sectoarelor economice prioritare in zona 

    - disponibilitatea agentilor economici pentru dezvoltarea parteneriatelor cu scoala 

-participarea la concursuri şcolare şi posibilitatea accederii în învăţământul superior pe baza 

rezultatelor bune obtinute in liceu. 

 -posibilitatea diversificării calificării profesionale a elevilor în cadrul învăţământului liceal 

tehnologic, profesional şi postliceal 



 

  

 - posibilitatea eficientizării instruirii practice în profilurile tehnice prin parteneriat cu agenţi 

economici din domeniu 

     -inserție socio-profesională bună ca urmare a existenței contractelor de parteneriat cu societăți 

cooperative și ag.economici 

-deschiderea tinerilor către utilizarea calculatorului; 

-organizarea zilei Porţilor deschise si participarea la activitatile de promovare organizate 

de ISJ DOLJ; 

-disponibilitate din partea unor parteneri ca Universitati,  Biserica, instituţii culturale de a 

veni în sprijinul şcolii şi a proiectelor propuse; 

-interesul crescând al mass-mediei pentru a informa la timp şi în mod obiectiv noutăţile şi 

evenimentele din sistemul educaţional; 

-nevoia de informare despre oferta educaţională a şcolii în rândurile elevilor din 

învăţământul obligatoriu  

 Resurse materiale 

-Creşterea gradului de autonomie instituţională a şcolii; 

- Posibilitatea închirierii unor spaţii disponibilizate; 

-Accentuarea rolului parteneriatului în dezvoltarea unităţii şcolare. 

- posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi de întreţinere a şcolii sau chiar de 

modernizare. 

-posibilitatea de inchiriere a terenului și salii de sport după terminarea programului elevilor  

AMENINŢĂRI (T): 

 Resurse umane 

 - scăderea populatiei scolare datorita scaderii natalităţii după anul 1990, cu implicaţii 

negative în realizarea planului de şcolarizare 

 - problemele socio-economice ale familiilor din care provin cea mai parte a elevilor nostri 

- orientarea scolara a absolventilor de gimnaziu realizata superficial bazata pe idei preconcepute 

          - dezinteresul manifestat de unii parinti fata de scoala 

-transferarea de la alte unităţi şcolare a unor elevi-problemă în unitatea noastră; 

-migrația în creștere înafara regiunii și a țării având ca efect reducerea populației de vârstă 

școlară 

-lipsa timpului dedicat de părinţi pentru educaţie şi pasarea responsabilităţii totale şcolii, ca 

factor singular al formării tânărului; 

-lipsa de perspectivă a elevului după terminarea scolii 

 -repartizarea computerizată a absolvenţilor de şcoală generală 

 -mentalitatea deficitară a unor părinţi în actul educaţional datorită slabei consilieri şi 

inadaptării la cerinţele actuale 

           - abandanul scolar datorat inrautatirii conditiilor materiale ale populatiei scolare, plecarea 

parintilor in strainatate 

           - lipsa motivatiei pentru continuarea studiilor 

            - neconcordanta intre optiunea parintilor/copiilor si aptitudinile si competentele elevilor 

-conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare; 

 -lipsa abilităţii de a lucra în grup şi în echipă, manifestată de unele cadre didactice. 

 Resurse materiale 

- insuficienţa resurselor financiare pentru întreţinerea şi modernizarea infrastructurii bazei 

materiale a unităţii şcolare 

- existenţa taxelor şcolare în comparaţie cu învăţământul de stat 

-Insuficienţa manualelor pentru filiera tehnologică şi slaba calitate a unora deja existente 

- programele analitice încărcate excesiv cantitativ şi în unele cazuri cu nivel prea ridicat de 

cunoaştere - modificări rapide în sistemul educaţional 

-ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente, necesitând înlocuirea acestora. 

 



 

  

Capitolul. 11 

EVALUAREA PROGRESULUI  SI  IMPLEMENTAREA PAS 

 

A. Obiectivele şi ţintele şcolii 

Opţiuni strategice 

Competenţele şi resursele disponibile, istoria şi tradiţia şcolii, cultura organizaţională şi gradul 

de socializare ridicat din Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” permit realizarea unei 

strategii de dezvoltare pornind de la opţiuni strategice motivate ce se vor realiza prin 

proiectare/programare pe termene scurte, medii sau lungi, având la  îndemână resurse suficiente 

şi finalizându-se în dovezi concrete. 

I. Acces egal şi sporit la educaţie; 

1. Eficientizarea sistemului  de învăţământ preuniversitar  

II. Asigurarea calităţii şi stimularea performanței; 

1. Monitorizarea aplicării corecte a legislaţiei generale şi specifice învăţământului 

2. Dezvoltarea curriculară 

3. Dezvoltarea sistemului de educaţie permanentă 

4. Diversificarea programelor educative 

5. Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării 

III. Descentralizarea reală şi creşterea autonomiei şcolii şi a autonomiei profesionale a 

cadrelor didactice; 

1. Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniul descentralizării 

învăţământului preuniversitar 

2. Creşterea eficienţei manageriale în vederea asumării responsabilităţilor ce decurg din 

descentralizare 

3. Eficientizarea costurilor privind educaţia 

IV. Reducerea abandonului şcolar şi eliminarea violenţei în unităţile şcolare; 

1. Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului 

2. Reducerea, până la eliminare, a violenţei în unităţile şcolare 

3. Liceul isi propune toleranta “0” la violenta 

 

V . Realizarea unui parteneriat corect au autorităţile administraţiei publice locale; 

1. Dezvoltarea unui climat optim de colaborare cu autorităţile locale în folosul şcolii, în 

special şi al comunităţii, în general 

VI. Dezvoltarea resursei umane implicate în procesul instructiv educativ. 

1. Asigurarea accesului cadrelor didactice la proiectele strategice ale ISJ Dolj în scopul 



 

  

implementării unui sistem flexibil al formării continue 

2. Susţinerea educaţiei permanente şi a învăţării pe tot parcursul vieţii prin valorizarea 

expertizei formatorilor 

3. Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului didactic prin 

monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţii de 

învăţământ preuniversitar. 

 

Nr. 

Crt. 

Opţiuni 

strategice 

 

Motivare 

 

Programe 

Termene 

(etape de 

realizare) 

 

Resurse 

 

Finalitate 

1. Acces egal şi 

sporit la 

educaţie 

Eficientizarea 

sistemului de 

învăţământ 

preuniversitar  

Continuarea investiţiilor în 

infrastructura specifică 

unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. 

Întărirea rolului unităţii 

şcolare în comunitate 

permanent 

Ianuarie 2019 

financiar, de 

timp, de 

autoritate 

Planuri operaţionale 

concrete Rapoarte, 

analize, statistici 

2. Asigurarea 

calităţii şi 

stimularea 

performanței 

Monitorizarea 

aplicării corecte a 

legislaţiei generale 

şi specifice 

învăţământului 

Dezvoltarea 

curriculară 

Dezvoltarea 

sistemului de 

educaţie 

permanentă 

Diversificarea 

programelor 

educative 

Evaluarea cu scop 

de orientare şi 

optimizare a 

învăţării 

Evaluarea internă şi externă a 

unităţii de învăţământ 

Evaluarea performanţelor 

cadrelor didactice în baza 

unor standarde şi criterii 

unitare 

Încurajarea dezvoltării locale 

a curriculum-ului – CDL-uri. 

Asigurarea accesului la

 activităţile de 

perfecţionare/formare 

continuă a tuturor cadrelor 

didactice 

Implicarea unităţilor de 

învăţământ în dezvoltarea de 

programe privind educaţia 

adulţilor – CNFPA 

Elaborarea proiectului 

programului de activităţi 

extracurriculare - ,, Sa stii 

mai multe, sa fii mai bun”. 

Implementarea de proiecte cu 

finanţare nerambursabilă tip 

Erasmus, POS DRU. 

Organizarea programelor de 

dezvoltare/recuperare în 

vederea pregătirii examenelor 

naţionale. 

Permanent 

Conform 

graficului de 

monitorizar e şi 

control 

umane de 

timp 

Planuri operaţionale 

concrete Rapoarte, 

analize, statistici 



 

  

3. Descentralizare 

a reală şi 

creşterea 

autonomiei 

şcolii şi a 

autonomiei 

profesionale a 

cadrelor 

didactice 

Asigurarea 

aplicării 

prevederilor 

legislative în 

domeniul 

descentralizării 

învăţământului 

preuniversitar 

Creşterea 

eficienţei 

manageriale în 

vederea asumării 

responsabilităţilor 

ce decurg din 

descentralizare 

Eficientizarea 

costurilor privind 

educaţia 

Elaborarea planurilor 

manageriale ale unităţii 

şcolare pentru anii şcolari 

2016/2019 şi a celorlalte 

documente manageriale. 

Repartizarea bugetului 

primit, conform legislaţiei în 

vigoare 

Identificarea resurselor 

extrabugetare şi repartizarea 

lor conform priorităţilor. 

Conform 

graficelor 

Financiare de  

timp de 

autoritate 

 

 

 

informaţio 

nale 

(Internet) 

Rapoarte Rapoarte 

tematice 

4. Reducerea 

abandonului 

şcolar şi 

eliminarea 

violenţei în 

unităţile 

şcolare 

Monitorizarea, 

prevenirea şi 

reducerea 

absenteismului 

Reducerea, până la 

eliminare, a 

violenţei în 

unităţile şcolare 

Monitorizarea şi prevenirea 

absenteismului - observarea 

şi analiza participării şcolare, 

a cauzelor absenteismului şi a 

măsurilor care se impun la 

nivelul abordării didactice, al 

organizării și 

permanent de timp 

umane 

Programul de 

desfaşurare a 

activităţilor 

   managementului şcolar. 

Derularea de activităţi 
extracurriculare menite să 

dezvolte spiritul civic, 

responsabilitatea şi abilităţi 

de bună convieţuire 

   

5. Realizarea unui 

parteneriat 

corect au 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Dezvoltarea unui 

climat optim de 

colaborare cu 

autorităţile locale 

în folosul şcolii, în 

special şi al 

comunităţii, în 

general 

Implicarea în proiecte 

educaţionale încheiate cu 

reprezentanţii ai comunităţii 

locale. 

Permanent Umane De 

timp 
 

De autoritate 

Încheierea 

acordurilor, 

parteneriatelor. 

Conştientizarea 

comunităţii locale 

privind importanţa 

şcolii în zonă. 



 

  

6. Dezvoltarea 

resursei umane 

implicate în 

procesul 

instructiv 

educativ 

Asigurarea 

accesului cadrelor 

didactice la 

proiectele 

strategice ale ISJ 

Dolj în scopul 

implementării unui  

sistem flexibil al 

formării continue 

Susţinerea 

educaţiei 

permanente şi a 

învăţării pe tot 

parcursul vieţii 

prin valorizarea 

expertizei 

formatorilor 

Asigurarea calităţii 

activităţilor de 

formare continuă a 

personalului 

didactic prin 

monitorizarea 

impactului 

programelor de 

formare la nivelul 

clasei şi al unităţii 

de învăţământ 

preuniversitar 

Dezvoltarea competenţelor de 

predare a cadrelor didactice 

centrată pe dezvoltarea de 

competenţe cheie, prin 

abordarea creativă a 

curriculum-ului naţional. 

Monitorizarea calităţii 

procesului educaţional în 

unitatea școlara. 

Respectarea   standardelor de  

calitate în învăţământul 

preuniversitar 

Permanent Umane şi de 

timp. De 

autoritate 

Rapoarte de 

monitorizare. 

Planuri de 

îmbunătăţire. 

Procese verbale de 

analiză,. 

 

Avantajele opţiunilor strategice 

 

Ţintele strategice stabilite de echipa de proiect sunt necesare pentru existenţa şi 

dezvoltarea viitoare a unităţii şcolare Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”. 

Considerăm că atât ţintele strategice cât şi opţiunile strategice întăresc caracterul de unicitate a 

şcolii în zonă, profilul ales pentru dezvoltarea viitoare şi  adecvat cerinţelor actuale ale  societăţiI. 

Aceste ţinte ţin cont de realităţile învăţământului doljan şi sunt în concordanţă cu cele ale ISJ 

Dolj. 

Contextul Politic, Economic, Social şi Tehnologic, dar şi contextul Ecologic care se impune din 

ce în ce mai mult permit dezvoltarea viitoare a şcolii, creşterea prestigiului ei şi întărirea poziţiei 

sale între şcolile de acelaşi nivel din judeţul Dolj. 

Strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale sunt cele care permit atingerea ţintelor 

propuse, iar cadrul asigurării calităţii educaţiei în şcoală impune stabilirea opţiunilor strategice 

prezentate anterior. 



 

  

Resursele materiale şi umane disponibile, resurse adaptabile noilor cerinţe ale educaţiei europene 

permit dezvoltarea şcolii în sensul strategiei pe care ne-am propus-o. 

Având experienţa liceelor tehnologice, a monitorizării pe asigurarea calităţii în educaţie, dar şi 

previziunile PRAI şi PLAI, ţintele şi opţiunile strategice pe care le propunem sunt adecvate 

cerinţelor actuale ale pieţei muncii, piaţă dinamică şi flexibilă care solicită tot mai multe 

specializări noi. 

Considerăm că resursele existente şi previzibile permit dezvoltarea unităţii şcolare în baza 

opţiunilor strategice pe care ni le-am asumat. 

Prezentul plan de acţiune al şcolii devine instrument de lucru pentru toţi oamenii şcolii prin 

planurile operaţionale şi dezvoltarea proiectelor în fiecare compartiment funcţional al şcolii. 

Prezentul Plan de Acţiune al Şcolii prezintă strategia şcolii pe termen mediu şi lung, strategie 

analizată în cadrul Consiliului de Administraţie dar şi în şedinţele cu părinţii, pe şcoală şi 

şedintele cu părinţii programate pentru anul şcolar 2016-2017. Menţionăm că în elaborarea 

strategiei am consultat cadrele didactice, elevii, părinţii, dar    şi reprezentanţii agenţilor 

economici şi am ţinut seama de oportunităţile care au apărut odată cu intrarea României în 

Uniunea Europeană. 

De asemenea, implementarea sistemului de asigurare a calităţii în unităţile de învăţământ, în 

urma elaborării legislaţiei necesare, deschide perspectiva oricărei şcoli de a se autodefini şi de a-

şi fixa ţinte şi repere moderne, europene. 

Cerinţele pieţei forţei de muncă impuse de asigurarea calităţii şi însuşirea standardelor 

europene la orice nivel impun şcolii reorientare şi reproiectare permanentă prin flexibilizarea 

tuturor domeniilor de acţiune ale şcolii. 

În acest sens strategia oricărei şcoli presupune orientarea spre domenii / calificări / meserii 

noi, solicitate de agenţii economici, conform noilor nomenclatoare. De asemenea, un grup şcolar 

cu tradiţie, bazându-se pe parteneriatele educaţionale cu agenţi  economici mai noi sau mai vechi 

trebuie să se implice în ceea ce se numeşte „formare continuă de-a lungul întregii vieţi” a 

adulţilor. 

Comportarea şcolii de azi ca furnizor de educaţie şi formare profesională, dar şi sistemul de 

învăţământ actual, concurenţial în care este nevoită să se dezvolte, impun  rigurozitate, 

flexibilitate , metode şi mijloace moderne în realizarea misiunii şi  obiectivelor propuse. 

Dezvoltarea organizaţională, dar şi cultura organizaţiei sunt în strânsă legătură cu dezvoltarea 

şi creşterea prestigiului şcolii. Aceste lucruri se pot realiza numai prin intermediul resurselor 



 

  

umane din învăţământ, sprijinul esenţial fiind cel al profesorilor  care vor fi supuşi în continuare 

activităţilor de formare şi dezvoltare continuă,  permanentă. 

Implementarea strategiei 

Strategia de dezvoltare instituţională a Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” se va 

implementa în baza planurilor operaţionale. 

Planul operaţional general este realizat pornind de la opţiunea făcută care trebuie să aibă în 

vedere ţinte strategice concrete, acestea fiind atinse în baza unor obiective prin activităţi diferite 

realizate cu resurse în termene determinate. Fiecare opţiune strategică, ţintă strategică trebuie 

reflectată în dovezi măsurabile de a căror realizare sunt numiţi responsabili. 

La rândul lor activităţile (etapele de lucru) se vor realiza în baza unor proiecte/planuri 

operaţionale specifice. 



 

  

 

Nr. 

crt. 

Opţiunea 

Strategică 

Ţinte 

strategi

ce 

Obiective specifice 
Activităţi 

(etape de lucru) 
Resurse Termene 

Rezultate 

măsurabile 
Responsabil 

1 Acces egal şi sporit 

la educaţie 

Dezvoltarea bazei 

materiale şi 

atragerea de 

resursefinanciare 

Creşterea gradului de 

utilizare a spaţiilor de 

învăţământ şi altor 

spaţii. 

Îmbunăţăţirea actului 

educaţional. 

Identificarea surselor 

de finanţare 

extrabugetare. 

Întâlniri cu părinţii 

şi alţi parteneri. 

Umane, 

de timp, 

financiare 

Octombrie 

decembrie 

2016 

Procese verbale Director 

Director 

adjunct 

Dotarea modernă a 

spaţiilor de 

învăţământ 

Dotarea laboratoarelor 

conform normativelor 

Completarea cu 

materiale şi truse 

pentru 

laboratoarele de 

fizică, chimie, 

biologie, cărţi 

pentru bibliotecă 

Umane, 

de timp, 

financiare 

Iulie 

2017 

Dotare 

corespunzătoare 

Director 

Director 

adjunct 

Administrator 

financiar- 

contabil 

2. Asigurarea 

calităţii şi 

stimularea 

performanței 

Dezvoltarea 

Curriculară 

Optimizarea 

procesului de 

predare-învăţare 

Obţinerea de 

performanţe şcolare 

Lucrări lunare în 

comisiile metodice 

Materiale Permanent Procese verbale 

evaluări 

intermediare 

Director adjunct 

Responsabili 

catedre 

Dezvoltarea 

învăţământului la 

distanţă şi a 

învăţământului la 

cerere 

Asigurarea calităţii în 

procesul de predare- 

învăţare 

Realizarea 

planurilor de 

învăţământ pentru 

specializări la 

cerere 

Umane Iunie 2017 Încheierea de 

parteneriate 

avantajoase 

Director 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

tehnice 

Formarea 

continuă a 

adulţilor 

Satisfacerea cererii şi 

necesităţii de educaţie 

şi  formare 

profesională şi a altor 

segmente de populaţie 

Contactarea cu 

AJOFM şi 

CNFPA. 

Activităţi de 

marketing 

De timp 

Financiare 

 
 
 

permanent 

Adecvarea continuă 

a ofertei 

educaţionale la 

cerinţele şi nevoile 

potenţialilor 

Director 

Director adjunct 



 

  

Nr. 

crt. 

Opţiunea 

Strategică 

Ţinte 

strategice 
Obiective specifice 

Activităţi 

(etape de lucru) 
Resurse Termene 

Rezultate 

măsurabile 
Responsabil 

   decât cea şcolară. 

Întărirea poziţiei şcolii 

ca furnizor de EFP 

   beneficiari  

3 Implementarea 

unui 

management 

modern şi eficient 

Descentralizarea 

reală şi creşterea 

autonomiei 

şcolilor şi a 

autonomiei 

profesionale a 

cadrelor didactice 

Realizarea PAS ca plan 

strategic de dezvoltare a 

unităţii pe termen lung 

- Activitate 

managerială 

planificată 

- Dezvoltarea 

instituţională şi 

creşterea prestigiului 

şcolii 

Analiza mediului 

intern şi extern în 

CA şi CP 

De timp Noiembrie 

2016 

Portofoliul 

managerial 

Director 

Director adjunct 

Adecvarea programului 

managerial la strategia 

şcolii  

Realizarea unor 

analize pertinente 

pentru personalizarea 

profilului şcolii 

Dezbateri în CA şi 

CP 

Şedinţe cu părinţii 

Întâlniri cu 

reprezentanţi ai 

agenţilor 

economici 

De timp 

Umane 

Octombrie 

2016 

PAS analizat 

Procese verbale 

Director 

Director adjunct 

Respectarea şi 

implementarea corectă a 

legilor si metodologiilor 

Decizii corecte Documentare 

Relaţionare şi 

comunicare în 

organizaţie 

De timp 

Umane 

Permanent Portofoliu acte 

normative 

Secretar şef 

Formarea managerială 

continuă 

Dezvoltare personală Participarea la 

cursuri  

Buget 

personale 

Permanent Certificate, atestate Director 

Director adjunct 



 

  

Nr. 

crt. 

Opţiunea 

Strategică 

Ţinte 

strategice 
Obiective specifice 

Activităţi 

(etape de lucru) 
Resurse Termene 

Rezultate 

măsurabile 
Responsabil 

  Monitorizarea şi 

evaluarea activităţilor pe 

compartimente 

Asigurarea calităţii 

procesului instructiv- 

educativ 

Observarea 

lecţiilor 

Şedinţe de 

catedră 

De timp 

Umane 

Permanent Fişe de observare a 

lecţiilor 

Procese verbale 

CEAC 

Responsabili 

catedre 

Dezvoltarea culturii 

organizaţionale 

Creşterea gradului de 

interes faţă de 

domeniile de calificare 

ale şcolii 

CDL-uri aprobate 

Parteneriate cu 

agenţii economici 

Proiecte europene 

De timp 

umane 

Permanent Realizarea planului 

de şcolarizare 

propus 

Inserţie profesională 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

catedră 

4 Reducerea 

abandonului 

şcolar şi 

eliminarea 

violenţei în 

unităţile şcolare 

Crearea unui climat de 

siguranţă fizică şi 

spirituală pentru elevii 

şcolii. 

Creşterea gradului de 

confort pentru elevi şi 

cadre didactice. 

Sistem de 

monitorizare şi 

alarmare extins. 

Umane, 

de timp, 

financiare 

Permanent Sistem de alarmare Comisia de 

asigurare a 

siguranţei 

şcolare 

5 Realizarea unui 

parteneriat corect 

au autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Dezvoltarea 

parteneriatelor şi 

relaţiilor 

comunitare 

Dezvoltarea 

parteneriatelor 

educaţionale 

Consolidarea poziţiei 

şcolii în comunitate 

Realizarea de 

parteneriate de 

practică pentru elevii 

de la școala 

postliceală. 

Întâlniri cu 

reprezentanţii 

agenţilor 

economici 

Umane 

de timp 

Sept. ale 
fiecarui an 

Parteneriate, 

acorduri, declaraţii 

de susţinere 

Director 

Responsabili 

de catedre 

Conştientizarea 

comunităţii cu privire la 

noile cerinţe ale pieţei 

muncii 

Eficientizarea fluxului 

informaţional şi de 

comunicare cu 

comunitatea 

Întâlniri de 

informare privind 

domeniile de 

calificare şi 

importanţa 

 permanent Creşterea gradului 

de inserţie socio- 

profesională 

Director 

Director adj. 

Diriginţi 



 

  

Nr. 

crt. 

Opţiunea 

Strategică 

Ţinte 

strategice 
Obiective specifice 

Activităţi 

(etape de lucru) 
Resurse Termene 

Rezultate 

măsurabile 
Responsabil 

    acestora. 

Lectorate cu 

părinţii 

    

Adaptarea curriculum- 

ului la cererea specifică 

a angajatorilor 

Corelarea ofertei 

educaţionale cu 

cererea angajatorilor 

prin adaptarea 

conţinuturilor CDL- 

urilor 

Dezbateri pentru 

găsirea de soluţii 

(cu agenţii 

economici) 

Participarea 

cadrelor didactice 

la cursurile de 

abilitare 

profesională 

Umane 

Buget 

propriu 

De timp 

permanent Oferte de curriculum 

specifice 

Director, 

Responsabilii 

ariilor 

curriculare 

6 Dezvoltarea 

resursei umane 

implicate în 

procesul 

instructiv educativ 

Formarea continuă a 

corpului profesoral 

Încadrarea cu 

personal didactic 

calificat 

Planul acţiunilor 

privind formarea 

continuă 

Umane Permanent Grafice, tabele, 

participarea la 

cursuri pondere de 

65%. 

Responsabil 

comisie 

perfecţionare a 

cadrelor 

didactice 

Optimizarea procesului 

de predare-învăţare 

Dezvoltarea 

competenţelor 

profesionale 

Fişe de observare 

a lecţiilor 

Planificarea 

activităţii de 

observare 

De timp Lunar Asistenţe la ore Director 

Director adjunct 

CEAC 



 

  

Nr. 

crt. 

Opţiunea 

Strategică 

Ţinte 

strategice 
Obiective specifice 

Activităţi 

(etape de lucru) 
Resurse Termene 

Rezultate 

măsurabile 
Responsabil 

  Crearea unui climat 

necesar asigurării 

calităţii în educaţie 

Cresterea calităţii 

prestaţiei personalului 

didactic. 

Aplicare şi 

monitorizarea 

procedurilor de 

calitate 

Resurse 

financiare 

bugetare 

şi proprii 

Permanent Monitorizarea CEAC 

Activităţi 

extracurriculare. 

Inspecţii şcolare 

Director 

Coordonator 

CEAC 

7 Valorificarea 

oportunităţilor 

oferite de 

extinderea UE 

pentru 

consolidarea 

priorităţilor 

europene 

Sprijinirea cooperării 

prin schimburi de 

informaţii. 

Încurajarea mobilităţii şi 

a educaţiei adulţilor. 

Asigurarea condiţiilor 

pentru accesul 

neîngrădit la informaţie. 

Însuşirea şi 

consolidarea valorilor 

europene (solidaritatea, 

dezvoltare durabilă, 

şanse egale, 

respectarea drepturilor). 

Învăţarea limbilor 

străine. 

Dezvoltarea 

comunicării într-o 

limbă de circulaţie 

europeană. 

Cunoaşterea şi 

respectul pentru 

preocupările şi cultura 

altor persoane. 

Promovarea 

cunoaşterii 

problemelor 

globalizării. 

Realizarea 

proiectelor şi 

stabilirea 

grupurilor ţintă. 

Stabilirea 

programelor, 

realizarea 

materialelor. 

Diseminarea 

informaţiilor. 

Evaluarea 

rezultatelor. 

. 

Umane şi 

De timp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De timp 

Buget 

propriu 

 
 
 
 

 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Participarea şcolii la 

proiecte europene.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 

Coordonator de 

proiecte şi 

programe 

educative 

şcolare şi 

extraşcolare 

Profesorii de 

informatică 

Profesorii de 

limbi străine 

Diriginţii 

 

 

 



 

  

Nr. 

crt. 

Opţiunea 

Strategică 

Ţinte 

strategice 
Obiective specifice 

Activităţi 

(etape de lucru) 
Resurse Termene 

Rezultate 

măsurabile 
Responsabil 

8 Monitorizare, 

evaluare, 

îmbunătăţire 

Dezvoltarea 

curriculum-lui 

Armonizarea 

exigenţelor socio- 

profesionale cu cele 

individuale 

Analize periodice 

Elaborarea 

planurilor 

operaţionale/ 

proiectelor 

De  timp Permanent Aplicarea corectă a 

curriculumu-lui 

Director adj. 

Resurse umane Îmbunătăţirea 

demersului didactic  

Activităţi 

demonstrative 

Dezbateri 

Activităţi de 

socializare 

De timp 

Umane 

Permanent Creşterea eficienţei 

activităţilor didactice 

Situaţii statistice 

Director 

Director adj. 

Profesori 

Resurse financiare şi 

materiale 

Dezvoltarea bazei 

materiale pentru 

atingerea standardelor 

europene 

Supravegherea 

folosirii fondurilor 

bugetare. 

Analize periodice 

în CA privind 

nevoile bazei 

materiale 

Financiare 

(buget, 

extrabuge 

-tare) 

De timp 

De 

autoritate 

Permanent Condiţii de muncă şi 

educaţie mai bune 

Execuţii bugetare 

corecte 

Administartor 

financiar- 

contabil 



 

  

  Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

Realizarea de 

parteneriate noi. 

Crearea cadrului 

organizatoric adecvat 

atingerii standardelor 

educaţionale şi a 

finalităţilor în 

parteneriate 

Organizarea de 

sesiuni de 

prezentare a 

şcolii, de 

promovare a IPT. 

Îndrumarea 

continuă şi 

stimularea 

implicării 

partenerilor în 

actul educaţional 

(dezbateri) 

De timp 

De 

autoritate 

Financiar 

(propriu) 

decembrie 

a fiecarui 

an 

Acorduri şi 

parteneriate noi 

Director 

Director adj. 



 

 

Capitolul 12.   

PRINCIPALELE CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI  

Concluzii  

 Procesul de îmbătrânire demografică coroborat cu tendinţa de descreştere a populaţiei 

determină reduceri semnificative ale populaţiei şcolare, ceea ce ar putea avea următoarele 

implicaţii: reorganizarea sistemului educaţional care să ţină cont de tendinţele existente pe 

piaţa muncii, având totodată în vedere servicii de orientare şi consiliere, excedent de cadre 

didactice, abordarea unor nevoi educaţionale specifice. 

 Ponderea populaţiei feminine, atât în populaţia totală a judeţului Dolj cât şi în mediul rural, 

implică asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine. 

 La proiectarea planului de şcolarizare se vor avea în vedere trendurile sectoarelor 

economice, evoluţia demografică a populaţiei şcolare şi datele oferite de piaţa muncii cu 

tendinţele de creştere sau descreştere a cererii de locuri de muncă, pe sectoare economice.. 

  
 

ASPECTE  PRINCIPALE CARE NECESITĂ A FI DEZVOLTATE 

 Strategia Planului de acțiune al școlii va viza o perioadă de trei ani şi va cuprinde: 

priorităţile, obiectivele, resursele necesare, termenele până la care trebuie realizate aceste obiective 

şi rezultatele aşteptate - itemi de evaluare. 

Priorităţi care necesită dezvoltare: 

PRIORITATEA I: Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale şi de formare 

profesională  în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii la nivel judeţean 

Obiectiv 1: Realizarea ofertei educaţionale prin adaptare la tendinţele locale de dezvoltare 

economică  

Măsuri:  

 Cuprinderea în planul de şcolarizare în proporţie de minim 75% a calificărilor pentru 

domeniile prioritare la nivel judeţean 

 Creşterea cu 5% a numărului de clase pentru niveluri superioare de calificare (4 si 5 ) în 

domeniile prioritare 

 Maximizarea efectivelor de elevi la clase la 95% din cifra de şcolarizare propusă, prin 

reducerea abandonului şcolar şi atragerea populaţiei şcolare din zonă. 

Obiectiv 2: Armonizarea exigenţelor socio-economice locale cu oferta de formare profesională 

Măsuri:  

 Diversificarea metodelor de orientare profesională a absolvenţilor de gimnaziu și liceu  

pentru creşterea cu 70% a elevilor atraşi în nivelul 3, 4 și 5 de calificare; 

 Adaptarea anuală a ofertei de formare profesională la tendinţele de dezvoltare economică a 

judeţului, prin propunerea unor calificări şi specializări de interes 

Obiectiv 3: Asigurarea accesului la educaţie şi formare (iniţială şi continuă) pentru a putea face faţă 

provocărilor generate de o societate aflată în permanentă schimbare 

Măsuri:  

 Implementarea până în 2019 a cel puţin 30 cursuri/domeniu de formare a adulţilor pentru 

ocupaţii în domeniile electric, textile-pielărie, mecanic, construcţii, comerţ, servicii s.a.  

 Autorizarea şi implementarea până în 2019 a cel puţin trei cursuri de formare pentru adulţi 

în domeniile prioritare conform PRAI şi PLAI 

 



 

 

 

PRIORITATEA II : Creşterea calităţii  serviciilor educaţionale şi de formare oferite de şcoală 

Obiectiv 1: Implementarea indicatorilor de calitate ca instrumente esenţiale pentru cei implicaţi în 

educaţie şi formare profesională, în ceea ce priveşte măsurarea progresului în atingerea obiectivelor 

stabilite 

Măsuri: 

 Implementarea completă până în 2019 a Sistemului de Asigurare a Calităţii 

serviciilor educaţionale  

 Creşterea gradului de încredere al participanţilor la procesul de învăţare şi al 

celorlalţi factori interesaţi în valoarea şi relevanţa ofertei de învăţământ profesional 

şi tehnic, manifestată printr-un procent de peste 70% absolvenţi cu inserţie socială 

reuşită 

 Accentuarea calității în toate activitățile organizate pentru elevi și cu elevi în vederea 

sporirii dimensiunii civice a educației oferite de școală 

Obiectiv 2: Întărirea capacității instituționale a unității de învățământ 

Măsuri: 

 Creşterea nivelului de pregătire prin abordarea nivelurilor superioare de calificare în cel 

puţin trei domenii profesionale de interes economic 

 Implicarea şi responsabilizarea personalului în asigurarea calităţii conform Legii 87/2006 şi 

asigurarea funcţionalităţii colectivelor precizate de Manegementul calităţii 

 

PRIORITATEA III:  Asigurarea unui parteneriat eficient al şcolii cu ceilalţi actori sociali  

 

Obiectiv 1: Angajarea partenerilor sociali în viaţa şcolii pentru susţinerea instruirii şi educaţiei 

 

Măsuri:  

 Diversificarea tipologiei partenerilor sociali prin atragerea ONG-urilor (min.10), Facultăţilor 

(min.3), Patronatelor si Asociaţiilor profesionale (min.1) în vederea deschiderii unităţii 

şcolare spre societate, mediul social, economic si cultural  

 Atragerea agenţilor economici în parteneriate educaţionale şi socio-culturale prin încheierea 

unui număr de minim 35 protocoale /contracte până în 2019  

 Programe de CDL elaborate în parteneriat cu agenţi economici locali, societăţi cooperative  

 Valorificarea în mai mare măsură a parteneriatelor încheiate cu agenții economici 

 Încheierea de contracte parteneriale cu agenți economici puternici în zonă 

 

Obiectiv 2: Implicarea activă a şcolii în viaţa comunităţii – componentele culturală, socială şi 

economică 

Măsuri:  

 Participarea la evenimentele cultural artistice organizate la nivel judeţean- minim 3 anual  

 Participarea la activitățile de ecologizare a mediului la nivel local și județean, minim 2 anual 

PRIORITATEA IV: Perfecţionarea profesională a resurselor umane din şcoală 
 

Obiectiv 1: Dezvoltarea competenţelor didactice şi metodice ale fiecărui cadru didactic prin 

participarea la cursurile de perfecționare organizate de CCD, ISJ, ONG-uri autorizate și de Centrul 

de formare al unității noastre școlare 

Măsuri:  

 Continuarea participării profesorilor la cursuri de formare 

 Utilizarea în proporţie de minim 60% din orele desfăşurate a metodelor moderne de instruire 

și evaluare 



 

 

 

 Abordarea stilurilor individuale de învăţare în proporţie de minim 50% din totalul 

activităţilor de învăţare desfăşurate 

 Utilizarea în mai mare măsură a învățării centrate pe elev 

Obiectiv 2: Aplicarea TIC în procesul de predare învăţare 

Măsuri: 

 Implementarea tehnologiilor eLearning la cel puţin 30% din orele cuprinse în planul de 

învăţământ 

 Participarea cadrelor didactice la cursurile de calificare/recalificare a adulților organizate de 

școală în domeniul Informatică 

Obiectiv 3: Acces egal și sporit la educaţie 

Măsuri: 

 Reuşita şcolară a elevilor cu nevoi speciale în proporţie de minim 80% 

 Inserția absolvenților în proporție de cel puțin 70% pentru toate calificările profesionale 

realizate în unitatea noastră școlară 

 

PRIORITATEA V: Orientarea şi consilierea elevilor, părinţilor privind dezvoltarea 

personală în vederea construirii unei cariere 

 

Obiectiv: Formarea şi dezvoltarea competenţelor de optimizare a traseului de formare profesională 

Măsuri:  

 Reducerea până în 2019 a numărului elevilor mediocri cu 20%  faţă de anul 2019 

 Scăderea ratei şomajului înregistrat în rândul absolvenţilor până în 2019, cu 3% 

anual 

 Creşterea cu 2% a gradului de inserţie a absolvenţilor în domeniul în care s-au 

calificat faţă de anul 2016  

 Reducerea abandonului şcolar cu 4% anual 

 Implicarea mai mare a parinților în viața școlii 

 Dezvoltarea parteneriatului părinte-școală 

 Cel puţin 80% dintre absolvenţii Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" în 2019 

vor fi de nivel 3, 4 şi 5 de calificare 

 Orientarea şi consilierea absolvenţilor astfel încât 90% din efectivul şcolar să fie 

cuprins în acţiuni specifice (identificare nevoi, armonizare interese-cerinţe, aptitudini 

etc.) 

 

PRIORITATEA VI:  Modernizarea  infrastructurii şi bazei materiale a şcolii 

 

Obiectiv 1: Dezvoltarea bazei tehnico-materiale pentru derularea unui proces instructiv-educativ 

performant prin asigurarea dotării laboratoarelor, cabinetelor, atelierelor, conform SPP-

urilor(utilizarea a 25% din veniturile realizate anual) 

Măsuri:  

 Asigurarea din fonduri FSE până în 2019 : 

o Unei baze  materiale standardizate în laboratoarele şi atelierele existente 

o Dotarea cu calculatoare și modernizarea cabinetelor de informatică până în 2019 

o       Cresterea numarului mediu de volume si publicatii pe elev 

 

Obiectiv 2: Întreţinerea corespunzătoare a patrimoniului 

Măsuri:  

 Finalizarea până în 2019 : 

o A acoperișului sub formă de șarpantă la atelierul școală 

o Înlocuirea tocăriei din lemn cu tocărie PVC și termopan la clădirea școlii 



 

 

 

o Asfaltarea aleilor din curtea școlii 

 

OPŢIUNILE STRATEGICE 

Deoarece se va desfăşura pe o perioadă de trei ani (2016-2019), repertoriul opţiunilor 

strategice pe care le urmăreşte acest proiect, este mult mai larg, vizând: 

 Dezvoltarea curriculară; 

 Dezvoltarea resurselor umane; 

 Calitatea în educaţie 

 Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale; 

 Dezvoltarea relaţiilor comunitare. 

Opţiunile strategice derivă din misiunea unităţii şcolare, fiind selectate pornind de la punctele tari şi 

oportunităţile constatate la diagnoză, dar urmărind compensarea slăbiciunilor şi evitarea 

ameninţărilor. 

 RESURSELE 

Resursele pe care le vom avea in vedere, vor fi menţionate în Planurile operaţionale ale 

proiectului şi vizează toate categoriile: umane, materiale şi financiare, de timp, de expertiză şi de 

experienţă, de autoritate şi putere, necesare desfăşurării acestui proiect. 

 

TERMENELE DE APLICARE 

 

Acest proiect se va desfăşura în perioada 2017-2022, pe parcursul a cinci etape: 

• Etapa I-a:   01.09.2017 - 31.08.2018 

• Etapa a II-a:  01.09.2018 - 31.08.2019 

• Etapa a III-a: 01.09.2019 - 31.08.2020 

• Etapa a IV-a:  01.09.2020 - 31.08.2021 

• Etapa a V-a: 01.09.2021 - 31.08.2022 
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Capitolul 13.  

MONITORIZARE PAS 

 

a.Procesul de monitorizare 
 

Implementarea PLAI depinde în cea mai mare măsură de procesul de planificare bazat pe 

prioritizarea nevoilor regionale și locale și vor avea  în  vedere  resursele materiale și umane 

disponibile. 

Finanțarea activităților se va putea realiza din următoarele surse: 

- bugetul de stat; 

- bugetele locale; 

- fonduri externe rambursabile și nerambursabile, în condițiile legii; 

- alte  surse  de  finanțare  în  conformitate  cu  legislația  în  vigoare  (de  ex:  donații, 

sponsorizări, alte contribuții). 

Vor  fi  încurajate  proiectele  dezvoltate  în  parteneriat,  pe  baza  relațiilor  anterior 

stabilite,  însă  nu  vor  fi  neglijate  și  noi  parteneriate,  având  în  vedere  că  soluțiile  la 

problemele  identificate  nu  pot  fi  generate  de  o  singură  instituție  sau  organizație,  ci implică o 

serie de măsuri succesive și complementare. 

În aceste condiții, monitorizarea va avea drept scop atât aprecierea gradului de realizare   

al   activităţilor   propuse   prin   planul   de   acțiuni,   per   ansamblu,   cât   şi fundamentarea 

eventualelor revizuiri şi modificări ale obiectivelor și acțiunilor. Monitorizarea rezultatelor este, 

deasemenea, importantă pentru evaluarea gradului de atingere a obiectivelor propuse prin 

planificare. 

Monitorizarea planului de acțiuni va viza, implicit, implementarea PLAI la etapa 

respectivă, va fi analizat gradul de îndeplinire al indicatorilor, vor fi identificate cauzele 

eventualelor insuccese, precum şi necesitatea unor acţiuni corective pentru îmbunătăţirea 

performanţei operaţionale. Procesul de monitorizare va permite și analiza impactului acțiunilor și 

redefinirea priorităților, în funcție de realitățile decelate și evoluția nevoilor. 

Evaluarea modului de implementare al PLAI presupune 2 modalități de lucru: 

- autoevaluare - în funcţie de modul de realizare a rezultatelor şi în funcţie de indicatorii 

de performanţă stabiliţi; 

- evaluare   externă   -   va   fi   realizată   de   o   organizație   externă   care   va   asigura 

imparțialitatea și obiectivitatea procesului. 
 

 

Rezultatele evaluării vor asigura  continuitate  în  privinţa  conturării  şi evidenţierii în 

perspectivă a obiectivelor și acțiunilor, determinând elaborarea unui plan fezabil şi viabil. 

Monitorizarea urmăreşte şi înregistrează informaţiile și asigură, în același timp, 

controlul de calitate. 

Monitorizarea implementării PLAI este un proces permanent dar frecvenţa de realizare a 

rapoartelor de monitorizare este stabilită a fi anual ţinând cont de principalul scop al 

acestora, respectiv furnizarea de feedback . 

 

 

 



 

 

 

 

b.Evaluarea progresului în implementarea PLAI 
 

Procesul de evaluare a implementării PLAI se va realiza anual, în 

principiu în lunile martie-aprilie, prin monitorizarea acțiunilor incluse în plan. 

Prima etapă va fi aceea de autoevaluare, iar în etapa următoare va fi de evaluare 

externă. Concluziile și recomandările din procesul de monitorizare-evaluare vor 

fi utilizate la revizuirea planului de acțuni odată cu actualizarea documentului. 

 

Organizarea procesului de consultare şi implicarea partenerilor la 

elaborarea planului 

Pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii s-a pornit de la planul de dezvoltare 

instituţională 2013-2016, analizând şi adăugându-se elementele de noutate introduse  prin 

apariţia noilor oportunităţi TVET, a reformei învăţământului preuniversitar, a legilor, 

ordinelor, notelor MECTȘ  în contextul integrării  României în Uniunea Europeană. 

Consultarea a fost largă, după cum urmează: 

 Consiliul de adminstraţie, Corpul profesoral 

 P.L.A.I. 

 P.R.A.I. 

 Agenţi economici 

 A.J.O.F.M. 

 I.S.J. Dolj 

 C.L.D.P.S.F.P. 

 Comitetul reprezentativ al părinţilor 

 Consiliul elevilor 

 Consiliul Judeţean 

 Consiliul Local 

 Primăria Municipiului Craiova 

 Agenţia de Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia 

 Instituţii, organizaţii guvernamentale şi O.N.G. 

 Rapoarte, statistici, legislaţia în vigoare 

Procesul de consultare, monitorizare şi evaluare este un proces continuu care se va desfăşura 

în vederea îmbunătăţirii planului operaţional pe fiecare etapă până în 2019. 



 

 

 

Consultare, monitorizare şi evaluare 

Consultarea, monitorizarea şi evaluarea se vor realiza pe domenii funcţionale în raport 

cu opţiunile strategice presupuse  de oportunităţile actuale după cum urmează: 

Domenii 

funcţionale 
Obiective generale/Scopuri Termen Rezultate aşteptate 

Curriculum  Armonizarea exigenţelor socio- 

profesionale cu cele individuale 

 Asigurarea aplicării curriculum-ului 

naţional 

 Scurt  Aplicarea corectă a 

curriculum-ului 

naţional 

  Asigurarea unor discipline opţionale 

vizând pregătirea de specialitate şi 

obţinerea specializării dorite 

 Crearea unui cadru adecvat care să 

permită o colaborare avantajoasă ISJ – 

şcoli – comunitate, atragerea sprijinului 

comunităţii, precum şi valorificarea 

oportunităţilor oferite de comunitate 

 Mediu 

 

 

 

 

 

 

 Lung 

 Dezvoltarea de CDL- 

curriculum în 

dezvoltare locală 

 

 Parteneriate, 

protocoale, 

activităţi 

consacrate, 

activităţi comune 

Resurse 

financiare şi 

materiale 

 Identificarea unor surse noi de 

finanţare 

 Utilizarea eficientă a resurselor 

financiare vechi prin idei noi 

 Folosirea oportunităţilor de finanţare 

a unor proiecte prin programe 

guvernamentale sau 

europene(PHARE, FSE, POR) 

 Lung 

 

 

 Scurt 

 

 

 Lung 

 Dezvoltarea/repara rea  

şi modernizarea bazei 

materiale 

 Reabilitare corp 

central şcoală 

 Reparaţii parchet la 

sala de sport 

 Reorganizarea 

spaţiilor şcolare – 

bloc ateliere 



 

 

 

Resurse 

umane 

 Reconsiderarea  managementului la toate 

nivelurile în perspectiva egalizării şanselor 

 Formarea cadrelor didactice pentru 

aplicarea metodelor active de grup 

 Stimularea participării la programe de 

formare/perfecţionare 

 Medierea şi rezolvarea conflictelor 

 Scurt 

 

 

 

 Mediu 

 

 

 Lung 

 

 

 Scurt 

 Creşterea eficienţei 

activităţii de 

proiectare, organizare 

şi desfăşurare a actului 

didactic 

 Schimbarea mentalităţii 

privind aplicarea 

metodelor şi tehnicilor 

moderne 

 Menţinerea şi 

dezvoltarea 

relaţiilor 

   interpersonale şi 

atmosfera de lucru 

între membri corpului 

profesoral 

Dezvoltare şi 

relaţii 

comunitare 

 Parteneriat cu comunitatea: autorităţi 

centrale, locale, ONG-uri, asociaţii, 

agenţi economici, AJOFM, părinţi 

 Eficientizarea fluxului informaţional şi de 

comunicare pe orizontală şi verticală 

 Lung 

 

 

 

 Mediu 

 Integrare profesională 

rapidă 

 

 Transparenţă şi 

eficienţă 

Opţiunile strategice vor fi dezvoltate în planurile operaţionale stabilite pe termen scurt  

sau mediu în concordanţă cu obiectivele propuse. 

Concluzii: 
Toate aspectele descrise mai sus sunt în concordanţă cu evoluţia viitoare a unităţii şcolare ce 

trebuie realizată în cele trei dimensiuni ale sale: 

 dimensiunea managerială prin care să se promoveze modul general de realizare şi 

optimizare a rolului şcolii şi să se marcheze liniile de orientare şi domeniile de interes 

 dimensiunea curriculară, vizând specificul profesional şi informal prin negociere 

privind ceea ce intenţionează şcoala să implice în curriculum ca opţionalitate 

 dimensiunea curricular - managerială ce va conţine tendinţele de personalizare prin 

proiecte şi programe care vor asigura profilul organizaţional şi instituţional al unităţii 

şcolare. 

Prin programe educative şi de consiliere se va urmări realizarea unei personalităţi complexe şi 

orientarea fiecărui elev spre domeniul în care va avea succes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLOSAR 
 

 

Lista abrevierilor  

ADR- Agenţia de Dezvoltare Regională 

AJOFM- Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

AMIGO- Ancheta forţei de muncă în gospodării 

ANC- Agenţia Naţională a Calificărilor 

BFM- Balanța Forței de Muncă 

BIM- Biroul Internaţional al Muncii 

BNR- Banca Naţională a României 

CAEN- Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională 

CCD- Casa Corpului Didactic 

CDL- Curriculum în dezvoltare locală 

CDR- Consiliul de Dezvoltare Regională 

CJ- Consiliul Judeţean 

CJAPP- Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

CJRAE- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

CL- Consiliul Local 

CLDPSFP- Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională 

CNDIPT- Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

CNP- Comisia Națională de Prognoză 

DGSSF- Direcţia Generală de Solidaritate Socială şi Familie 

ECTS(eng)-Sistemul European de Credite Transferabile 

ECVET(eng)- Sistemul European de Credite pentru Formarea Profesională 

ENQAVET(eng)-Rețeaua Europeană pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare 

Profesională  

EQF(eng)-Cadrul European al Calificărilor 

ONG – Organizaţii nonguvernamentale 

CBS- pragram Phare transfrontalier 

CR- Consorţiul Regional 

IMMC- întreprinderi mici şi mijlocii 

INS- Institutul Naţional de Statistică 

IPT- învăţământul profesional şi tehnic 

ISCED (în engleză în text)-Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei  

ISJ- Inspectoratul Şcolar Judeţean 

MEN- Ministerul Educaţiei Naționale 

OECD(eng)- Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

PAS- Planul de Acţiune al Şcolii 

PIB- Produsul intern brut 

PLAI- Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ 

PND- Planul Naţional de Dezvoltare 

POR- Planul Operaţional Regional 

POS DRU- Planul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

PRAI- Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

PRAO- Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare 

SAM- Şcoala de Arte şi Meserii 

TVET(în engleză în text)- Învăţământul Profesional şi Tehnic 

UE- Uniunea Europeană  

VAB- valoarea adăugată brută 

 


