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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 

 Planificarea strategică
1
 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.  

 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. 

 Iată de ce prognoza ofertei IPT realizată în corelare cu o cerere previzionată a forţei de 

muncă şi tranziţia de la şcoală la viaţa activă devin elemente strategice pentru  o planificare 

performantă. Planificarea strategică a ofertei IPT utilizează următoarele documente:  

- Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) – realizat la nivel regional.  

- Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) – realizat la nivel judeţean. 

- Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) – realizat de unitatea de învăţământ la nivelul 

comunităţii. 

Scopul Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) este de a îmbunătăţi corelarea 

dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la 

nivel judeţean, stabilirea măsurilor integrate de educaţie şi formare profesională  şi de a creşte 

contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea regională, în perspectiva anului 2017.   

Cele mai importante roluri ale PLAI sunt: 

 să analizeze în profunzime contextul judeţean, în raport cu contextul regional, şi să 

identifice aspectele specifice judeţului;  

 să stabilească priorităţile, ţintele şi acţiunile la nivel judeţean pentru dezvoltarea 

învăţământului profesional şi tehnic, ca soluţie la problemele specifice ale judeţului 

identificate;  

 să contribuie la stabilirea ţintelor la nivel regional; 

 să furnizeze un cadru general pentru elaborarea şi armonizarea la nivelul judeţului a 

planurilor strategice ale şcolilor; 

 să faciliteze luarea deciziilor la nivel judeţean pentru restructurarea reţelei şcolilor  

învăţământului profesional şi tehnic şi finanţarea pentru investiţii specifice în IPT 

Documentarea pentru PLAI se realizează prin analiza următoarelor documente: 

 Planul Naţional de Dezvoltare. 

                                                 
1
 Termenul „planificare strategică” este utilizat cu semnificaţia de  „prognoză” pe termen mediu de 5 – 7 ani a 

ofertei IPT realizată în contextul modelului propus de CNDIPT. 
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 Strategia Naţională de Dezvoltare a Resurselor Umane. 

 Planurile de Dezvoltare Regională. 

 Strategiile şi planurile de acţiune privind Educaţia şi Formarea Profesională. 

 Strategia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă. 

Rolul PLAI este de a furniza cadrul de referinţă şi de a facilita documentarea pentru 

elaborarea şi armonizarea documentelor strategice de la nivel local (PAS).  

Alinierea la sistemul de indicatori structurali definiţi pentru sistemele de educaţie şi 

formare profesională din UE şi adoptarea indicatorilor de referinţă pentru 2010 (Benchmarks) - 

necesită: măsuri corelate la nivel naţional şi regional pentru alinierea la indicatorii UE; definirea 

şi raportarea unitară a indicatorilor statistici; adoptarea la toate nivelurile de planificare a unor 

ţinte şi măsuri adecvate pentru apropierea de indicatori de referinţă UE, măsurarea sistematică a 

progresului în îndeplinirea indicatorilor propuşi.  

PLAI este actualizat anual de CLDPS, structurile manageriale participative, consultative 

de la nivelul judeţean, şi sunt aprobate de către consiliile de administraţie ale inspectoratelor 

şcolare.  
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1. REZUMAT 
 

În documentul prezentat în cele ce urmează membrii Consorţiului Regional al Regiunii 

Nord-Vest  îşi exprimă viziunea asupra TVET prin două direcţii majore de acţiune:  

 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico – socială durabilă de 

la nivel local, regional şi naţional, precum şi la interesele şi nevoile de educaţie şi 

formare ale elevilor. 

 Asigurarea calităţii actului educaţional, ca bază a succesului inserţiei socio – profesionale 

a absolvenţilor. 

Actualizarea PLAI din acest an a fost realizată pe baza datelor disponibile din surse 

statistice oficiale (Anuarul statistic al Romaniei 2015, statistica EUROSTAT, date furnizate de 

INS), din studii previzionale la orizontul anului 2016 (Comisia Naţională de Prognoză) şi din 

surse administrative (statistici ale ISJ-urilor, CCI, ANOFM, AJOFM –urile din judeţe).  

Evoluţiile contextului economic şi de piaţă a muncii, arată că previziunile privind 

cererea de forţă de muncă la orizontul anului 2017 utilizate în PLAI ACTUALIZAT au un 

grad ridicat de relativitate.  

În acest context CLDPS-ul apreciază că la acest moment, PLAI furnizează direcţiile 

majore de acţiune pentru dezvoltarea ÎPT ca răspuns la cererea actuală şi previzionată a pieţei 

muncii, dar nu poate furniza recomandări suficient de detaliate pentru fundamentarea ofertei 

de formare profesională, ca răspuns la cererea pieţei muncii.    

CLDPS a realizat actualizarea PLAI pe baza datelor şi informaţiile din surse statistice 

oficiale şi administrative precum şi pe baza rezultatelor studiului previzional privind cererea 

de formare profesională la orizontul anului 2020. 

Adaptarea ofertei IPT la cererea pieţei muncii se realizează pe baza informaţiilor şi 

analizelor referitoare la demografie, economie, piaţa muncii şi cele referitoare la sistemul IPT.  

Analiza SWOT stă la baza identificării priorităţilor, obiectivelor, precum şi a măsurilor 

Planului de Acţiune. 

În acest plan de acţiune s-a propus ca obiectiv general: 

Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue prin TVET şi dezvoltarea ofertei  

educaţionale pentru adulţi, obiectiv care va fi realizat prin următoarele priorităţi: 

1. Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic 

2. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

3. Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea calităţii în TVET) 

4. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi 

5. Creşterea calităţii  în procesul educaţional  şi egalitatea de sanse în TVET 

6. Corelarea intre invatamantul  universitar şi invatamantul profesional şi tehnic 

7. Creşterea rolului CLDPS ca structură consultativă pentru probleme de educaţie. 

Măsurile din Planul de Acţiune sunt asumate în vederea implementării de către membrii 

CLDPS, proces care va fi monitorizat şi astfel se asigură continuitatea şi calitatea procesului de 

corelare a ofertei de formare profesională iniţială IPT cu cererea pieţei muncii. 
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2. DEMOGRAFIE 

2.1. Situaţia  prezentă 

 

2.1.1. Populaţia totală. Dinamica generală  

  

 

 

Judeţul Sălaj este situat în partea 

de  Nord - Vest a României, respectiv în 

centrul Regiunii de Dezvoltare Nord-

Vest, în zona de trecere dintre Carpaţii 

Occidentali şi cei Orientali.  

Are o suprafată  de 3864,4 kmp, 

reprezentând 1,6% din teritoriul 

României. Se învecinează cu judeţele 

Satu Mare şi Maramureş la nord, 

Bihor la vest şi sud-vest şi cu Clujul 

la sud-est. 
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Mediul urban al Sălajului - scurtă prezentare  

Municipiul Zalău  
Reşedinţă a judeţului Sălaj, municipiul este situat în zona centrală a Sălajului, în bazinul 

hidrografic al râului Zalău, având o suprafaţă totală de 90,9 kmp şi o populaţie de 62.927 

locuitori. Situat pe axa Cluj – Satu Mare – Petea Vamă, este conectat la o reţea rutieră cu acces 

spre culoarele europene. 

În prezent, oraşul Zalău este un centru industrial important al Sălajului prin fabricarea 

produselor din cauciuc şi cord metalic (S.C. Michelin Romania SA, PL Zalău Anvelope și PL 

Zalău Cord.), prin industria metalurgică de maşini şi echipamente (S.C Silcotub S.A., S.C. 

Rominserv Valves I.A.I.F.O S.A.), industria  

produselor textile, de tricotaje şi a confecţiilor de 

îmbrăcăminte (S.C. Universal Co SA,  S.C. Uniconf 

S.A.,), etc.  

După anul 1989, în peisajul economic al 

municipiului şi-au făcut apariţia o multitudine de 

activităţi din sectorul terţiar, cu capital privat, fapt ce 

indică o evoluţie economică, bazată pe principiile unei 

economii funcţionale de piaţă, cu tendinţe de 

stabilizare şi capitalizare. 

Oraşul, pe lângă importanţa sa economică, 

constituie şi un  centru cultural, educaţional,  şi un 

atractiv areal turistic.  

Zalăul se remarcă prin dezvoltarea unor nuclee de învăţământ universitar cu 2.000 de 

studenţi: 3 colegii universitare acreditate şi 2 filiale a universităţilor private Universitatea de Vest  

„Vasile Goldiş” din Arad, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Universitatea Babeş Bolyai 

din Cluj-Napoca.  

La 7 km de Zalău se află Castrul Roman Porolissum, atracţie arheologică şi turistică unică 

la nivel naţional şi european. Deşi iniţial un era cunoscut foarte bine, în prezent prin eforturile 

depuse de Primăria municipiului Zalău, în special prin organizarea Zilelor Romane, eveniment 

anual, se doreşte promovarea acestui obiectiv turistic unic. 

Municipiul Zalău este reşedinţa administrativă a judeţului Sălaj. În judeţul Sălaj exstă trei 

oraşe, aflate la distanţe aproximativ egale de reşedinţa de judeţ (Cehu Silvaniei, Jibou, Şimleu 

Silvaniei) şi 56 de comune cu 281 sate. 

 

Şimleu Silvaniei 

 

 

Situat în zona tradiţională Ţara Silvaniei, oraşul 

are o populaţie de 16.066 locuitori, fiind o locuire 

umană străveche, situată în zona cetăţii antice dacice 

„Dacidava”. Încă din vremurile străvechi, ocupaţia 

principală a locuitorilor a constituit-o cultura pomilor 

fructiferi, cultura viţei de vie şi producerea de vinuri.  

Dintre societăţile comerciale cele mai 

reprezentative amintim: S.C. Spumante Silvania S.A., 

modernă fabrică de vinuri spumante, renumită prin 

calitatea vinurilor produse, S.C. Simex S.A., cea mai 

mare fabrică de mobilă din judeţ, S.C. Silvania Worsted Spinning S.R.L.,  industria textilă şi a  

produselor textile. Industria de echipamente electrice şi optice Hanna Instruments SRL, locul 2 

în Topul National al Firmelor 2010  la categoría intreprinderi mijlocii. 

Oraşul este străbătut de DN 1H: lim.jud. Bihor – Nuşfalău - Şimleu Silvaniei – Zalău – 

Jibou - Răstoci ceea ce face ca zona să fie accesibilă. 
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Oraşul se pretează foarte bine unor activităţi turistice în zone precum: vechea cetate 

Bathory (1532), Biserica catolică, Mănăstirea Bic şi biserica de lemn, vechea Sinagogă evreiască 

din centrul oraşului, dealul Măgura, (unde viţa de vie se cultivă la cea mai mare altitudine din 

ţară, 596 m).  

La câţiva kilometri de oraş, în localitatea Bădăcin, se află Casa Memorială a omului politic 

Iuliu Maniu, iar în localitatea Bobota, se află Centrul Cultural Şincai - Coposu, care reuşeşte să 

surprindă clişee din istoria, tradiţiile şi cultura locului. 

 

Jibou 

 

Situat în lunca râului Someş, este străbătut de 

drumul naţional DN 1H şi constituie principalul nod de 

cale ferată al judeţului. În evul mediu localitatea era un 

loc important în „drumul sării”, fiind loc de 

transbordare şi depozitare. 

Este al treilea oraş ca mărime din judeţ, un centru 

polarizator social - economic în estul judeţului şi are o 

populaţie de 11.306 de locuitori. 

După experimentele industrializării din anii 1970 

- 1980, oraşul a înregistrat un semnificativ declin 

economic în perioada anilor 1990. 

În prezent, se află în plină restructurare şi creştere economică, remarcându-se prin 

dezvoltarea unor sociatăţi comerciale cum sunt:  Grovinvest SRL - fabricarea de mobila,  FVL 

International SRL, S.C. Samtex S.A., firme reprezentative pentru industria  produselor textile, de 

tricotaje şi a confecţiilor de îmbrăcăminte. Industria de echipamente electrice şi optice Energobit 

Prod SRL. 

Un punct de atracţie turistică îl constituie Grădina Botanică din Jibou a cărei colecţie 

cuprinde peste 5.000 specii de plante provenite din variate zone geografice ale lumii, a doua ca 

mărime din ţară, dar şi un număr important de specii de peşti.  

În cadrul Centrului de cercetări biologice de pe lângă Grădina Botanică se desfăşoară 

activităţi de  cercetare - dezvoltare în domeniul biologiei, centrul având un parteneriat funcţional 

cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca. 

O importantă facilitate pentru dezvoltarea mediului de afaceri o reprezintă Parcul Industrial 

Jibou, finanţat prin Programul PHARE 2001, cu o suprafaţă totală de 22 ha. 

 

Cehu Silvaniei 

Oraşul Cehu Silvaniei, cu o populaţie de  8.008 

locuitori, este situat la o distanţă de 34 km faţă de 

municipiul Zalău, situat în partea nordică a judeţului 

Sălaj, în zona istorică CODRU, spaţiu de interferenţă 

etnografică şi culturală cu judeţele Satu Mare şi 

Maramureş. 

Datorită acestei localizări oraşul se caracterizează 

printr-o mare bogăţie şi diversitate a patrimoniului 

istoric şi cultural.  

Ca atracţii turistice menţionăm: Biserica 

Reformată (1519), Biserica de lemn “Sfinţii 

Arhangheli” (sec. al XVII-lea), Fântâna de piatră (sec. al XVI-lea), Biserica de lemn “Sfinţii 

Arhangheli” (1738) de la Nadiş, Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului” (1781) de la 

Ulciug şi Biserica de lemn “Sfinţii Arhangheli” (1749) de la Horoatu Cehului.  

Un alt obiectiv turistic montan îl constituie “Strâmtorile Ţicăului” situate la mică distanţă 

de oraş, cunoscut însă mai mult la nivel local.  
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Ramurile industriale de tradiţie sunt: industria mobilei şi industria textilă. Astfel, firme ca 

S.C. SILVANA S.A. şi SC Angar Prod SRL în domeniul tricotajelor, SC Rombel SRL şi S.C. 

CESIMEX S.A. în industria mobilei sunt firme care şi-au cucerit un bun renume, atât pe piaţa 

internă cât şi pe piaţa externă.   

 

Resurse naturale 

 

Judeţul Sălaj are un potenţial de dezvoltare economico-socială, considerabil, exprimat atât 

în resurse naturale cât şi umane de cea ma bună calitate.  

Resursele naturale de materii prime, localizate în următoarele zone:  

 cărbune brun –Cristolţel;  

 lignit – Ip şi Sărmăşag;  

 şist cărbunos – Zimbor;  

 ghips – Treznea; 

  alabastru – Gălăşeni şi Stana;  

 micaşist – Marca;  

 calcar – Cuciulat, Glod, Prodăneşti şi Răstoci;  

 argilă – Crasna, Cuciulat, Nuşfalău şi Zalău;  

 nisip caolinos – Jac şi Var;  

 nisip silicios – Jac, Creaca, Surduc şi Var;  

 nisip cuarţos – Var; caolină – Ruginoasa;  

 agregate de râu – Benesat, Var, Rona, Almaşu, Băbeni, Cuciulat, Glod, Gâlgău, 

Ileanda, Românaşi, Rus, Someş Odorhei, Surduc şi Tihău. 

Apele termominerale utilizate în scopuri terapeutice, bicarbonatate, cu temperaturi cuprinse 

între 23 - 42 C – Băile Boghiş şi ape minerale balneoterapeutice, sulfatate şi sulfuroase – Bizuşa 

Băi, precum şi în alte localităţi: Şimleu Silvaniei, Jibou, Bobota, Meseşenii de Sus şi Zalnoc. 

Ariile protejate sunt bine reprezentate în judeţul Sălaj, pe teritoriul judeţului existând un 

număr de 15 arii protejate de interes naţional, însumând o suprafaţă de 516,73 ha, cele mai 

reprezentative fiind: 

 Grădina Zmeilor – comuna Bălan,  cu o suprafaţă de 3,00 ha; 

 Rezervaţia peisagistică Tusa – Barcău – comuna Sîg, cu o suprafaţă de 13,43 ha; 

 Poiana cu narcise de la Racâş- comuna Hida, cu o suprafaţă de 1,5 ha; 

 Pădurea Lapiş – comuna Nuşfalău, cu o suprafaţă de 430,40 ha; 

 Peştera Măgurici – comuna Ileanda, cu o suprafaţă de 1,00 ha. 

Populaţia totală  la 1 iulie 2015 era de 247.782 locuitori, în anul 2010 era de 256.937 

locuitori, iar la recensământul din 2002 populaţia judeţului fiind de 260.246 locuitori, pe o 

suprafaţă de 3864,4 kmp, densitatea populaţiei fiind de 62,4 loc./ km
2
. În perioada următoare se 

constată o scădere semnificativă a populaţiei de la 1,43 % în 2015 până la 7.94  % în 2020 

raportată la anul în curs. 

Tabelul 2.1. 

Numărul locuitorilor Locuitori / km
2
 

247.782 64,11 

Sursa INS 

 

Populaţia stabilă de la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor în anul 2011 a fost de 

224 384 persoane. 
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2.1.2. Populaţia după domiciliu la 1 iulie, pe grupe de vârstă, în anul 2010 

 

Tabelul 2.2. 

Localitate/ Mediu Total 

Sălaj 241.014 

Urban 99.473 

Rural 141.542 

 

 În judeţul Sălaj ponderea principală a populaţiei se regăseşte în mediul rural într-o 

proporţie de 58,73 %, faţă de 41,27 %, cât reprezintă populaţia din mediul urban situaţia fiind 

dată şi de proporţia structurilor administrative rurale în judeţul Sălaj. Situaţia este reflectată şi în 

rezultatele parţiale de la ultimul recensământ. 

 

 

2.1.3. Distribuţia pe sexe (2010) 

 

Tabelul 2.3. 

Localitate/ sexe Total Masculin Feminin 

Sălaj 241.014 117.970 123.044 

 

 Situaţia demografică relevă de asemenea un procent uşor mai ridicat pentru populaţia de 

sex feminin în judeţul Sălaj, diferenţa fiind sub un procent. Acest aspect este important de luat în 

considerare atât pentru sistemul de formare profesională cât şi de angajatori. 

 

 

2.1.4. Structura pe grupe  de vârste în judeţul Sălaj la 1 iulie 2015   

 

Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă în judeţul Sălaj indică tendinţa de 

îmbătrânire demografică, caracterizată prin continua scăderea a ponderii efectivelor populaţiei 

din grupa 0-14 ani, pe fondul creşterii ponderii populaţiei  vârstnice. (Fig.2.1) 

 

 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă, la 1 iulie 2015 (1992-2015) 

 

Ani/ 

Grupe de vârstă 

1992 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total populaţie 272842 260246 259258 258115 256937 256293 255203 254547 

0-14 ani 60398 48859 47177 45614 43960 43252 42532 42231 

15-19 ani 22389 19764 20431 20745 20991 20503 19333 17924 

20-24 ani 24068 19926 19376 19183 19040 19026 19427 20037 

25-29 ani 16917 20607 20612 20431 20108 19707 19296 18690 

30-64 ani 115723 114201 114504 114808 115545 116483 116966 118139 

peste 65 ani 33347 36889 37158 37334 37293 37322 37649 37526 
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Ani/ 

Grupe de vârstă 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total populaţie 252707 251594 250735 249774 248794 247782 

0-14 ani 41384 41106 40798 40478 39980 39447 

15-19 ani 15582 14924 14492 14283 14022 14104 

20-24 ani 20524 19947 18863 17528 16558 15254 

25-29 ani 18203 18026 18360 18884 19221 19566 

30-64 ani 119184 119688 120023 119981 120145 120197 

peste 65 ani 37830 37903 38199 38620 38868 39214 

 

Fig.2.1 

 
 

 

2.1.5. Structura pe grupe de vârste şi medii rezidenţiale 

 

Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii rezidenţiale între judeţele regiunii 

NV se disting diferenţe notabile: judeţe precum Cluj şi Maramureş au populaţie predominant în 

mediul urban, Bihorul este în situaţie de echilibru urban-rural, iar judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu-

Mare şi Sălaj au populaţie preponderent în mediul rural. (Fig.2.2.) 
 

Judeţul Sălaj, populaţia pe sexe şi  medii rezidenţiale la 1 iulie 2008 

 

Fig.2.2. 

 
 

 În ceea ce priveşte distribuţia grupelor de vârstă pe medii rezidenţiale, ponderea 
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populaţiei cu vârsta 0-14 ani din mediul rural este mai mare cu 2,7% decât cea a populaţiei din 

mediul urban şi cu 7,5% în cazul populaţiei cu vârste peste 65 ani, în timp ce pentru grupa 15-64 

ani, ponderea populaţiei din mediul urban o devansează cu 10% pe cea a populaţiei din mediul 

rural (regiunea N-V date pe 2003). 

 

 

2.1.6.  Structura etnică 

 

În judeţul Sălaj pe lângă populaţia de naţionalitate română, mai există şi alte naţionalităţi 

dintre care ponderea cea mai mare o are populaţia de naţionalitate maghiară. (Fig.2.3.) 

 

Tabelul 2.4. 

  Romani Maghiari Germani Rromi Slovaci 

SALAJ 176671 57167 102 12544 1366 

Regiunea Nord Vest 2054793 529204 11299 96013 17226 

 

Fig.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai numeroasă minoritate este cea maghiară iar cele mai compacte comunităţi 

aflându-se în localităţile: Zalău, Sărmăsag şi Crasna.  

Minoritatea rromă din judeţul Sălaj este reprezentată prin numeroase organizaţii şi 

fundaţii care se centrează pe: 

 îmbunătăţirea sistemului educaţional – accesul la educaţie a copiilor de etnie rromă 

 eliminarea disparităţilor dintre rromi şi restul populaţiei (infrastructură, crearea de 

locuri de muncă etc.) 

 eliminarea stereotipurilor atribuite populaţiei de etnie rromă 

 îmbunătăţirea educaţiei sanitare 

Peisajul etnic multicultural se caracterizează prin relaţii de respect reciproc şi bună 

convieţuire, reprezentand unul dintre avantajele competitive ale judeţului atât în sensul atragerii 

de investiţii străine, cât şi al comunicării şi relaţiilor parteneriale cu spaţiul european. Creuzetul 

multietnic oferă oportunitatea transferului de tradiţii, cultură, practici de muncă şi valori, intr-un 

profil civic tot mai aproape de cel european. 
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2.1.7. Mişcarea migratorie  

 

Cauzele generale ale mişcărilor migratorii sunt multiple. Ele sunt atribuite îndeosebi 

proceselor de suprapopulare care au loc într-o gamă imensă de condiţii aşa-zise secundare, ce 

rezidă din situaţia economică, culturală, sanitară şi psihologică.   

Existenţa deplasărilor pentru muncă a constituit un fenomen aproape permanent, care a 

însoţit dezvoltarea forţelor de producţie în toate timpurile. Un fenomen nemijlocit legat de aceste 

deplasări, l-a constituit emigraţia forţei de muncă. 

Din analiza datelor privind migraţia internă din zona noastră se evidenţiază creşterea 

migraţiei interne, cauzele economice continuând să rămână un factor hotărâtor în evoluţia 

migraţiei interne din judeţul nostru.  

Sensul acestei mişcări mecanice este spre zonele cele mai dezvoltate economic şi spre 

capitală. În acelaşi timp se remarcă faptul că deplasarea cea mai intensă se face din mediul rural 

spre mediul urban. 

Migraţia rural-urban este o formă tipică a migraţiilor interne; ea este unul dintre 

mijloacele importante ale redistribuirii populaţiei între regiunile mai sărace sau mai puţin 

dezvoltate şi cele unde îşi pot îmbunătăţii condiţiile de viaţă. 

Deplasările de populaţii atât în interior cât şi în exterior, au repercusiuni puternice atât 

pentru zonele cu emigraţie, cât şi pentru cele cu imigraţie. Consecinţele sunt atât de ordin 

demografic, cât şi economic.  

Deplasările de mari proporţii ale forţei de muncă determină mari dificultăţi atât pe plan 

economic, cât şi pe plan social. 

 

 

2.2. Proiecţii demografice la orizontul anului 2025 

 

Populaţia judeţului scade într-un ritm alarmant şi va urma să scadă ca urmare a 

procesului de îmbătrânire  fără ca ritmul natalităţii să fie satisfăcător (Anexa 1.b). 

 

Tabelul 2.5. 

Judeţ / grupe de vârstă (ani) 2003 2005 2010 2015 2020 2025 

Sălaj 249,2 246,8 240,0 232,2 223,4 213,7 

0-14 45,0 42,4 38,9 37,4 35,1 32,2 

15-64 167,3 167,3 165,0 159,6 153,3 147,2 

65 şi peste  36,9 37,1 36,1 35,2 35,1 34,3 

Sursa INS 

 

În perioada următoare se constată o scădere semnificativă a populaţiei în 2010 şi până în 

2025 raportată la anul 2003.  

Principalul factor care a determinat scăderea populaţiei este sporul natural tot mai mic. În 

ceea ce priveşte mobilitatea ocupaţională în perioada 1990-2003, judeţul Sălaj se situează sub 

media naţională, având 20 % emigranţi din totalul populaţiei active a judeţului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/laptop2/Downloads/Anexe_PLAI_SJ/03_Anexe_Cap_Profil_ec_demografie/Anexa%201-Demografie_SJ.xls
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2.3. Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru 

învăţământul profesional şi tehnic. 

 

 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

 

Declinul demografic general Impune nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a 

dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii 

corespunzătoare în capitalul uman. Datorită reducerii 

prognozate a populaţiei tinere există pericolul unui deficit de 

forţă de muncă tânăra calificată, dar şi necesitatea de personal 

calificat pentru asistenţa socială şi medicală, care se vor avea în 

vedere la planificarea ofertei educaţionale 

Reducerea naturală 

prognozată a populaţiei 

tinere 

Creşterea nivelului de  calificare şi a motivării forţei de muncă 

tinere de a participa la forţa de muncă locală, racordarea 

realistă la piaţa europeană a muncii – acţiuni de planificare a 

ofertei educaţionale, de informare, orientarea şi consiliere, 

optimizarea alocării resurselor, prin concentrarea pregătirii în 

şcoli viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de acces, 

colaborarea şcolilor în reţea prin ofertă cuprinzătoare şi 

diversificată, eliminarea paralelismelor nejustificate şi 

colaborarea pentru acoperirea teritorială optimă. 

Fenomenul de îmbătrânire 

demografică 

Sporirea numărului de personal calificat pentru asistenţă 

socială şi medicală şi nevoi educaţionale specifice. 

Ponderea semnificativă a 

populaţiei feminine 

O ofertă de pregătire dorită de populaţia feminină, programe de 

sprijin pentru participarea la educaţie. 

Ponderea semnificativă a 

populaţiei rurale 

Asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi 

varietate de opţiuni,ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul 

diversificării şi creşterii competitivităţii economiei rurale, 

educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului 

cultural specific şi resurselor naturale din mediul rural, 

îmbunătăţirea condiţiilor de studii în mediul rural. 

Diversitatea etnică Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal 

la educaţie şi a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin asupra 

grupurilor etnice dezavantajate . 

Consolidare relativă a 

vârstei de mijloc (35-55 ani) 

active pe piaţa muncii 

Nevoia crescândă de formare continuă şi implicarea activă a 

şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi. 
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3. PROFILUL ECONOMIC JUDEŢEAN 
 

 

3.1. Principalii indicatori economici  

  

Economia judeţului Sălaj este caracterizată drept o economie industrial - agrară, 

specializată în industria uşoară, construcţii de maşini şi echipamente, industrie alimentară şi 

producţie de mobilier şi dispunând de un sector primar şi terţiar în ascensiune.  

Produsul intern brut pe locuitor, a crescut în judeţul Sălaj în ultimii ani de la 1312,7 

milioane lei în 2002, la 4414,1 milioane lei în 2008, ceea ce reflectă o tendinţă evidentă de 

creştere economică, corelată cu efecte pozitive asupra nivelului de trai (Fig.3.1.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nivelul judeţului Sălaj, analizând datele publicate de Comisia Naţională de Prognoză 

rezultă că evoluţia principalilor indicatori economici până în 2013 este pozitivă, cele mai bune 

evoluţii existând la nivelul PIB/locuitor şi a câştigului salarial mediu net lunar-lei/salariat.  

 

3.1.1. Produsul intern brut  ( PIB) şi valoarea adăugată brută (VAB) 

 

Industria şi construcţiile sunt ramurile care contribuie cel mai mult la crearea Produsului 

intern brut urmate de ramura serviciilor şi de agricultură, silvicultură. 

Valoarea adăugată brută (VAB) măsoară excedentul valorilor bunurilor şi serviciilor 

produse peste valoarea bunurilor şi serviciilor consumate pentru producţie, reprezentând deci 

valoarea nou creată în procesul de producţie. 

Dinamica valorii adăugate brute pe categorii de resurse la nivelul regiunii Nord-Vest 

indică, de asemenea, o tendinţă de creştere în valori nominale, ea cifrându-se la suma de 3383,6 
milioane lei în 2007, lucru reflectat în anexa 2a PIB_VA. 

 

Tabelul 3.1.              miliarde lei (ROL)- preţuri curente 

An 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Regiunea  

Nord – Vest               

122516.2 161897.9 215010.1 270093.1 305718 360067 44899.7 

  SĂLAJ 9098.4 11658.1 16698.7 19574.6 22682 26892 3383,6 

 

Sursa : Conturi Naţionale Regionale 2007 şi 2008 

Valoarea adăugată brută, pe activităţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.2) în 
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perioada 2008-2012 

  

-milioane lei preţuri curente-  

 Activitatea 2008 2009 2010 2011 2012 

(secţiuni CAEN Rev.2) 

Valoarea adăugată brută 3939,2 4017,5 4055,3 4000,8 4431,8 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 439,7 372,8 394,6 446,8 370,4 

Industria extractivă ; Industria prelucrătoare ; 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 

gaze, apă caldă şi aer condiţionat ; Distribuţia apei ; 

salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare 

          

          

          

1189,5 1129,6 1568,4 1630,9 1661,1 

Construcţii 234,1 259,1 215,4 177,9 238,9 

Comerţ cu ridicata şi cu amǎnuntul ; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor ; Transport şi 

depozitare ; Hoteluri şi restaurante 

          

832,3 907,7 627,6 503,6 760,5 

Informaţii şi comunicaţii 16,7 27,4 51,6 29,2 54,1 

Intermedieri financiare şi asigurǎri 57,3 47,6 47,5 14,3 56,7 

Tranzacţii imobiliare 456,0 538,8 392,7 422,0 481,3 

Activitǎţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; Activitǎţi 

de servicii administrative şi activitǎţi de servicii 

support 

          

112,5 116,9 114,7 127,5 123,5 

Administraţie publicǎ şi apǎrare; asigurǎri sociale din 

sistemul public; Învǎţǎmânt; Sǎnǎtate şi asistenţǎ 

social 

          

544,9 546,7 556,1 543,8 560,1 

Activitati de spectacole, culturale şi recreative; 

Reparaţii de produse de uz casnic şi Alte servicii 
          

56,2 70,9 86,7 104,8 125,2 

 

 

 

3.1.2. Productivitatea muncii 

 

În ecuaţia echilibrului dintre cerere şi oferta din economia de piaţă, ocuparea forţei de 

muncă şi realizarea de mai multe produse şi servicii în aceeaşi unitate de timp sunt factori 

determinanţi, care contribuie nemijlocit la revitalizarea economiei judeţene prin creşterea 

productivităţii muncii.  

Astfel, obiectivul prioritar al fiecărui agent economic îl constituie evidenţierea şi 

valorificarea superioară a rezervelor de creştere a productivităţii muncii fără sau cu minimum de 

cheltuieli.  

Rezultatele economice bune obţinute până în prezent sunt şi rezultatul creşterii 

productivităţii muncii în principalele sectoare ale economiei judeţului.  

Productivitatea muncii pe ansamblul economiei judeţene prin raportul PIB / salariat este 

în creştere în ultima perioadă.  

Creşterile semnificative ale productivităţii muncii în principalele sectoare ale  economiei 

judeţene reflectă o economie în curs de funcţionalizare şi performare, rezultat atât al investiţiilor 

străine directe, cât şi al aportului de management eficient transferat. 
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3.1.3. Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărimi 

  

 Un aport important la dezvoltarea economiei judeţului Sălaj îl au investiţiile atât cele 

autohtone cât mai ales cele străine.  

 Cele mai mari investiţii s-au realizat: industria prelucrătoare, transport şi comerţ 

(Fig.3.2.). 

 

 Investiţii brute din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei 

naţionale la nivelul judeţului Sălaj. 

Principalele investiţii străine realizate până în prezent au fost orientate în special spre 

industrie, ramura construcţiilor de maşini şi de echipamente, prelucrării cauciucului şi a maselor 

plastice, confecţiilor, mobilierului şi încălţămintei. Deşi nu într-o proporţie semnificativă, s-au 

mai făcut investiţii de capital străin şi în comerţ şi agricultură.  

Investiţiile străine până în prezent sunt sub posibilităţile pieţei investiţionale locale, 

existând încă multe domenii în care s-ar putea investii: construcţii de maşini, producerea de 

mijloace de transport, textile, servicii şi turism. 

 

 

3.1.4. Investiţiile brute ale unităţilor locative din industrie, construcţii, comerţ şi 

alte servicii 

  

În ultimii ani, volumul investiţiilor în regiune tinde să se stabilizeze în anumite sectoare, 

înregistrand creşteri constante, însă reduse ca şi intensitate în sectoarele: construcţii metalice, 

hoteluri şi restaurante (turism), maşini şi echipamente, textile, producţie mobilier, transporturi 

terestre, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul.  

În ceea ce priveşte direcţionarea investiţiilor, acestea nu sunt orientate semnificativ spre 

zona intangibilă, IT, marketing, studii de piaţa. Investitiile financiare, umane si logistice in 

perfectionarea angajatilor sunt o prioritate pentru marii angajatori de pe platforma industiala 

(S.C.Michelin Romania S.A. si Tenaris-Silcotub), firme multinationale cu o cultura in 

dezvoltarea persoanelor, cresterea competentelor generale, profesionale sau manageriale ale 

acestora. S.C.Michelin Romania S.A a investit peste 300 mil Eur în România.  

Privind investitia de resurse financiare, umane si logistice în formarea personalului, 

S.C.Michelin Romania S.A asigură: săli de formare utilate cu mijloace moderne de animare si 

instruire, traineri specializati, recunoscuți atât în țară cât și în străinatate- Rockwell, Indas, Festo, 

Qipa, Axemble, etc.., metode moderne de predare, e-learning, benchmark, cursuri de specialitate 

Evoluţia investiţiilor brute -Sălaj 
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(profesionale) atat in tara cat si in strainatate, cursuri generale: limbi straine (franceza, engleza), 

cursuri de calculatoare, cursuri de dobandire a abilitatilor de comunicare, animare a reuniunilor, 

cursuri de gestiune a stresului si a conflictelor, work-shop-uri, etc. 

 
 

 

3.2.  Informaţii parţiale 

 

3.2.1. Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate 

 

Procesul de integrare europeană are  implicaţii care nu pot fi depăşite, fără o abordare 

nouă a activităţii în ansamblul, în scopul creării cadrului necesar pentru dezvoltarea şi 

implementarea unui sistem economic, cât mai apropiat de necesităţile pieţei comune europene, 

foarte exigentă şi performantă.  

Cunoaşterea şi respectarea standardelor asigură competenţa societăţilor comerciale, fiind 

un factor determinant al succesului activităţii în cadrul pieţei unice europene. 

Achiziţionarea şi implementarea standardelor române, aliniate la standardele europene, 

devine prima oportunitate a firmelor şi organizaţiilor, chiar dacă efortul financiar pentru 

procurarea standardelor ar părea, la o primă vedere, o piedică.  

Achiziţionarea şi utilizarea standardelor europene de către firme şi organizaţii le va aduce 

acestora o serie de avantaje pe termen mediu şi lung, răsplătind pe deplin efortul financiar făcut 

de fiecare dintre ele. 

Disponibilitatea standardelor europene şi internaţionale în economia judeţeană se 

manifestă prin adoptarea standardelor europene şi internaţionale ca standarde române atât pentru 

procesu de fabricaţie cât şi pentru condiţiile de muncă.  

Prin aceasta se pot obţine aptitudini pe care  fiecare dintre noi le apreciem: calitatea, 

aspectul ecologic, securitatea, economia, încrederea, eficienţa şi eficacitatea produselor pe care 

le cumpărăm sau care ne sunt furnizate la serviciu sau acasă.  

Creşterea competitivităţii industriei judeţene se poate realiza prin îmbunătăţirea calităţii 

produselor, a proceselor şi a serviciilor. Aceasta se obţine prin prevederea unor caracteristici şi 

metode de încercare unice, recunoscute la nivel naţional şi european, pe baza unei evaluări a 

conformităţii produselor.  

Pentru a susţine creşterea competitivităţii industriei locale şi implicit pentru a susţine 

dezvoltarea economică a judeţului, este necesară utilizarea de către agenţii economici a 

potenţialului strategic şi de transfer tehnologic al standardelor. 

 

 

3.2.2. Cercetarea şi dezvoltarea 

 

Activitatea de cercetare-dezvoltare nu este reprezentată în judeţul Sălaj prin obiective 

majore în care să se desfăşoare astfel de activităţi.  Este însă important să menţionăm aici Centrul 

de Cercetare în biologie şi cultura plantelor care funcţionează de câţva ani la Grădina Botanică 

din Jibou. 

 

 

3.2.3. Industria 

 

Producţia industrială per ansamblu creşte de la an la an cu aproximativ 1,1% datorită 

sectorului energetic, a cărui producţie a înregistrat o creştere cu 3,8% şi a ramurilor industriei 

prelucrătoare (cu 1,2%).  

În conformitate cu datele furnizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj, 

principalele ramuri ale industriei în care îşi desfasoara activitatea agentii economici sunt: 
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1. industria prelucrătoare (608 agenţi economici), din care :  

a. alimentară, băuturi şi tutun (132);  

b. producţia de mobilier şi alte activităţi industriale (82);  

c. fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (67);  

d. fabricarea lemnului şi a produselor din lemn şi plută (60);  

e. industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (51);  

f. fabricarea altor produse din minerale nemetalice (42);  

g. construcţii de maşini, utilaje şi echipamente (20);  

2. industria extractiva (14 agenţi economici); 

3. energie electrică şi termică (10 agenţi economici). 

Sunt reprezentativi pentru judeţ, următorii agenţi economici: S.C. Michelin Romania S.A. 

– prelucrare cauciuc şi cord metalic; S.C Silcotub S.A., S.C. Rominserv Valves I.A.I.F.O S.A. – 

prin industria metalurgică de maşini şi echipamente; S.C. Universal Co SA,  S.C. Uniconf S.A., 

S.C. SILVANIA WORSTED SPINNING S.R.L, S.C. SILVANA S.A. şi S.C. Angar Prod SRL – 

produselor textile, de tricotaje şi a confecţiilor de îmbrăcăminte, S.C. Cemacom S.A. – fabricarea 

carămizilor şi blocurilor din ceramică, S.C. Spumante Silvania S.A. – producţia de vinuri 

spumante, S.C. Simex S.A., prelucrarea lemnului, mobilier, S.C. BELLINEA S.R.L., S.C. 

GROVINVEST S.R.L. – mobilier, Hanna Instruments SRL – Industria de echipamente electrice 

şi optice, S.C. EUROPAN S.R.L – Fabricarea produselor de morarit, S.C. SENTOSA IMPEX 

S.R.L. – Fabricarea vopselelor, lacurilor.  

 

 

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

 

Infrastructura economică a judeţului Sălaj este formată din: 

 reţele de distribuţie a energiei electrice în municipii şi oraşe, care asigură şi 

dotarea cu instalaţii electrice în 95% din totalul locuinţelor; 

 reţele de distribuţie a apei potabile, care asigură distribuţia apei în toate 

localităţile urbane şi în peste 30 localităţi rurale; 

 reţele de canalizare; 

 reţele de distribuire a gazului natural; 

 cale ferată, ceea ce asigură o densitate de 50 km cale ferată la mia de km²; 

 drumuri europene, judeţene şi locale; 

 

 

3.2.5. Agricultura 

 

Prin condiţiile naturale şi socio-economice pe care le prezintă judeţul Sălaj, precum şi 

prin structura şi gradul de ocupare a populaţiei, agricultura şi industria de prelucrare a produselor 

agricole vor constitui şi în viitor principalele activităţi care vor contribui la dezvoltarea 

economică a judeţului.  

Profilul dominant al agriculturii este dat de producţia mixtă, vegetală şi animală, fapt care 

reiese şi din structura suprafeţei agricole: din totalul suprafeţei agricole, 50% sunt suprafeţe 

arabile, viile şi fâneţele ocupând o suprafaţa foarte mică.  

În domeniul forestier, din 106.645 ha total judeţ, 62.042 ha sunt administrate de către 

Direcţia Silvică Sălaj, din care 51.365 ha fond forestier proprietate publică de stat şi 10.677 ha 

fond forestier proprietate privată a statului. 

Judeţul Sălaj se conturează ca o arie cu posibilităţi multiple pentru dezvoltarea 

agriculturii, dar accentul trebuie pus pe ridicarea sectorului zootehnic la rang de sector 

predominant, având în vedere ponderea ridicată a păşunilor în totalul suprafeţei agricole (32,7% 

în anul 2003) şi relieful deluros montan favorabil.  

Orientarea spre o agricultură ecologică impune cu necesitate dezvoltarea unui sector 
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zootehnic puternic care să furnizeze îngrăşămintele naturale necesare care să le înlocuiască pe 

cele chimice şi o bază materială corespunzătoare practicării unor culturi ecologice. 

Obiectivul cel mai important al zootehniei sălăjene îl constituie trecerea la economia de 

piaţă şi pregătirea adaptării producţiei animaliere la cerinţele comunităţii europene prin 

dezvoltarea unor ferme zootehnice moderne în mediul rural. 

 

 

3.2.6. Silvicultura  

 

În domeniul forestier, din 106.645 ha total judeţ, 62.042 ha sunt administrate de către 

Direcţia Silvică Zalău, din care 51.365 ha fond forestier proprietate publică de stat şi 10.677 ha 

fond forestier proprietate privată a statului. 

Repartiţia pe sectoare ale economiei a populaţiei ocupate, respectiv gruparea populaţiei 

ocupate pe cele trei sectoare: sectorul primar (agricultură, silvicultură, economia vanatului şi 

pescuitul), sectorul secundar (industria şi construcţiile) şi sectorul tertiar (serviciile), este unul 

din criteriile de analiză a nivelului de dezvoltare economică.  

Judeţul Sălaj prezintă o structură defavorabilă, cu o pondere mare şi în creştere a 

populatiei active din sectorul primar şi cu o pondere încă redusă a serviciilor situaţie 

ilustrată de nivelul ridicat al ocupării populaţiei în ramurile din sectorul primar (agricultura, 

silvicultura, economia vanatului şi pescuitul). Fig. 3.2. 

 

Populaţia ocupată civilă pe judeţe din regiunea N-V şi pe activităţi ale economiei  

în anul 2008 

 
 

 

3.2.7. Turismul 

 

Judeţul Sălaj dispune de un potenţial turistic mai mult decât remarcabil, caracterizat de o 

situaţie geografică favorabilă, plină de pitoresc şi diversitate ale peisajului.  

 Piaţa turismului la nivel judeţean este asemănătoare cu cea de la nivel regional, axându-se 

pe doua tipuri de turism: balnear şi cultural. Cea mai mare parte a turiştilor provin din Ungaria, 

precum şi din ţările UE (Franţa, Germania, Olanda,etc.).  

Se remarcă numărul foarte redus de turişti atât români dar mai ales străini care au intrat în 

judeţ, datorită infrastructurii de acces la obiectivele turistice sau culturale, dar şi slabei 

promovari a potenţialului natural  turistic al zonei. 
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             Tabelul 3.2.          Evoluţia structurilor de primire turistică în Sălaj 

 
Baze de cazare în judeţul Sălaj 

2007 2010 

Hoteluri şi moteluri 3 7 

Campinguri şi unităţi tip căsuţă 1 1 

Vile şi cabane turistice 3 6 

Tabere de elevi şi preşcolari 2 4 

Pensiuni turistice  4 9 

Pensiuni agroturistice 3 23 

TOTAL 16 50 

(Sursa datelor: Anuarul Statistic al României 2008; www.cjsj.ro ) 

 

 În totalul structurilor de primire turistică din Regiunea Nord-Vest, judeţul Sălaj se clasa 

pe ultimul loc în 2007 (Tabelul 3.3.), înregistrând o creştere a structurilor de primire în următorii  

ani. 

Macroregiunea  

Regiunea de dezvoltare 

Judeţul  

Capacitatea de cazare Sosiri 

(mii) 

 

Înnoptări 

(mii) 

 

Indicii de 
utilizare 

netă a 
capacităţii 

în funcţiune  

Existentă 
1) În funcţiune 

(locuri)   (mii locuri-zile) 

  Regiunea Nord - Vest  26805 7486,7 889,7 2549,5 34,1 

    Bihor 10126 2426,1 227,3 1139,3 47,0 

    Bistriţa-Năsăud 2730 766,9 72,6 253,3 33,0 

    Cluj 7070 2330,0 372,0 722,3 31,0 

    Maramureş 3635 1312,8 108,8 229,0 17,4 

    Satu Mare 2415 425,4 92,7 151,4 35,6 

    Sălaj 829 225,5 16,3 54,2 24,0 
(Sursa datelor: Anuarul Statistic al României  2008) 

 

 Observăm ca atât la nivel regional cât şi la nivel judeţean doar un mic procent (sub 50%) 

din capacitatea de cazare existentă este utilizată, fapt care se poate datora şi lipsei de promovare 

a turismului în Regiunea Nord - Vest. 

 Analizând sosirile în structurile de primire turistică pe regiune, cele mai multe sosiri sunt 

în judeţul Cluj, ca urmare a turismului balnear şi de tranzit din perioada vacanţei de vară. La 

polul opus se situează judeţele Sălaj şi Maramureş. 

 Resurse turistice 

         Se constată existenţa a două categorii: 

 Premise turistice naturale ambientale  

Vocaţia turistică a reliefului în corelaţie cu specificul zonei. 

- zona montană 

- podiş 

- zona depresionară 

- potenţialul turistic al resurselor de apă (izvoare naturale, minerale) 

- valenţele turistice ale climei 

- biodiversitatea ca resursă turistică 

 Premise turistice antropice 

- factorul socio-demografic  

- aşezări urbane de importanţă turistică şi turism periurban 

- zone rurale cu vocaţie turistică (peste 50% din totalul localitatilor) 

- vestigii arheologice, monumente de arhitectură şi artă, edificii religioase, muzee, 

case memoriale 

http://www.cjsj.ro/
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- zone etno - folclorice 

 

Turism montan - bisezonal 

Judeţul Sălaj face parte din zona montană din partea de nord a Munţilor Apuseni, cea mai 

complexă grupă din Carpaţii Occidentali  având două ramificaţii nordice, cele ale Munţilor 

Meseşului şi Plopişului, cu înălţimi de 700 – 900 m, vârful cel mai înalt, Osoiul Ciontului 998 m 

în partea de sud a Munţilor Meseş la limita cu Judeţul Cluj. 

 

 Turismul rural şi agroturismul 

În judeţul Sălaj, turismul rural constituia una dintre resursele foarte puţin exploatate de 

către proprietarii potenţialelor pensiuni agroturistice. Dacă în 2002 în judeţ erau  atestate şi 

funcţionau un număr de doar 3 pensiuni agroturistice conform datelor furnizate de I.N.S., în 

2010 numărul pensiunilor agroturistice a crescut considerabil. Este posibilă deasemenea 

dezvoltarea turismului ecologic având în vedere numeroasele habitate naturale, a biodiversităţii,  

a fondului peisagistic precum şi a potenţialului natural nealterat dar nu mai puţin important cu 

gospodării ţărănesti solide cu un habitat rural bine conservat. 

 

3.2.8. Dezvoltarea durabilă 

 

Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un echilibru al interacţiunii dintre 

patru sisteme: economic, uman, ambiental şi tehnologic într-un proces funcţional dinamic şi 

flexibil. Dezvoltarea durabilă impune revizuirea nevoilor prezente fără a compromite 

posibilităţile generaţiei viitoare 

Strategia de dezvoltare durabilă  a judeţului Sălaj are în vedere : 

 Diversificarea şi extinderea bazei industriale 

 Valorificarea resurselor agricole şi dezvoltarea mediului rural 

 Dezvoltarea în mediul rural a intreprinderilor mici şi mijlocii cu activităţi prestatoare de 

servicii, de prelucrare a produselor agricole, care să asigure o mai bună valorificare a 

producţiei vegetale şi animale. 

 Dezvoltarea turismului şi a serviciilor adiacente 

 Dezvoltarea potenţialului de resurse umane 

 Operaţiuni majore de dezvoltare economico-socială şi urbanistică a teritoriului şi 

localităţilor: drumuri rapide, centuri de ocolire, dezvoltarea aeroportului, heliport, 

amplificarea telefoniei în judeţ 

 Obiective de investiţii de utilitate publică: alimentarea cu apă, canalizare, locuinţă, 

învăţământ, sănătate, turism, management al deşeurilor urbane 

 

 

3.3. Concluzii din analiza mediului economic privind economia judeţului 

Sălaj. Implicaţii pentru învăţământul tehnic şi profesional 

 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, 

IPT 

Ritmul susţinut de creştere 

economică din ultimii ani, reflectat în 

dinamica PIB şi a productivităţii 

muncii. 

Este necesară o continuă prospectare şi adaptare pro-

activa a sistemului de educaţie şi formare profesională 

la nevoile pieţei, ţinând cont de contextul social şi 

economic . 
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Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, 

IPT 

Provocări induse de procesul de 

integrare europeană 

Dinamica investiţiilor brute şi a 

investiţiilor străine 

Se impune: creşterea nivelului de calificare, 

importanţa competenţelor cheie, limbile străine, 

antreprenoriat, 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 

Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu 

întreprinderile. 

Tendinţa de creştere a ponderii unor 

sectoare economice (ex.: serviciile şi 

construcţiile), în paralel cu scăderea 

ponderii altor sectoare în formarea 

PIB şi a VAB regional. 

Diversitatea activităţilor industriale 

sau dimpotrivă concentrarea 

activităţilor industriale în anumite 

sectoare 

Oferta educaţională trebuie să reflecte, prin structura 

ofertei (proporţional cu nevoile pieţei muncii ) 

ponderea crescută a sectoarelor economice în 

dezvoltare: servicii, construcţii. 

 

Modificări structurale din economie 

evidenţiate prin modificări ale 

ponderilor sectoarelor şi activităţilor 

economiei naţionale la formarea PIB 

şi VAB 

Identificarea domeniilor şi pofilelor  de formare 

profesională iniţială prioritare pentru dezvoltarea 

locală 

Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională 

sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. 

Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

Realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor 

economici. 

Ponderea crescândă a IMM Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de 

lucru diverse 

Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe 

tehnice generale solide. 

Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de 

calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţă  

Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) 

Dezvoltarea parteneriatul şcoală-agenţi economici  
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4. PIAŢA MUNCII 

Ca expresie a raporturilor dintre cerere şi ofertă, piaţa muncii, se derulează în două trepte sau 

faze. Prima se manifestă pe ansamblul unei economii sau pe segmente mari de cerere şi ofertă, 

determinate de particularităţile tehnico-economice ale activităţilor. În cadrul acestei faze se formează 

condiţiile generale de angajare ale salariaţilor, se conturează principiile care acţionează pe piaţa 

muncii şi o anumită tendinţă de stabilire a salariilor. A doua fază reprezintă o continuare a celei 

dintâi şi constă în întâlnirea cererii cu oferta de muncă în termeni reali, în funcţie de condiţiile 

concrete de pe piaţa muncii. În această fază acţionează Serviciul Public de Ocupare (SPO).  

Cererea de muncă reprezintă nevoia de muncă salariată care se formează la un moment dat 

într-o economie de piaţă.  

Cererea se exprimă prin intermediul numărului de locuri de muncă vacante la un anumit 

moment. Satisfacerea nevoii de muncă se realizează pe seama utilizării disponibilităţilor de muncă 

existente în societate, adică a volumului de muncă ce poate fi depusă de populaţia aptă de muncă 

într-o perioadă dată.  

Trebuie să avem în vedere că nu toate disponibilităţile de muncă se constituie în ofertă, ci 

numai acelea care se perfectează cu un contract legal de muncă.  

Oferta de muncă este formată din munca pe care o pot depun membrii societăţii în condiţii 

salariale.  

Prin urmare, în oferta de muncă nu se includ femeile casnice, studenţii, precum şi persoanele 

care depun activităţi nesalariale (munca la negru).  

Oferta de muncă se exprimă prin diferenţa dintre populaţia aptă, disponibilă şi numărul 

persoanelor casnice, studenţilor şi celor care nu doresc să presteze nici un fel de activitate, întrucât, 

au suficiente resurse pentru a-şi asigura un nivel de trai decent sau au alte preocupări.  

În acest sens se supun atenţiei următoarele aspecte:  

 pe termen scurt, cererea de muncă este practic invariabilă, deoarece dezvoltarea unor 

activităţi existente şi iniţierea altora noi, generatoare de locuri de muncă, presupun o anumită 

perioadă de timp;  

 oferta de muncă în ansamblul său se formează în decursul unui timp îndelungat în care creşte 
şi se instruieşte fiecare generaţie de oameni până la vârsta la care se poate angaja;  

 posesorii forţei de muncă au o mobilitate relativ redusă; oamenii nu se deplasează dintr-o 

localitate în alta şi nu-şi schimbă cu uşurinţă munca, ci sunt ataşaţi mediului economico-

social, chiar dacă nu au avantaje economice. De asemenea, oferta de muncă depinde de 

vârsta, sexul, starea de sănătate, aptitudinile fiecărei persoane, condiţiile de muncă şi alte 

aspecte care nu sunt neapărat de natură economică.  

Conform cerinţelor Uniunii Europene politica ocupării forţei de muncă face parte din politica 

socială a unei ţări alături de: securitatea socială şi politică; menţinerea veniturilor (în special prin 

pensii şi indemnizaţii de şomaj); politica educaţională; politica asistenţei medicale; politica 

locuinţelor sociale; asistenţa socială; politica mediului (ecologică); politica în domeniul culturii; 

politica pentru tineret.  

Evoluţia resurselor de muncă în România s-a aflat, în ultimul deceniu, şi sub impactul unor 

fenomene demografice şi sociale precum: accelerarea scăderii fertilităţii şi menţinerea mortalităţii la 

un nivel ridicat, creşterea emigraţiei, etc. Aceste fenomene au contribuit la creşterea ponderii 

populaţiei în vârstă de 60 ani şi peste, precum şi la menţinerea la un nivel înalt a ratei de dependenţă 

demografică, cu deosebire în mediul rural. 
Pe piaţa forţei de muncă meseriile evoluează, iar un anumit număr de puncte de referinţă 

în ceea ce priveşte piaţa muncii trebuiesc reexaminate. Lucrătorii sunt îndreptăţiţi să primească, 

din parte Serviciilor de Ocupare, informaţii asupra schimbărilor din tehnologie, precum şi asupra 

repercursiunilor din domeniul economic, pentru a putea anticipa care este pregătirea profesională 

de care au nevoie sau modul de adaptare la cerinţele întreprinderii.  

Concurenţa pe pieţele forţei de muncă este dură, dat fiind faptul că nu vor exista 

suficiente posturi pentru toată forţa de muncă activă, în momentul în care vor avea loc 

schimbările impuse de modernizarea proceselor de activitate. De aceea, în acest context, analiza 



Planul local de acțiune pentru învățământ 
 

29 

fluctuaţilor care apar în domeniul ocupaţional, poate conduce la o previziune care să constituie o 

bază fundamentată ştiinţific pentru politicile de formare profesională.  

Autorităţile publice vor trebui să asigure lucrătorilor posibilitatea de a învăţa pe tot 

parcursul vieţii şi de a-şi actualiza în permanenţă calificările pe care le au, oricine ar fi 

angajatorul lor sau condiţiile de muncă. 

Pentru determinarea indicatorilor de analiză a pieţei muncii se utilizează două serii de 

date:  

 Balanţa forţei de muncă (BFM), prin care se stabileşte, anual, populaţia activă 

civilă formată din populaţia ocupată civilă; şomerii înregistraţi  

 Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) pentru determinarea (cu 

periodicitate trimestrială şi anuală) a populaţiei active totale formată din populaţia 

ocupată totală; şomerii în sens BIM (şomerii definiţi conform recomandărilor 

Biroului Internaţional al Muncii). 

 

 

4.1. Indicatori statistici ai pieţei muncii pentru perioada 2002-2010 

 

4.1.1. Participarea la forţa de muncă 

 

Satisfacerea nevoii de muncă se realizează pe seama resurselor existente în societate, 

adică a volumului de muncă ce poate fi depus, într-o anumită perioadă, bine determinată, de 

populaţia aptă de muncă. 

Oferta de muncă depinde de numeroase trăsături ale societăţii în discuţie: educaţie şi 

formare profesională, disponibilitatea de angajare a forţei de muncă pe piaţa muncii, deschiderea 

de a lucra pentru salarii şi celelalte avantaje ce rezidă din condiţia de angajat, de gradul de 

emigrare şi imigrare permise. 

Factorul esenţial în dezvoltarea economico-socială a oricărui judeţ îl constituie resursele 

umane (potenţialul uman) de care dispune aceasta, resurse  care constituie totalitatea populaţiei 

judeţului respectiv, la un moment dat.  

Potenţialul uman trebuie privit în primul rând ca un consumator colectiv, lucru ce se 

identifică cu populaţia totală, şi ca un producător colectiv, lucru ce se identifică cu resursele de 

muncă, adică cu numărul persoanelor active, experienţa profesională şi de muncă şi nu în 

uultimul rînd gradul de pregătire al acestora.  

Piaţa muncii din judeţul Sălaj va fi supusă noilor tendinţe datorate pe de o parte 

modificării criteriilor de competitivitate economică precum şi a crizei economice ce se 

prefigurează tot mai acut. 

 Populaţia activă civilă era la 1 ianuarie 2010 de 9120,1 mii persoane, reprezentând 42,5% 

din populaţia totală a ţării. La nivelul judeţului Sălaj populaţia activă civilă la 1 ianuarie 2010 era 

de 108,4  (mii persoane), din care 57,3 %  bărbaţi şi 51,1 % femei.  

Forţa de muncă ocupată în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii se ridică la aproape 

jumătate din numărul mediu al salariaţilor de la nivelul judeţului.  

Populaţia ocupată civilă la 1 ianuarie 2010 era de 97, 2 (mii persoane) din care, 44, 4 mii 

salariaţi. În agricultură ponderea populaţiei ocupate este de 34,8 % , în industrie 28,9 %, 

construcţii 4,8 şi servicii 31,5 %, diferenţele fiind determinate de proporţia ramurilor economice 

la nivel judeţean. 

Dacă în perioada 2002 – 2005, atât rata de activitate cât şi rata de ocupare au înregistrat 

un trend descrescător, începând cu anul 2006  se observă o tendinţă de creştere la rata de 

activitate şi  la rata de ocupare (Anexa 3d). 

 Rata de ocupare a populaţiei, la nivel de judeţ, a ajuns în anul 2009 la 67, 2 % uşor peste 

media naţională  de 60, 6 %, la acelaşi nivel cu media regională. 

 Analizând structura populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale se observă că 

cea mai mare parte a resurselor de muncă, se regăsesc în sectorul agricol respectiv servicii, 35, 2 

file:///C:/Users/laptop2/Downloads/Anexe_PLAI_SJ/03_Anexe_Cap_Piata_muncii/Anexa%203%20PIATA_MUNCII%202011.xls
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% în sectorul agricultură, 38, 7 % servicii, 25, 1 % industrie. 

 

Principalii indicatori ai forţei de muncă, conform Balaţei forţei de muncă, la 31 decembrie 2015 

Salaj 

 2015 

Resurse de muncă – mii persoane 133,2 

Populaţia activă civilă – mii persoane 106,5 

Populaţia ocupată civilă – mii persoane 100,3 

Someri înregistraţi – persoane 6235 

Populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de 

populaţie, în vârstă de muncă – mii persoane 

 

26,7 

Rata de ocupare a resurselor de muncă - % 75,3 

Rata de activitate a resurselor de muncă - % 80,0 

Rata şomejului înregistrat - % 5,3 
Sursa INS 

 

4.1.2. Structura populaţiei ocupate pe nivel de instruire 

 

Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Sălaj la 1 ianuarie 2010 este de 108,4 (mii 

persoane) polpulaţii cu studii gimnaziale şi profesionale, apoi populaţia cu studii medii şi 

numărul este mult mai mic în cazul persoanelor cu studii superioare. 

Populaţia ocupată de sex masculin este preponderentă. Pe medii rezidenţiale, populaţia 

ocupată din mediul urban este superioară celei din mediul rural.  

Rata de activitate a populaţiei ocupate a înregistrat o creştere uşoară în 2009  faţă de 

2008, de la 71,1% la 71, 6 %. Comparativ cu  situaţia la nivel de regiune NV (grafic 1) şi la 

nivelul judetului Sălaj populaţia ocupată de sex masculin este preponderentă.  

Pe medii rezidenţiale, populaţia ocupată din mediul urban este superioară celei din 

mediul rural (Fig.4.1.). 

 

 
 

În ceea ce priveşte nivelul de instruire a populaţiei ocupate, în Regiunea Nord-Vest, cea 

mai mare pondere o deţine populaţia ocupată cu nivel de instruire liceal, urmată de populaţia cu 

nivel de pregătire profesional şi populaţia cu nivel de instruire gimnazial. 
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4.1.3. Structura populaţiei ocupate civilă pe principalele activităţi ale economiei 

naţionale 

 

Populaţia ocupată civilă pe activităţi ale economiei naţionale, la 31 decembrie 2014. 

 

 

      Tabelul  4.1.                                                                                               Mii persoane 

                                                                                                                                               -mii persoane- 

Activitatea 
(secţiuni CAEN Rev.2) 

2013 

 

2014 

 

TOTAL 101,3 100,3 
Agricultură, silvicultură şi pescuit 34,4 33,7 
Industrie – total 24,5 24,8 
      Industria extractivă 0,2 0,2 
      Industria prelucrătoare 22,6 22,7 
      Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă   
      şi aer condiţionat 

 
0,4 

 
0,4 

      Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de  
      Decontaminare 

 
1,3 

 
1,5 

Construcţii 4,2 4,3 
Comerţ cu ridicata şi cu amǎnuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor   
 

13,8 
 

12,9 
Transport şi depozitare  5,9 5,3 
Hoteluri şi restaurante 1,3 1,6 
Informaţii şi comunicaţii 1,1 0,9 
Intermedieri financiare şi asigurǎri 0,6 0,5 
Tranzacţii imobiliare 0,1 0,1 
Activitǎţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1,0 1,1 
Activitǎţi de servicii administrative şi activitǎţi de servicii suport 1,7 1,8 
Administraţie publicǎ şi apǎrare; asigurǎri sociale din sistemul public 2,2 2,2 
Învǎţǎmânt 4,6 4,7 
Sǎnǎtate şi asistenţǎ socialǎ 3,8 3,9 
Activitati de spectacole, culturale şi recreative 0,6 0,5 
Alte activitǎţi de servicii  1,5 2,0 

 

 

 Se poate observa că numărul cel mai mare de persoane ocupate civile se regăsesc în 

agricultură, urmat de industrie, apoi de comerț şi cel mai mic număr de persoane ocupate sunt în 

domeniul construcțiilor. 

Din numărul total de persoane ocupate în industrie, 22,7 mii sunt persoane ocupate în 

industria prelucrătoare, 0,4 în producţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă, salubritate, 

gestionarea deşeurilor şi activităţi de decontaminare, iar 0, 2 mii în industria extractiva. 

În servicii, ponderea cea mai mare o reprezintă persoanele civile ocupate în comerţ, 

urmează transporturile, învăţământul, sănătatea, activităţi financiare, bancare şi pe ultimul loc 

fiind persoanele civile ocupate în tranzacţii imobiliare .  

Dintr-o analiza comparativă cu anul 2010 se poate constată că sectorul cel mai afectat de 

criza economică a fost şi este încă industria. 
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4.1.4. Numărul mediu al salariaţilor şi al muncitorilor pe activităţi ale 

economiei naţionale 

  

În anul 2014, în judeţul Sălaj erau înregistraţi un număr de peste 43715 de angajaţi, cu 

față de anul 2010 când au fost înregistrați 39393 salariați. (Tabelul 4.2.) 

 

Numărul mediu al salariaţilor,  pe activităţi ale economiei naţionale, în perioada 2010- 2014 

 

Tabelul  4.2.                                                                                                                                    - Mii persoane-                                                                                            

Activitatea 
(secţiuni CAEN Rev.2) 

2010 2011 2012 2013 

 

2014 

 

TOTAL 39393 38738 41702 42555 43715 
Agricultură, silvicultură şi pescuit 844 917 967 1213 1180 
Industrie – total 12235 12423 14150 13965 14634 
    Industria extractivă 247 241 204 200 206 
    Industria prelucrătoare 10643 10927 12651 12525 13198 
    Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă  
    şi aer condiţionat 

 
464 

 
482 

 
442 

 
378 

 
371 

    Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de   
    Decontaminare 

 
881 

 
773 

 
853 

 
862 

 
859 

Construcţii 2800 2622 3310 3260 3265 
Comerţ cu ridicata şi cu amǎnuntul ;repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor   
 

6372 
 

6010 
 

5985 
 

6521 
 

6072 
Transport şi depozitare  2363 2398 2433 2526 2361 
Hoteluri şi restaurante 704 884 1068 1263 1397 
Informaţii şi comunicaţii 253 252 278 281 320 
Intermedieri financiare şi asigurǎri 606 574 575 564 473 
Tranzacţii imobiliare 80 62 117 74 83 
Activitǎţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 604 668 631 703 581 
Activitǎţi de servicii administrative şi activitǎţi de servicii suport 1081 1164 1319 1419 1691 
Administraţie publicǎ şi apǎrare; asigurǎri sociale din sistemul public 2363 2192 2163 2084 2121 
Învǎţǎmânt 4555 4363 4453 4409 4630 
Sǎnǎtate şi asistenţǎ socialǎ 3978 3566 3574 3601 3760 
Activitati de spectacole, culturale şi recreative 373 395 367 429 431 
Alte activitǎţi de servicii  182 248 312 243 716 

 

  4.2. Informatii parţiale 

 

 4.2.1. Analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă 

vacante înregistrate la A.J.O.F.M. 

  

Locurile de muncă ocupate (LMO) arată atât capacitatea de absorbţie a forţei de muncă 

(diferenţa dintre locurile de muncă vacante şi cele ocupate fiind foarte mică), cât şi o mai mare 

deschidere şi adaptare la economia în schimbare. 

Rata şomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani a scăzut începând cu anul 2002, când au 

început să fie aplicate măsurile active pentru combaterea şomajului, care prevăd ca măsură activă 

distinctă atât subvenţionarea locurilor de muncă pentru absolvenţii de învăţământ, cât şi 

subvenţionarea locurilor de familiile tinere monoparentale. În anul 2014, faţă de 2013 în judeţ se 

înregistrează o uşoară scădere a numărului de şomeri cu vârsta sub 25 de ani. 
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  4.2.1.1. Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor 

relevante pentru învăţământul profesional şi liceal tehnologic 

  

Meseriile cele mai solicitate pe piaţa muncii au fost date de profilul firmelor angajatoare. 

Dacă în 2010, la nivelul judeţului cei mai solicitaţi erau muncitorii calificaţi în domeniul 

mecanicii, începând cu anul 2014 cei mai solicitaţi sunt cei în  industria uşoară, comerţ  şi 

construcţii ponderea cea mai mare fiind tot în domeniul mecanicii.  

  

 Din analiza evoluţiei şomajului şi a locurilor de muncă vacante înregistrate la A.J.O.F.M. 

în perioada 2014- 2015, se desprind următoarele: 

 în perioada 2014- 2015, meseriile cele mai afectate de disponibilizări au fost cele din 

construcţii (153 persoane) în perioada de iarnă, acestea făcând parte din  activităţi de tip 

sezonier. 

 în această perioadă meseriile cele mai cautate pe piaţa muncii au fost: cele din tămplarie, 

tâmplar universal(403), lucrător comercial (395), confecţii (351 locuri de munca), şoferi 

autocamion (326 locuri de muncă),  zidar pietrar (210 şi mecanic utilaj 138). 

 locurile de muncă cele mai cautate de către firmele din judeţ sunt pentru muncitori 

necalificaţi (1579 locuri de muncă). 

 Numarul şomerilor absolvenţi înregistraţi la AJOFM Sălaj, la sfârşitul anului 2015 în 

judeţul Sălaj a fost considerabil mai mic decât cel inregistrat  la finele anului 2014.  

 

Tabelul.4.3. Număr absolvenţi înregistraţi la sfârşitul anului 2015 în judeţul Sălaj 

An 

Nr. 

absolventi 

inregistrati 

Nr. absolventi inregistrati cu 

studii superioare 

Nr. absolvenți inregistrati 

cu indemnizatie 

2014 855 235 481 

2015 695 106 364 

 

 Potrivit datelor înregistrate la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Ocupare şi Forţei de 

Muncă Sălaj la sfârşitul anului 2015 se inregistrau 695 de absolvenţi, dintre care un număr de 

364 absolvenţi  beneficiau de o îndemnizaţie reprezentând 50% din indicatorul social de 

referinţă. 

 Profilul tehnic şi servicii a înregistrat evoluţii contradictorii, prin creşterea locurilor de 

muncă vacante, în paralel cu creşterea şomajului.  

 Creşterea numărului de şomeri în ciuda creşterii locurilor de muncă vacante în cazul 

profilului tehnic ar putea ar avea drept cauză nepotriviri între exigenţele angajatorilor şi 

competenţele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar şi între aşteptările angajaţilor 

în raport cu oferta angajatorilor.  

 Pentru profilul resurse naturale şi protecţia mediului nu se pot desprinde concluzii solide 

datorită numărului irelevant (mic) de înregistrări în evidenţelele AJOFM atât în cazul locurilor 

de muncă vacante cât şi în cazul şomerilor. 

 

 

 4.2.1.2. Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor 

relevante pentru şcoala postliceală. 

 

Pentru şcoala postliceală, se desprind domeniile: economic şi sănătate  cu dinamica 
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pozitivă la nivel regional şi judeţean: tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu 

scăderea numărului de şomeri şi balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri.  

În domeniul serviciilor, cu precadere în comerţ pentru calificarea agent comercial, sunt 

locuri de munca disponibile în prezent. Şi în domeniul sănătăţii, meserii ca: asistente medicale şi 

moaşe erau disponibile pe piaţa muncii. 

 

 4.2.1.3. Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor 

relevante pentru invăţământul superior 

 

Pentru învăţământul superior, dintre grupele de ocupaţii cu număr semnificativ de locuri 

de muncă vacante la nivel judeţean, se desprind cu tendinţă de creştere a locurilor de muncă în 

paralel cu scăderea numărului de şomeri şi balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri (în ordinea 

numărului de locuri de muncă vacante la nivel regional):  

 specialişti în administraţia publică 

 ingineri constructori 

 specialişti în informatică 

 ingineri mecanici 

 specialişti în sistemul bancar 

 jurişti 

La aceştia se adaugă inginerii electronişti şi medicii, ambele cu aceeaşi tendinţă creştere a 

locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului de şomeri, cu balanţă deficitară locuri de 

muncă-şomeri. 

   

  4.2.2. Evoluţiile recente ale şomajului şi a locurilor de muncă vacante 

înregistrate la AJOFM  

  

 Populaţia şomeră din judeţul Sălaj la 1 ianuarie 2015, reprezintă 1.29% din populaţia 

şomeră a României, numărând 5589 de persoane .  

 Din punct de vedere al evoluţiei, în perioada 2006 – 2015, la nivelul judeţului Sălaj, 

populaţia şomeră a crescut considerabil, datorată restructurării industriei până în 2010 şi apoi 

efectelor crizei economice, cu tendinţe de scadere în anii următori ca urmare a ieşirii din 

recesiunea economică.  

 Rata şomajului înregistrat la nivelul judeţului Sălaj a fost în perioada 2006-2015  peste 

cea naţionala, la 31 decembrie 2015 valoarea fiind de 5,25%,  cu 0,35 procente mai mare decât 

rata şomajului pe ţară (care este de 4. 9 %). 

 

Tabelul 4.4. 

Rata şomaj 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014 2015 

Judeţul Sălaj 6,4 4,5 5,5 10,5 8,2 6,41 6,42 6,21 5,77 5,25 

 

   

Ponderea mare în totalul şomerilor nu o reprezintă categoria persoanelor tinere şi a 

persoanele îmbătrânite, deşi acestea sunt considerate categoriile de persoane cele mai vulnerabile 

pe piaţa muncii din punct de vedere al vârstei.  

Acest lucru se datorează măsurilor active cuprinse în Legea 76/2002 care prevăd 

acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane din categoriile de 

angajaţi considerate defavorizate.  
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(Fig.4.2.) 

 
 

 În ceea ce priveşte evoluţia ponderii şomerilor de lungă durată, constatăm o scădere  

aproape nesemnificativa  în ultimii 2 ani, atât pentru şomerii sub 25 de ani cât şi pentru şomerii 

peste 25 de ani. Aceştia sunt persoane cu o pregatire inferioară, în majoritate provenind din 

mediul rural, care sunt nevoite să apeleze la autorităţile locale pentru obţinerea venitului minim 

garantat pentru a-şi asigura mijloacele de trai.   

 Din totalul şomerilor înregistraţi, 4436 aveau studii primare, gimnaziale şi 

profesionale,  931 studii liceale şi postiliceale şi  222 studii superioare.  

 

Tabelul  4.5. 

 

Nivel de educatie Stoc în luna 

de raportare 

Stoc final 

femei 

Total general 5589 2259 

Primar, gimnazial si profesional  4436 1588 

Liceal si post-liceal  931 515 

Universitar  222 156 

 

  

 Din cei 5589 de şomeri înregistraţi în anul 2015, 60 % erau bărbaţi, iar 40% femei, 

numărul şomerilor de sex feminin fiind inferior celui al bărbaţilor în tot intervalul 2006-2015, pe 

fondul restructurării industriei grele, care ocupa mai ales forţă de muncă masculină şi a 

specificului de industrie uşoară al judeţului (mobilă, confecţii, industrie alimentară, încălţăminte, 

etc.), care angajează preponderent femei. 

   

 În ceea ce priveşte repartiţia numărului de şomeri pe localităţi, se remarcă concentrarea 

lor în mediul rural (78%).  

În decembrie 2015, cele mai mari ponderi ale somajului se înregistrau în: Dragu (27,45 

%), Fildu de Jos (21,26 %), Agrij (15,90 %), Carastelec (12,22 %), Ileanda (12,09 %), cel mai 

scăzut în municipiul Zalău (1,46 %). 

 

4.2.3. Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu (2013- 2020) 

 

În 2011, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei 

Sociale (INCSMPS) a realizat, Studiu previzional privind cererea de formare profesională la 

orizontul 2013 şi în perspectiva 2020.  

Studiul a fost realizat de către INCSMPS în calitate de partener în cadrul Proiectului 

Sub 25 ani 
17.7% 25-29 ani 

8.8% 

30-39 ani 
21.7% 

40-49 ani 
27.0% 

50-55 ani 
11.0% 

peste 55 ani 
13.8% 

Structura şomajului înregistrat, pe grupe de vârstă  
- Jud. Sălaj. la 31 dec. 2015 - 
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strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului 

profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, proiect al cărui lider de parteneriat a fost Centrul 

Naional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic. 

Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen 

mediu şi lung a fost realizată utilizând o metodologie similară cu cea utilizată de Universitatea 

Cambridge în modelul de prognoză utilizat de CEDEFOP, dar prezintă unele abordări inovative 

generate de gradul mult mai mare de detaliere a informaţiilor dorite.  

Astfel, s-a realizat o proiecţie a cererii potenţiale de forţă de muncă (definită ca cererea de 

forţă de muncă rezultată din dinamica economică  - descrisă prin indicatori ai investiţiilor brute 

interne şi externe şi ai valorii adăugate brute) de-a lungul orizontului de prognoză.  

Cererea potenţiala reprezintă nivelul estimat ca necesar, în termeni de populaţie ocupată, 

conform previziunilor economice. Acest  nivel va fi satisfăcut când numărul persoanelor efectiv  

ocupate este egal cu nivelul estimat ca necesar de populaţie ocupată; în celelalte cazuri vom 

avea un deficit sau un excedent faţă de necesarul de populaţie ocupată.  

Cererea potenţială nu trebuie considerată ca  cerere efectivă. De asemenea, nu trebuie 

confundată cu popuaţia ocupată (deşi are valori aparent identice sau apropiate faţă de aceasta). 

Cererea potenţială estimează necesarul de populaţie ocupată, însă evouţia populaţiei efectiv 

ocupate depinde nu numai de evoluţiile economiei ci de o multitudine de alţi factori, în primul 

rând demografici, migraţie etc.  

Pentru estimarea ei s-a utilizat o tehnică de modelare econometrică. 

A fost estimată şi cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă rezultate din 

retragerea participanţilor la activitatea economică ca urmare a pensionărilor). Este de menţionat 

că cererea înlocuită este o variabilă intermediară, astfel încât valorile ei nu descriu decât evoluţii 

ale unor structuri ecopnomice trecute.  

Mai mult, lipsa unor informaţii detaliate cu privire la structura pe vârste a populaţiei 

ocupate a făcut ca estimarea să fie făcută pe grupe de vârstă şi în ipoteze care induc un anume 

grad de eroare al estimării. Prin urmare, aceste estimări trebuie privite cu rezerve. 

Utilizând cele două variabile (cererea potenţială şi cererea înlocuită) s-a estimat cererea 

agregată de forţă de muncă pentru anul 2013 şi s-a extins prognoza pentru orizontul 2020. 

Analizând informaţiile cu privire la dinamica cererii potenţiale (măsura creării sau 

distrugerii de locuri de muncă în viitor) şi a cererii înlocuite s-au estimat locurile de muncă 

disponibile, în ipotezele de calcul al celor două variabile.  

Acest indicator poate lua valori pozitive dacă există cerere potenţială sau dacă aceasta 

indică distrugere de locuri de muncă dar nivelul cererii înlocuite este mai mare decât distrugerea 

de locuri de muncă. 

Modelul econometric macroeconomic utilizat pentru estimarea cererii de forţă de muncă la 

nivel naţional a utilizat serii de date de la Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada 2000-

2088 privind:  

- populaţia ocupată în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1) 

- valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activităţi ale economiei naţionale 

(diviziuni CAEN REV1) 

- valoarea adăugată brută în activitatăţi  ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1) 

- valoarea costului mediu lunar al salariaţilor în activităţi ale economiei naţionale 

(diviziuni CAEN REV1) 

Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen 

mediu şi lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii:  

 

  Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze: 

 evoluţia valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei Naţionale de 

Prognoză (Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013 

 pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluţie a valorii adăugate brute: 
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un ritm anual de creştere în industrie de 1.0325, un ritm de 1.0305 în construcţii şi 

respectiv un ritm anual de creştere în servicii de 1.0165 (valori calculate ca o medie 

aritmetică a ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2012). S-a 

considerat că în cadrul fiecărei ramuri, diviziunile componente urmează evoluţia ramurii. 

S-a optat pentru alegerea pentru perioada 2014-2020 a unor ritmuri de creştere a VAB 

inferioare anului 2013 deoarece s-a dorit luarea în considerare a prezumtivei crize 

economice pe care specialiştii o previzionează după anul 2013.  

 pentru evoluţia Costului forţei de muncă pentru anii 2009 şi 2010 s-a ţinut cont de 

valorile reale publicate de Institutul Naţional de Statistică, în timp ce pentru anii 2011-

2020  s-a considerat un ritm anual de creştere constant şi egal cu 1.015.  

 pentru evoluţia Investiţiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere anual pentru 2009 

(0.76) pe total industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa altor 

informaţii s-a considerat că această scădere a fost înregistrată identic la nivelul fiecărei 

diviziuni CAEN. Pentru perioada 2010 – 2020 s-a estimat trendul liniar al variabilei pe 

baza datelor observate pe întreaga perioadă de analiză. 

 

 Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 

 VAB în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.1 faţă de 2009 în industrie, un ritm 

de scădere de 0.9 faţă de 2009 în construcţii, în timp ce în servicii se menţine constantă 

pe perioada 2010-2011. Pentru perioada 2012- 2013 se menţin evoluţiile prognozate de 

Comisia Naţională de Prognoză, în timp ce pentru perioada 2014- 2020  s-a considerat 

un ritm anual de creştere în industrie de 1.036, un ritm de 1.044 în construcţii şi 

respectiv un ritm anual de creştere în servicii de 1.032 (valori calculate ca o medie 

aritmetică a ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2013). 

 Investiţiile brute în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.15 faţă de 2009. Pentru 

perioada 2011- 2020 s-a estimat apoi trendul liniar al variabilei. 

 

 Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 

 VAB în perioada 2014 - 2020 se menţine la nivelul prognozat pentru anul 2011. De 

asemenea, s-a ţinut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste 

jumătate dintre cei intervievaţi sunt de părere că România nu îşi va reveni din criza 

economică până în anul 2013. 

 Costul forţei de muncă în 2010 îşi menţine ritmul de creştere pe care l-a avut în 2009 

comparativ cu 2008, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm anual de 

creştere de 1.015 constant. 

A fost  prognozată separat şi evoluţia celor 18 diviziuni CAEN (Rev.1) ce au fost excluse 

din modelul econometric din cauza lipsei de date. Pentru acestea s-a emis ipoteza conform căreia 

evoluţia populaţiei ocupate din cadrul lor îşi menţine trendul observabil pentru perioada 2000- 

2008.  

În final, s-a corectat modelul cu eroarea obţinută din predicţia populaţiei ocupate totale la 

nivel naţional pentru anii 2009 şi 2010 (engl. nowcast) cu valorile reale (erorile au fost de aprox. 

1-2%).  

 

Rezultatele proiecţiilor 

 

1. Proiecţia cererii potenţiale la nivel naţional 

Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie de dinamica 

economică ce generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru perioada 2011 

– 2020 indică  scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist şi a celui moderat şi creşterea 

acesteia în ipoteza scenariului optimist. 

 

 



Planul local de acțiune pentru învățământ 
 

38 

 

 

Tabelul nr. 4.6.             (mii persoane) 

                                            

  

scenariu 

PESIMIST 

scenariu 

MODERAT  
(de bază) 

scenariu 

OPTIMIST 

2009 9243 9243 9243 

2010 9239 9239 9239 

2011 8939 9161 9400 

2012 8951 9095 9414 

2013 8972 9045 9437 

2014 8937 9032 9440 

2015 8903 9021 9444 

 201

6 
8867 9009 9447 

2017 8831 8996 9450 

 201

8 
8794 8982 9452 

 201

9 
8756 8968 9454 

2020 8718 8954 9456 

 

2. Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite şi a cererii agregate de forţă de 

muncă la nivel de regiune de dezvoltare şi la nivel de judeţ – scenariul moderat 

 

În ipotezele scenariului de bază (moderat) poiecţia cererii potenţiale relevante pentru 

invăţământul profesional şi tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă între 

2012-2020 în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vest şi trenduri de scădere în 

perioada 2012-2014 urmate de trenduri de creştere între 2015 şi 2020 în regiunile Sud, Centru, 

Vest, Bucureşti-Ilfov.  

Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă la nivel judeţean a fost estimată prin 

dezagregarea proiecţiilor la nivel regional privind populaţia ocupată.  

Proiecţia în structură de ocupaţii pentru fiecare judeţ în parte a plecat de la asumpţia că 

este puţin probabil să se producă în următorii trei ani modificări structurale semnificative faţă de 

anul 2009. 

Pornind de la ratele de pensionare pe ocupaţii la nivel naţional (sursa: CEDEFOP din 

LFS (AMIGO)), s-a coborât la nivel regional luându-se în considerare diferenţele dintre rata de 

ocupare a persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) la nivel naţional şi pe regiuni.  

Apoi, ratele de pensionare au fost rafinate la nivel de judeţ prin raportarea la ponderea 

populaţiei de 55 ani şi peste în populaţia totală ocupată a judeţului respectiv şi compararea 

acesteia cu ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în  populaţia totală ocupată a regiunii din care 

face parte judeţul.  

Cererea agregată de forţă de muncă la nivel naţional a fost obţinută din însumarea cererii 

potenţiale cu cererea înlocuită de forţă de muncă.  
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Se observă faptul că – la nivel naţional - în fiecare an de prognoză, cererea înlocuită 

compensează scăderile cererii potenţiale rezultată din evoluţia potenţială a activităţilor 

economice. Diferenţa dintre cererea înlocuită şi modificarea cererii potenţiale faţă de anul 

anterior este explicată de existenţa unor locuri de muncă disponibile. Estimarea dinamicii 

acestora, ca şi a cererii potenţiale, înlocuite şi agregate în ipotezele scenariului de bază (moderat) 

arată existenţa unor oportunităţi pentru ocuparea tinerilor absolvenţi sau a inactivilor, respectiv a 

şomerilor.  

Dacă acceptăm ipoteza că ponderea populaţiei inactive nu se modifică şi nici nu au loc 

reduceri ale ratei şomajului, putem să considerăm ca aceste locuri de muncă vor putea fi 

disponibile pentru absolvenţii din diferite domenii relevante pentru învăţământul profesional şi 

tehnic. 

 

Prognoze ale cererii pentru Regiunea Nord Vest  (nr. persoane) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze ale 

cererii 

potențiale  812965 802098 792995 795139 786946 782972 779347 776074 773158 770599 

Prognoze ale 

cererii înlocuite  7173 7077 6997 7015 6943 6908 6876 6847 6822 6799 

Prognoze ale 

cererii agregate  820138 809175 799991 802155 793890 789880 786223 782922 779979 777398 

 

 

Prognoze ale cererii pentru judeţul Sălaj 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze ale 

cererii 

potentiale  86974 85811 84837 85067 84190 83765 83377 83027 82715 82441 

Prognoze ale 

cererii înlocuite  905 893 883 886 876 872 868 864 861 858 

Prognoze ale 

cererii agregate  87879 86704 85720 85952 85067 84637 84245 83891 83576 83299 

 

3. Proiecţia cererii de forţă de muncă pe activităţi economice, la nivelul regiunii – 

scenariul moderat 

 

  NE SE S SV V NV C B TOTAL 

Agricultură, 

vânătoare şi servicii 

anexe 

2011 769388 314328 440737 427939 95832 246119 118969 2601 2415913 

2012 759888 304601 426404 417158 85341 233968 109735 565 2337661 

2013 747865 294769 412081 406176 75350 222101 100867 198 2259408 

Silvicultură, 

exploatare forestieră 

şi servicii auxiliare 

2011 12286 3210 4925 2506 4564 9649 1216 0 38357 

2012 11859 2933 4821 2330 4595 9629 859 0 37025 

2013 11432 2668 4711 2160 4611 9586 524 0 35693 

Pescuitul, piscicultura 

şi serviciile anexe 
2011 637 326 802 0 52 94 82 275 2269 

2012 556 257 690 0 32 72 52 235 1895 

2013 466 194 570 0 16 53 29 194 1521 

Extracţia şi 

prepararea carbunelui 
2011 775 34 436 24826 12753 0 618 7 39449 

2012 758 24 208 25225 12145 0 657 0 39016 

2013 743 14 0 25682 11574 0 697 0 38710 

Extracţia 

hidrocarburilor şi 

servicii anexe 

2011 5216 1666 20771 11283 4017 3560 5740 1621 53875 

2012 5123 900 20782 11012 4081 3646 5959 1655 53158 

2013 5049 154 20861 10782 4158 3741 6193 1693 52632 
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  NE SE S SV V NV C B TOTAL 

Extracţia şi 

prepararea 

minereurilor 

radioactive 

2011 382 0 0 32 137 208 93 0 852 

2012 355 0 0 34 144 200 98 0 831 

2013 329 0 0 36 149 193 102 0 809 

Extracţia şi 

prepararea 

minereurilor 

metalifere 

2011 456 32 27 43 132 1292 126 22 2130 

 
2012 441 33 27 46 119 1305 135 24 2130 

 
2013 426 35 27 49 106 1318 144 25 2130 

Alte activităţi 

extractive 
2011 891 3101 1401 413 1471 667 914 433 9290 

2012 815 3211 1392 372 1501 531 841 430 9092 

2013 745 3326 1387 334 1534 403 774 428 8930 

Industria alimentara 

şi a bauturilor 
 

2011 35449 31256 36140 12293 14103 24154 33240 21727 208363 

2012 35870 31000 36428 11755 13373 23759 33278 21130 206593 

2013 36388 30836 36816 11259 12692 23437 33411 20601 205440 

Fabricarea produselor 

din tutun 
2011 0 83 500 43 0 127 293 1111 2157 

2012 0 68 400 42 0 130 325 1112 2078 

2013 0 55 350 40 0 134 315 1117 2011 

Fabricarea produselor 

textile 
2011 23685 3495 9223 2606 13285 12263 30881 11023 106461 

2012 23921 3185 8676 2552 13510 11489 31601 10398 105332 

2013 24224 2891 8163 2507 13773 10763 32402 9815 104537 

Fabricarea articolelor 

de îmbrăcăminte; 

aranjarea şi vopsirea 

blănurilor 

2011 73005 89834 62695 26172 30293 60202 76680 16011 434893 

2012 72415 94209 64260 25822 30213 60907 79196 13808 440832 

2013 71899 98830 65952 25495 30169 61709 81886 11558 447499 

Tăbăcirea şi finisarea 

pieilor; fabricarea 

articolelor de voiaj şi 

marochinarie, a 

harnaşamentelor şi 

încălţămintei 

2011 0 4500 4051 917 27875 27362 27189 6108 98001 

2012 0 4633 4145 609 28284 26931 27355 5308 97266 

2013 0 4778 4249 306 28769 26582 27598 4532 96815 

Fabricarea lemnului 

şi a produselor din 

lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; 

fabricarea articolelor 

din împletitura de pai 

şi alte materiale 

vegetale 

2011 27227 6341 11610 4718 12551 17715 38347 2626 121135 

2012 26027 6322 11532 4437 12904 17476 38981 2475 120154 

2013 24917 6321 11487 4172 13289 17290 39716 2332 119525 

Fabricarea celulozei, 

hârtiei şi a produselor 

din hârtie 

2011 743 3201 1873 1612 2080 5328 1970 1826 18634 

2012 406 3252 1806 1649 2219 5270 1868 1805 18274 

2013 81 3311 1746 1689 2360 5231 1775 1790 17984 

Edituri, poligrafie şi 

reproducerea pe 

suporţi a 

înregistrărilor 

 
2011 3150 1417 2395 2298 1281 3231 3798 12347 29918 

 
2012 3185 1345 2475 2323 1234 3118 3784 11981 29446 

 
2013 3229 1278 2559 2355 1192 3018 3782 11661 29075 

Industria de 

prelucrare a ţiţeiului, 

cocsificarea 

carbunelui şi tratarea 

combustibililor 

nucleari 

2011 2877 930 15048 65 0 298 490 491 20199 

2012 2671 866 14884 65 0 310 517 497 19810 

2013 2481 806 14775 65 0 323 544 504 19499 



Planul local de acțiune pentru învățământ 
 

41 

  NE SE S SV V NV C B TOTAL 

Fabricarea 

substantelor şi a 

produselor chimice 

2011 9300 188 5907 19135 4024 1688 5074 11121 56437 

2012 8804 85 5577 19713 4229 1470 4860 11005 55744 

2013 8345 65 5272 20338 4444 1261 4666 10843 55234 

Fabricarea produselor 

din cauciuc şi mase 

plastice 

2011 24 4192 8105 6247 5606 10799 5914 2389 43275 

2012 0 4022 7988 6450 5527 10985 5803 1865 42640 

2013 0 3865 7896 6663 5463 11196 5710 1356 42149 

Fabricarea altor 

produse din minerale 

nemetalice 

2011 6883 4202 9699 6026 18460 9122 25282 6364 86039 

2012 6693 3756 8743 5996 19690 7606 26217 6447 85148 

2013 6525 3328 7830 5983 20956 6139 27212 6547 84521 

Industria metalurgică 2011 7537 45970 15080 15853 6057 10541 940 1174 103153 

2012 7429 47040 14774 16801 5717 10141 259 385 102546 

2013 7342 47415 14511 17785 5394 9772 0 0 102219 

Industria 

construcţiilor 

metalice şi a 

produselor din metal 

(exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii) 

2011 13227 17624 25058 5254 15280 25329 27635 11257 140664 

2012 12643 17736 25604 4660 14954 26462 27543 10197 139800 

2013 12099 17894 26213 4084 14672 27656 27525 9175 139319 

Industria de maşini şi 

echipamente 
2011 33018 9428 47016 9772 26383 16744 27052 15742 185156 

2012 34488 9588 46700 9462 27523 16778 24635 15432 184606 

2013 36041 9773 46505 9176 28729 16855 22289 15161 184529 

Producţia de mijloace 

ale tehnicii de calcul 

şi de birou 

2011 47 251 373 443 760 676 359 2388 5296 

2012 14 246 358 445 680 651 343 2397 5133 

2013 0 242 345 449 608 630 329 2397 4999 

Industria de maşini şi 

aparate electrice 
2011 1578 1662 18656 3402 38281 14861 15139 4326 97905 

2012 1371 1542 18258 2041 39075 15566 15025 4293 97172 

2013 1171 1428 17914 701 39964 16304 14954 4273 96711 

Industria de 

echipamente pentru 

radio, televiziune şi 

comunicaţii 

 
2011 584 0 0 432 10910 819 758 1381 14885 

 
2012 560 0 0 442 10683 805 771 1357 14617 

2013 539 0 0 452 10496 793 786 1337 14402 

Industria de aparatură 

şi instrumente 

medicale, de precizie, 

optice şi fotografice, 

ceasornicarie 

 
2011 1892 226 1018 41 3005 543 966 3061 10752 

 
2012 1909 221 1067 40 2933 546 915 2884 10515 

 
2013 1931 217 1117 39 2873 551 869 2724 10323 

Industria mijloacelor 

de transport rutier 
2011 1072 468 37632 5156 14591 4886 9667 357 73830 

2012 1088 360 37942 4317 15714 4799 8434 138 72791 

2013 1106 255 38288 3512 16860 4729 7259 0 72008 

Industria altor 

mijloace de transport 

n.c.a. 

2011 4337 31101 5317 12457 15587 1782 958 5180 76718 

2012 3924 30840 5668 11995 16104 1633 952 5127 76243 

2013 3526 30662 6031 11569 16658 1490 948 5088 75971 

Producţia de mobilier 

şi alte activităţi 

industriale n.c.a. 

2011 10686 6435 15546 3737 13467 51556 17291 5993 124711 

2012 9742 6389 15866 3508 13635 53253 15813 5642 123848 

2013 8836 6361 16227 3291 13839 55079 14396 5312 123340 

Recuperarea 

deşeurilor şi resturilor 

de materiale 

reciclabile 

2011 740 2123 2321 40 799 938 389 372 7721 

2012 746 2110 2257 39 790 928 316 314 7500 

2013 754 2106 2205 38 784 922 247 261 7317 

Producţia şi 

furnizarea de energie 2011 20243 16427 14233 31716 12288 8297 18192 19312 140710 
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electrică şi termică, 

gaze şi apă caldă 
2012 19876 16443 13900 32371 11674 7518 17963 19160 138904 

2013 19578 16507 13615 33110 11108 6779 17794 19068 137558 

Captarea, tratarea şi 

distribuţia apei 
2011 5691 4063 5692 2188 3659 3603 2826 623 28346 

2012 5881 3738 5686 2009 3754 3564 2774 463 27868 

2013 6084 3435 5699 1841 3858 3538 2732 310 27498 

Construcţii 2011 86058 86720 116447 39413 58407 63261 66396 112885 629588 

2012 85582 87565 116126 37748 58793 61925 65697 118201 631637 

2013 85828 89169 116789 36379 59685 61095 65547 124603 639096 

Comerţ cu ridicata şi 

cu amanuntul, 

întreţinerea şi 

repararea 

autovehiculelor a 

motocicletelor; 

comerţ cu amănuntul 

al carburanţilor 

pentru autovehicule 

2011 10236 10302 14538 6775 10560 12633 12407 17489 94942 

2012 9862 9778 14473 6341 10596 12139 12617 17455 93260 

2013 9525 9295 14446 5936 10657 11692 12851 17466 91869 

Comerţ cu ridicata şi 

servicii de 

intermediere în 

comerţul cu ridicata 

(cu exceptia 

comertului cu 

autovehicule şi 

motociclete) 

2011 49693 28236 55065 28586 21585 44284 40098 54702 322249 

2012 54005 28153 60487 30841 22262 48039 44195 54786 342768 

2013 58454 27845 66137 33149 22856 51906 48478 54463 363288 

Comerţ cu amănuntul 

(cu exceptia 

comertului cu 

autovehicule şi 

motociclete); reparea 

bunurilor personale şi 

gospodaresti 

2011 105352 92162 90265 55687 59451 92230 99650 120897 715694 

2012 106435 93214 89832 55189 58299 92907 101467 120093 717437 

2013 107523 94269 89396 54688 57141 93586 103291 119284 719180 

Hoteluri şi 

restaurante 
2011 20269 19625 16132 3654 12487 20159 17905 26685 136915 

2012 20537 19298 15948 2664 12332 19938 17908 27376 136002 

2013 20840 19010 15796 1691 12202 19756 17944 28108 135347 

Transporturi terestre; 

transporturi prin 

conducte 

2011 31858 49100 43065 26027 45120 50076 47592 81372 374209 

2012 31050 49226 42345 25032 45269 50360 48217 82651 374150 

2013 30288 49425 41688 24073 45485 50718 48914 84054 374645 

Transporturi pe apa 2011 284 11208 280 576 0 112 162 220 12841 

2012 281 10990 274 580 0 106 170 197 12598 

2013 278 10809 270 586 0 101 177 176 12397 

Transporturi aeriene 2011 251 0 227 0 264 483 276 4514 6015 

2012 248 0 228 0 228 490 269 4402 5865 

2013 246 0 229 0 195 498 263 4307 5739 

Activităţi anexe şi 

auxiliare de transport, 

activităţi ale 

agentiilor de turism 

 
2011 2081 5577 2589 2022 882 1219 2968 6030 23367 

 
2012 2182 4799 2680 2133 879 1137 3048 6134 22992 

2013 2285 4054 2773 2246 878 1061 3132 6247 22676 

Poştă şi 

telecomunicaţii 
2011 9971 7737 9604 6223 9261 7708 4229 33872 88605 

2012 9645 7329 9352 5928 9326 7208 3523 35410 87720 

2013 9344 6942 9125 5649 9409 6731 2836 36991 87027 

Intermedieri 

financiare (cu 
2011 9026 5059 5488 4714 4085 6346 4692 27873 67283 

2012 9076 4696 5393 4592 3938 6162 4365 29267 67489 
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exceptia activităţilor 

de asigurari şi ale 

caselor de pensii) 2013 9126 4331 5296 4469 3789 5977 4037 30669 67695 

Activităţi de asigurări 

şi ale caselor de 

pensii (cu exceptia 

celor din sistemul 

public de asigurari 

sociale) 

2011 3159 924 4144 3046 1900 3390 5205 5257 27025 

2012 3314 801 4499 3344 1697 3530 5635 5562 28382 

2013 3468 661 4868 3655 1466 3667 6081 5871 29738 

Activităţi auxiliare 

intermedierilor 

financiare 

2011 1820 1652 1936 257 1212 531 1582 2650 11640 

2012 2106 1822 2240 205 1312 417 1601 2753 12457 

2013 2413 1999 2566 143 1415 284 1608 2846 13273 

Tranzacţii imobiliare 2011 718 1569 360 385 981 279 412 3063 7766 

2012 666 1514 301 373 988 215 396 3004 7457 

2013 619 1467 248 364 997 157 383 2959 7193 

Inchirierea maşinilor 

şi echipamentelor, 

fără operator şi a 

bunurilor personale şi 

gospodareşti 

2011 339 298 822 115 383 157 186 706 3006 

2012 382 329 918 134 432 169 203 666 3233 

2013 429 361 1020 154 483 181 220 612 3459 

Informatică şi 

activităţi conexe 
2011 2668 0 1603 935 2241 3751 2413 11917 25528 

2012 2681 0 1532 806 2187 3675 2297 11943 25120 

2013 2699 0 1466 683 2140 3610 2189 11995 24781 

Cercetare-dezvoltare 2011 598 274 2747 1291 379 679 1574 9776 17319 

2012 557 181 2679 1340 352 652 1601 9598 16960 

2013 519 93 2621 1391 327 627 1632 9453 16662 

Alte activităţi de 

servicii prestate în 

principal 

întreprinderilor 

2011 13759 16436 27466 18021 10151 5478 8234 48527 148071 

2012 13358 16149 27736 18750 9820 4268 7946 49097 147124 

2013 12987 15895 28054 19505 9510 3080 7677 49752 146461 

Administraţie publică 

şi apărare; asigurări 

sociale din sistemul 

public 

2011 73908 71508 61426 52669 33427 42661 55801 93453 484852 

 
2012 74548 70777 59419 53035 32361 40939 56209 93610 480898 

 
2013 75168 70048 57437 53387 31307 39240 56603 93752 476943 

Invăţământ 2011 89223 53285 60891 47726 40542 67792 64338 58372 482168 

2012 90414 52737 61605 47881 40352 67713 65527 59104 485333 

2013 91710 52233 62390 48086 40199 67700 66796 59904 489018 

Sănătate şi asistenţă 

socială 
2011 74569 47072 57339 34940 29305 54288 47320 83467 428301 

2012 75653 46908 58537 34678 27542 53970 47245 85900 430433 

2013 76833 46795 59813 34453 25790 53708 47222 88456 433069 

Eliminarea deşeurilor 

şi a apelor uzate; 

asanare, salubritate şi 

activităţi similare 

2011 2085 7219 8548 2235 2937 3358 4653 6648 37683 

2012 1719 7689 8941 2149 2985 3325 4992 6825 38624 

2013 1333 8172 9342 2056 3032 3286 5342 7002 39565 

Activităţi asociative 

diverse 
2011 7564 5375 7104 6039 4525 10344 5300 2626 48876 

2012 7953 5542 7334 6513 4687 11029 5328 2283 50670 

2013 8350 5707 7562 7006 4849 11737 5345 1908 52465 

Activităţi recreative, 

culturale şi sportive 
2011 8078 6858 14940 3797 7998 5930 8341 23685 79627 

2012 7913 6747 15835 3660 8247 5514 8553 23586 80054 

2013 7746 6634 16738 3522 8498 5093 8767 23484 80481 

Alte activităţi de 2011 2740 4576 3723 5054 5763 7288 7609 14347 51099 



Planul local de acțiune pentru învățământ 
 

44 

  NE SE S SV V NV C B TOTAL 

servicii 2012 2028 4504 3432 5214 5396 7385 7387 14668 50014 

2013 1349 4448 3161 5382 5059 7499 7194 15017 49108 

Activităţi ale 

personalului angajat 

în gospodării 

particulare 

2011 6916 6303 7435 1002 2587 206 0 2444 26893 

2012 7011 7000 7602 1070 2789 0 0 2587 28059 

2013 7089 7732 7533 1140 2998 0 0 2733 29225 

Activităţi desfasurate 

în gospodării private, 

de producere a 

bunurilor destinate 

consumului propriu 

2011 3354 0 0 0 0 0 921 0 4275 

2012 3650 0 0 0 0 0 1003 0 4652 

2013 3946 0 0 0 0 0 1084 0 5029 

Activităţi ale 

gospodăriilor private, 

de servicii pentru 

scopuri proprii 

2011 2612 699 358 0 0 100 826 1060 5655 

2012 2839 760 389 0 0 109 898 1152 6146 

2013 3066 821 420 0 0 117 969 1244 6638 

Activităţi ale 

organizaţiilor şi 

organismelor 

extrateritoriale 

2011 0 0 0 0 0 0 1583 494 2078 

2012 0 0 0 0 0 0 1691 528 2219 

2013 0 0 0 0 0 0 1799 562 2360 

 

 

4. Proiecţia cererii de formare profesională la nivel regional şi judeţean – scenariul 

moderat 

 

 Deoarece datele avute la dispoziţie au permis realizarea proiecţiilor doar în intersecţia 

subgrupe majore de ocupaţii şi secţiuni CAEN Rev2, pentru a detalia industria prelucrătoare pe 

diviziuni s-a utilizat structura pe ocupaţii şi activităţi economice din Recensământul realizat în 

anul 2002.  

Presupunând că structura populaţiei ocupate pe diviziuni în cadrul industriei 

prelucrătoare nu s-a modificat de la data ultimului recensământ, s-a aplicat această structură la 

rezultatele proiecţiei cererii de forţă de muncă pe subgrupe majore de ocupaţii şi secţiuni CAEN. 

 În continuare, 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 intersecţie dintre structura pe grupe ocupaţii şi 

structura pe activităţi CAEN.  

Pentru domeniul Agricultură evoluţia cererii de formare profesională a ţinut cont de 

numărul de salariaţi din acest sector economic. 

 

Domeniul de 

pregătire 

Grupe de ocupaţii Activităţi economice 

Agricultură Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea 

sănătăţii şi asimilaţi (32) 

Agricultură, silvicultură şi 

pescuit 

Agricultori şi lucrători calificaţi în 

agricultură, silvicultură şi pescuit (61) 

Chimie 

industrială 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31) Fabricarea substantelor şi 

a produselor chimice. 

Fabricarea celulozei, 

hartiei şi a produselor din 

Operatori la instalaţii fixe şi lucrători asimilaţi 

(81) 
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Domeniul de 

pregătire 

Grupe de ocupaţii Activităţi economice 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

maşini, echipamente şi alte produse (82) 

hartie. Industria de 

prelucrare a titeiului, 

cocsificarea carbunelui şi 

tratarea combustibililor 

nucleari. 

Fabricarea produselor din 

cauciuc şi mase plastice 

Construcţii 

instalaţii şi 

lucrări publice 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31) Constructii. Industria 

constructiilor metalice şi a 

produselor din metal 

(exclusiv maşini, utilaje şi 

instalatii) 

Productia şi furnizarea de 

energie electrica şi 

termica, gaze, apa calda şi 

aer conditionat. Distributia 

apei; salubritate, 

gestionarea deseurilor, 

activităţi de decontaminare 

Meseriaşi şi muncitori calificati în industria 

extractiva şi constructii (71) 

 

Comerţ Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor (34) Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

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) Dispersie mare 

transectorială Meseriaşi şi muncitori calificati în metalurgie, 

constructii metalice şi asimilati (72) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

maşini, echipamente şi alte produse (82) 

Electromecanică 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31) Dispersie mare 

transectorială 

 

 

 

 

 

 

Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor (31) 

Meseriaşi şi muncitori calificati în metalurgie, 

constructii metalice şi asimilati (72) 

Operatori la instalaţii fixe şi lucrători asimilaţi 

(81) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

maşini, 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 

 

 

Meseriaşi şi muncitori calificati în metalurgie, 

constructii metalice şi asimilati (72) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

maşini, echipamente şi alte produse (82) 

Fabricarea 

produselor din 

lemn 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31) Fabricarea lemnului şi a 

produselor din lemn şi 

pluta, cu exceptia mobilei; 
Meseriaşi şi muncitori calificati în mecanica 

fina, artizanat, imprimerie şi asimilati (73) 
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Domeniul de 

pregătire 

Grupe de ocupaţii Activităţi economice 

Meseriaşi şi muncitori calificati în industria 

alimentara şi alte meserii artizanale (74) 

fabricarea articolelor din 

impletitura de pai şi alte 

materiale vegetale 

Productia de mobilier şi 

alte activităţi industriale 

n.c.a. 

 

Operatori la instalaţii fixe şi lucrători asimilaţi 

(81) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

maşini, echipamente şi alte produse (82) 

Industrie 

alimentară 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31) Industria alimentara şi a 

bauturilor 

 
Meseriaşi şi muncitori calificati în industria 

alimentara şi alte meserii artizanale (74) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

maşini, echipamente şi alte produse (82) 

Industrie textilă 

şi pielărie 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31)  Fabricarea produselor 

textile  

Fabricarea articolelor de 

imbracaminte; aranjarea şi 

vopsirea blanurilor. 

Tabacirea şi finisarea 

pieilor; fabricarea 

articolelor de voiaj şi 

marochinarie, a 

harnasamentelor şi 

incaltamintei 

Meseriaşi şi muncitori calificati în mecanica 

fina, artizanat, imprimerie şi asimilati (73) 

Meseriaşi şi muncitori calificati în industria 

alimentara şi alte meserii artizanale (74) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

maşini, echipamente şi alte produse (82) 

Materiale de 

construcţii 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31)  Fabricarea altor produse 

din minerale nemetalice 

Industria extractiva 

 

Meseriaşi şi muncitori calificati în mecanica 

fina, artizanat, imprimerie şi asimilati (73) 

Operatori la instalaţii fixe şi lucrători asimilaţi 

(81) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

maşini, echipamente şi alte produse (82) 

Mecanică 

 

 

 

 

 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31) Dispersie mare 

transectorială Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor (31) 

Meseriaşi şi muncitori calificati în industria 

extractiva şi constructii (71) 

 

 

 

 
Meseriaşi şi muncitori calificati în metalurgie, 

constructii metalice şi asimilati (72) 

Meseriaşi şi muncitori calificati în mecanica 

fina, artizanat, imprimerie şi asimilati (73) 

Operatori la instalaţii fixe şi lucrători asimilaţi 

(81) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

maşini, echipamente şi alte produse (82) 

Conducători de vehicule  şi operatori instalaţii 

mobile (83) 

Turism şi 

alimentaţie 

Functionari în servicii cu publicul (42) Hoteluri şi restaurante 

 Lucrători în servicii personale şi protecţie 

(51) 
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Domeniul de 

pregătire 

Grupe de ocupaţii Activităţi economice 

Meseriaşi şi muncitori calificati în industria 

alimentara şi alte meserii artizanale (74) 

Resurse naturale 

şi protecţia 

mediului 

Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea 

sănătăţii şi asimilaţi (32) 

Agricultură, silvicultură şi 

pescuit  

Distributia apei; 

salubritate, gestionarea 

deseurilor, activităţi de 

decontaminare 

Recuperarea deseurilor şi 

resturilor de materiale 

reciclabile 

Agricultori şi lucrători calificaţi în 

agricultură, silvicultură şi pescuit (61) 

Tehnici 

poligrafice 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31) Edituri, poligrafie şi 

reproducerea pe suporti a 

inregistrarilor 

 

Funcţionari de birou (41) 

Meseriaşi şi muncitori calificati în mecanica 

fina, artizanat, imprimerie şi asimilati (73) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

maşini, echipamente şi alte produse (82) 

 

Subliniem caracterul informativ al estimărilor deoarece acestea s-au bazat pe informaţii 

statistice incomplete şi pe ipoteza că au avut loc alocări  ale forţei de muncă (şi se va respecta 

înclinaţia şi în viitor) strict în domeniul de activitate şi în ocupaţia în care se face pregătirea. 

 

Structura estimată pe domenii de pregătire a cererii potenţiale la intersecţia COR-CAEN, 

pentru Regiunea Nord-Vest este următoarea: 

 

5. Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Nord Vest  % 

 

Domeniul de educaţie şi formare 

profesională 

Ponderi previzionate ale cererii de 

formare profesională pentru  

2013-2020    (%) 

Agricultură 2,8 

Chimie industrială 1,1 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 9,5 

Comerţ 15,2 

Economic 10,7 

Electric 4,0 

Electromecanică 0,8 

Electronică şi automatizări 0,5 

Fabricarea produselor din lemn 4,9 

Industrie alimentară 1,9 

Industrie textilă şi pielărie 15,1 

Materiale de construcţii 1,0 

Mecanică 22,9 

Turism şi alimentaţie 3,1 

Protecţia mediului 6,4 

Tehnici poligrafice 0,3 

 

 Plecând de la Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în 

Regiunea Nord-Vest, în baza analizei specificului economic şi de piaţa muncii al judeţului 
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Sălaj, membrii CLDPS apreciză că Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de 

pregătire din judeţul Salăj este următoarea: 

 

 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul Sălaj % 

                  

Domeniul de educaţie şi formare profesională Ponderi previzionate ale 

cererii de formare 

profesională pentru 2013-

2020 

(%) 

Agricultură 2,0 

Chimie industrială 1,8 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 10,2 

Comerţ 6,0 

Economic 13,6 

Estetica şi igiena corpului omenesc 2,0 

Electric 4,0 

Electromecanică 3,6 

Electronică şi automatizări 5,0 

Fabricarea produselor din lemn 6,6 

Industrie alimentară 1,8 

Industrie textilă şi pielărie 7,0 

Materiale de construcţii 0 

Mecanică 24,2 

Turism şi alimentaţie 8,2 

Protecţia mediului 2,0 

Tehnici poligrafice 0 

Producţia media  2,0 

 

NOTĂ: diferenţele dintre ponderile cererii de formare profesională la nivelul judeţului,  adoptate 

în CLDPS, comparativ cu ponderile estimate pentru nivelul regional în cadrul studiului 

previzional, sunt justificate în baza urmatoarelor considerente: 

- în domeniul Comerţ, piaţa muncii este în prezent suprasaturată, numărul magazinelor de 

tip super şi hipermarket este foarte mic iar numărul firmelor de formare profesională a 

adulţilor autorizate pentru meseriile din domeniul comerţ este mare. Aceste aspecte 

justifică ţinta stabilită în cadrul CLDPS Sălaj.  

- în Industria textilă şi pielărie, cererea de forţă de muncă se află în scădere continuă iar 

numărul mic de unităţi economice din domeniu şi instabilitatea majorităţii firmelor de 

profil, justifică ţinta satabilită pentru 2013. 

- în domeniul Turism şi Alimentaţie, piaţa poate absorbi forţă de muncă calificată, 

unităţile turistice din judeţ înregistrând un ritm de creştere constant. Un alt factor care 

justifică abatere este potenţialul turistic al judeţului, cu tendinţă de valorificare şi 

dezvoltare. 

- în domeniul Resurse naturale şi protecţia mediului, abaterea de la ţinta previzionată 

pentru regiune se datorează inexistenţei cererii de forţă de muncă din partea angajatorilor 

din judeţul Sălaj pentru calificările din acest domeniu. 
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6. Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii 

PROGNOZE ALE 

CERERII 

AGREGATE - 

REGIUNEA NORD-

VEST 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ponderea 

din 

cererea 

pieţei 

muncii 

pentru 

calificari 

de nivel 3 

în 2017 

Pondere 

nivel 3 

pentru 

continuarea 

studiilor în 

învăţământ 

superior în 

2017 

(asigurarea 

benchmark 

european) 

Ponderi 

nivel 3 în 

oferta 

educaţional

ă a IPT - 

ieşiri în 

2017 

Total 820138 809175 799991 802155 793890 789880 786223 782922 779979 777398       

Calificări specifice 

nivelului 3 de calificare 145788 143839 142206 142591 141122 140409 139759 139172 138649 138190 18% 27% 45% 

Calificări specifice 

nivelului 2 de calificare 674350 665336 657785 659564 652768         

 

Notă: Ponderea de 27% a nivelui 3 pentru continuarea studiilor în învătământ superior în 2017 este conform țintei asumate de România prin 

PNR privind ponderea absolventilor de învățământ tertiar în 2020. 

 

Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 60%. În cadrul ofertei educaţionale a IPT 100% se 

recomandă să fie pentru calificări de nivel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAI 2016 – 2020 JUDEŢUL SĂLAJ  

Planul local de acțiune pentru învățământ  Pagină 50 
 

4.3. Concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru IPT. 

 

4.3.1. Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivel 

regional 

 

Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România se utilizează 

două serii de date statistice: 

o date din Balanţa forţei de muncă (BFM); 

o date din Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

AMIGO asigură comparabilitate în timp, la nivel naţional, teritorial (regiuni de 

dezvoltare) şi internaţional (cu alte ţări). 

Principalii indicatori statistici care se construiesc pe baza celor două serii de date sunt: 

• populaţia activă cu două componente: 

− populaţia ocupată; 

− şomajul. 

• populaţia inactivă. 

Datele din AMIGO se folosesc pentru determinarea (cu periodicitate trimestrială şi 

anuală) a populaţiei active totale formată din: 

• populaţia ocupată totală; 

• şomerii în sens BIM (şomerii definiţi conform recomandărilor Biroului 

Internaţional al Muncii. 

 

 

4.3.2. Concluzii din analiza principalilor indicatori din Balanta Fortei de 

Munca (BFM) 

 

Balanţa Forţei de Muncă cuprinde următorii indicatori: 

 resursele de muncă, 

 populaţia ocupată civilă, 

 şomeri, 

 populaţia activă civilă, 

 populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de populaţie-în vârstă de 

muncă (Fig.4.3.) 
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Putem constata, comparând resursele de muncă cu populaţia ocupată, că existau, în 2009, 

un număr de peste 149,6 mii persoane, din care au fost ocupate 100,6 mii persoane.  

Rata şomajului înregistrat (calculată prin raportarea numărului de şomeri înregistraţi la 

populaţia activă civilă) la nivelul judetului era de 8,2%. Rata de ocupare a resurselor de munca la 

nivelul judeţului Sălaj este de 67,2%. 

 

 

4.3.3. Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile 

  

La nivelul judeţului Sălaj, ponderea cea mai mare a populaţiei ocupate în anul 2009 se 

regăseşte în domeniul serviciilor  şi apoi urmează industria  şi construcţiile. 

În domeniul serviciilor, numărul cel mai mare a populaţiei ocupate este în comerţ (12,8 

mii pesoane) iar cel mai mic este ocupat în activităţi de informaţii şi comunicaţii (aproximativ 

0.3 mii persoane). 

În ceea ce priveşte nivelul de instruire a populaţiei ocupate, cea mai mare pondere o 

deţine populaţia ocupată cu nivel de instruire liceal, urmată de populaţia cu nivel de pregătire 

profesional şi populaţia cu nivel de instruire gimnazial.  

 Analiza pe grupe de vârstă  relevă faptul că populaţia ocupată cu nivel de instruire primar 

şi gimnazial se regăseşte predominant în grupele de vârstă de peste 50 ani, iar populaţia cu nivel 

de instruire profesional şi liceal se încadrează în grupele 35-49 ani, respectiv 35-44 ani.  

 

4.4. Implicaţii pentru ÎPT 

  

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

 

Scăderea ratei de 

ocupare 

rata şomajului peste 

media la nivel naţional, 

şomajul  ridicat al 

tinerilor şi şomajul de 

lungă durată 

Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile 

pieţei muncii. 

Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 

Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din 

perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi cu scopul adaptării 

la cerinţele pieţei muncii. 

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 învăţământului 

profesional şi tehnic – prioritate permanentă a managementului 

şcolar. 

Participarea scăzută a 

forţei de muncă în 

programe de formare 

continuă 

 

 

 

 

 

 

Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi 

pentru:  

 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 în experienţei profesionale şi 

a competenţelor dobândite pe cale formală şi informală,  

 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile 
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Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

 

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 

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 oferta IPT şi 

nevoile de calificare 

Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională 

iniţială prioritare pentru dezvoltarea regională. 

Stabilirea ponderilor domeniilor şi pofilelor de formare 

profesională iniţială în oferta de şcolarizare în perspectiva 2013  

Planurile de şcolarizare (realizat în termeni de calificări 

profesionale, grupate în domenii şi profile) trebuie să reflecte 

nevoile de forţă de muncă în creştere în anumite sectoare/activităţi 

ale economiei naţionale (descrie în termeni de CAEN sau COR)  

Creşterea calităţii formării profesionale iniţiale menită să conducă 

la dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale la 

un nivel superior celorlalţi ofertanţi de forţă de muncă. Dezvoltarea 

resurselor umane ale şcolilor şi a unor parteneriate durabile şcoală-

angajatori. 

Identificarea unor priorităţi strategice sectoriale pentru agricultură 

şi dezvoltarea rurală: 

Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului 

agricol – creşterea nivelului de calificare (nivel 3, competenţe 

integrate pentru exploatarea şi managementul fermei, procesarea 

primară a produselor agro-alimentare, etc.) 

Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura 

ecologică, promovarea agroturismului, a meşteşugurilor 

tradiţionale, valorificarea resurselor locale prin mica industrie şi 

dezvoltarea serviciilor 

Implicarea în programe de formare continuă pe două componente: 

formarea competenţelor necesare unei agriculturi competitive şi 

reconversia excedentului de forţă de muncă din agricultură spre 

alte activităţi 
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5. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DIN JUDEŢ 

5.1. Contextul de politici pentru educaţie şi formare profesională 

 

5.1.1. Contextul european 

 

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.  

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. 

Priorităţi: 

 Creştere inteligentă:  
Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere 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 

 

Ţinte: 

 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75% 

 Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare 

 Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10; cel puţin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie 

absolvenţi de învăţământ terţiar 

 “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră,  creşterea cu 20% 

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

eficienţei energetice, comparativ cu 1990 

 Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie 

 

Inţiativa:“Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă" – Măsuri la nivelul 

statelor membre (selecţie): 

1. Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social 

2. Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin 

implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi fomare profesională 

3. Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor 

corelat cu EQF 

4. Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior 

şi prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor 

cerute pentru angare în formarea continuă şi pe piaţa muncii 

 

Inţiativa: “Tineretul în mişcare” – Linii de acţiune principale: 

1. Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure competenţe-

cheie şi excelenţă 

2. Promovarea atractivităţii învăţământului superior pentru economia bazată pe cunoaştere 

3. Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a mobilităţii profesionale 

pentru tineri 

4. Măsuri de reducere a şomajului şi de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor 

5. Sprijinirea tinerilor cu risc 

6. Susţinerea tinerilor antreprenori şi a activităţilor independente. 



PLAI 2016 – 2020 JUDEŢUL SĂLAJ  

Planul local de acțiune pentru învățământ  Pagină 54 
 

Analizele demografice arată că la nivelul Uniunii Europene în perioada 2000-2015 va fi 

necesară asigurarea unui milion de cadre didactice calificate pentru învăţământul primar şi 

secundar.  

Părăsirea sistemului de educaţie de către 50% din numărul actual de cadre didactice va 

constitui o serioasă problemă pentru ţările Uniunii Europene în sensul formării, motivării şi 

reţinerii personalului didactic calificat în sistemul educaţional.  

În momentul de faţă, în care UE încearcă să reducă impactul actualei recesiuni 

economice şi să pregătească terenul pentru relansarea creşterii, este vital să se menţină ritmul 

în favoarea investiţiei în educaţie, care să fie atât eficientă, cât şi echitabilă.  

 

Raportul de progres Europa 2020 din ianuarie 2011 evidenţiază următoarele aspecte:  

 ţinta pentru reducerea ratei de abandon școlar timpuriu la sub 10% la nivelul UE nu 

poate fi atinsă în baza ţintelor stabilite la nivel naţional de către statele membre (se 

estimează o rată de 10,5%),  

 ţinta de majorare a procentajului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani, 

absolvenți ai învățământului terțiar sau echivalent, până la cel puțin 40% nu va putea 

fi îndeplinită pe baza ţintelor naţionale asumate de statele membre (se estimează o 

pondere de 37,3%)  

 

 
Grafic 5.1. Progresele în vederea îndeplinirii celor 5 criterii de referinţă pentru 2010  

Sursa: Comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor (Bruxelles, 16.12.2008) 

 

Aşa cum se arată în Graficul 5.1, cea mai mare parte a criteriilor de referinţă pe care 

Consiliul European le-a stabilit pentru 2010 nu au fost îndeplinite. În timp ce criteriul de 

referinţă pentru matematică, ştiinţă şi tehnologie a fost îndeplinit în 2003, progresele în materie 

de abandon şcolar timpuriu, frecventarea învăţământului secundar superior şi participarea 

adulţilor la învăţarea de-a lungul vieţii sunt insuficiente pentru a atinge obiectivele. Rezultatele 

celor cu un nivel scăzut al competenţelor în ceea ce priveşte alfabetizarea la citire au cunoscut 

chiar o deteriorare. 

Aceste provocări ar trebui abordate printr-o politică adresată tuturor sistemelor ca un 

întreg (învăţământul şcolar, învăţământul superior, educaţia şi formarea profesională (VET) şi 

educaţia adulţilor). Prin urmare, învăţarea de-a lungul vieţii reprezintă o perspectivă 

fundamentală pentru toate obiectivele menţionate mai sus. 
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5.1.2. Contextul naţional 

 

În perioada de referinţă a PND 2007-2013, România trebuie să se racordeze atât la 

Politica de Coeziune a Uniunii Europene, cât şi la priorităţile Strategiei Europa 2020, la 

realizarea cărora va trebui să-şi aducă propria contribuţie.  

Este de menţionat că propunerile Comisiei Europene privind managementul Fondurilor 

Structurale în perioada de programare 2007-2013 reflectă o reorientare sporită în sensul 

susţinerii eforturilor de atingere a obiectivelor fundamentale ale iniţiativelor Agenda pentru noi 

competenţe şi locuri de muncă şi Tineretul în mişcare, respectiv creşterea competitivităţii, 

ocuparea deplină şi protecţia durabilă a mediului.  

Preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile impuse de noul cadru 

legislativ constituie premise pentru asigurarea unui corelări corespunzătoare între obiectele 

educaţionale şi nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei economii bazate de 

cunoaştere.  

Noua lege a educaţiei accentuează dimensiunile şi principiile specifice: orientarea 

educaţiei către dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor, o ofertă educaţională mai 

flexibilă, posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate prin alternative 

educaţionale, introducerea unor noi mijloace de selectare şi organizare a conţinutului 

disciplinelor de învăţământ, adaptarea conţinutului învăţării la cerinţele vieţii cotidiene şi 

corelarea acesteia cu cerinţele pieţei forţei de muncă.  

Programul Naţional de Reformă (2011 – 2013) are în vedere una din ţintele naţionale 

reducerea ratei de abandonului şcolar timpuriu. 

 

Traiectoria proiectată a ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional 

 

An 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicator(%) 16,3 15,8 15,3 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 

 

11,3 

 

 

Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt: 

 

I. Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii.  

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

grupurile dezavantajaterii. Bani de liceu (buget anual estimat: 188 mil.lei); 

Rechizite şcolare (buget anual estimat: 20 mil. lei); Euro 200 (buget anual 

estimat: 22 mil.lei); Cornul şi laptele (buget anual estimat:480 mil. lei).  

III. Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi 

diversificarea programelor în domeniu: A doua şansă (buget estimat pentru 2010-

2013: 5 mil. euro) şi Şcoala de după şcoală (buget anual estimat: 751 mil. lei), 

programe prevăzute în L.E.N.  

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

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

profesională 

V. Dezvoltarea învăţământului profesional liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii 

postliceale, prin: 
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 acordarea de burse (buget estimat: 31,29 mil. lei/an) şi şcolarizare gratuită în 

învăţământul post-liceal de stat cu finanţare prin bugetele locale (buget 

estimat: 31,29 mil. lei/an 

 dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri şi partenerii sociali, prin 

implementarea proiectelor: Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului 

profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii (perioadă: ian. 2010-mai 2012; 

buget total: 18,49 mil. lei) şi Formarea cadrelor didactice din învăţământul 

profesional şi tehnic – profil servicii, pentru extinderea metodei moderne 

interactive de învăţare prin firma de exerciţiu (perioadă: 2010- iulie 2013, 

buget total: 10,69 mil. lei).  

 dezvoltarea instituţională a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al 

Formării Profesionale (C.N.F.P.A.), introducerea sistemului de credite de 

acumulare şi transfer, dezvoltarea şi adoptarea descriptorilor pe nivelurile de 

calificare din România. Instituţii responsabile: C.N.C.F.P.A. – M.E.C.T.S., 

M.M.F.P.S. 

 

 

Traiectoria proiectată a ponderii tinerilor absolvenţi de învăţământ terţiar 

 

An 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

Indicator 

(%) 
17,61 18,41 19,4 20,25 21,3 22,17 26,7 

 

 

Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt: 

 

I. Descrierea în termeni de competenţe a 350 programe de studiu şi corelarea 

acestora cu calificările de pe piaţa muncii prin definitivarea Cadrului Naţional al 

Calificărilor în Învăţământul Superior (CNCIS) şi racordarea acestuia la Cadrul 

European al Calificărilor în Învăţământul Superior (EHEQF 

II. Adaptarea învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii prin: realizarea unui 

Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din 

învăţământul superior  

III. Acordarea de facilităţi fiscale firmelor pentru a recruta tineri absolvenţi sub 35 ani 

pe care doresc să-i specializeze în domeniul de activitate al firmei prin cursuri de nivel de 

educaţie terţiară.  

IV. Elaborarea unui set de facilităţi la rambursarea creditului de studii pentru 

absolvenţii care acceptă, prin contract, să-şi desfăşoare activitatea profesională în 

domeniul în care s-au pregătit, pentru o perioadă de minimum 5 ani, în mediul rural sau 

în zone defavorizate.  

V. Sporirea accesului la educaţia terţiară, în condiţiile asigurării egalităţii de şanse, 

prin operaţionalizarea Agenţiei de Credite pentru Studenţi  

 

Educaţia şi formarea profesională - Orizont 2015 

 

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 inclusivă a 1,65 

milioane persoane. 
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- Dezvoltarea durabilă– temă orizontală în programele sectoriale 2007-2013 şi 

integrată în obiective specifice ale POSDRU 

- Înternalizarea în sistemul de educaţie şi formare profesională a principiilor şi 

obiectivelor dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinte, 

aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi performantei personale în lumea modernă 

- Educaţia pentru dezvoltare durabilă, în toate programele de pregatire, de la 

stiintele naturii la practicile responsabile ale civismului şi de la sustenabilitatea productiei şi 

consumului în raport cu resursele la insusirea principiilor diversitatii culturale, ale bunei 

guvernari şi statului de drept. 

- Conţinuturi tematice transversal integrate în sisteme educaţionale formale, non-

formale şi informale pe 3 dimensiuni: socio-culturală, ambientală şi economică 

 

Educaţia şi formarea profesională - Orizont 2020 

 

Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE-27 în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile 

dezavantajate unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010. 

 

Direcţii strategice de acţiune: 

- Restructurarea ciclurilor de învăţămant şi redefinirea programelor de pregătire în 

funcţie de nivelurile de referinţă agreate pentru Cadrul Naţional al Calificărilor, astfel încât să fie 

asigurate transparenţa sistemului care sprijină învăţarea pe tot parcursul vieţii precum şi 

mobilitatea ocupatională. 

- Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul 

cunoaşterii; crearea reţelelor de cooperare care să includa parteneriatele public-privat în 

conditiile descentralizării sistemului de învăţământ şi al autonomiei universitare;  

- Profesionalizarea managementului educaţional şi a guvernanţei prin formarea 

resurselor umane pentru leadership eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, 

proactive şi anticipative şi prin dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi prioritate 

celor sociale şi personale.  

- Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de 

învăţare dobândite în contexte non-formale sau informale. Până în 2020 - acces real la centre 

de validare a competenţelor dobândite în asemenea contexte 

- Diversificarea ofertei educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme 

de invăţare permanentă: minimum 15% din grupa de vârstă 25-64 ani. 

- Accentuarea pregătirii tinerilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii şi capacitate 

de a se adapta competitiv pe piata muncii din UE. 

- Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi 

nevoilor elevilor/studenţilor 

- 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 prin programe şi proiecte europene, bilaterale, 

transfrontaliere 

 

5.2. Indicatori de context specifici 

 

5.2.1. Contextul demografic şi populaţia şcolară 

 

Având în vedere evoluţiile ultimului deceniu, se anticipează reducerea contingentului 

populaţiei de vârstă şcolară atât la nivel naţional cât şi local.  
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Din datele demografice la nivel de judeţ, se constată o scădere accentuată a populaţiei 

şcolare (Anexa 6a). Principalii factori ar fi sporul natural tot mai mic, fertilitatea scăzută şi 

migraţia copiilor împreună cu părinţii în ţări ale Uniunii Europene.  

Scăderea cea mai semnificativă se înregistrează în perioada 2005-2020 la grupa de vârstă 

între 10-24 ani, vârsta de încadrare a populaţiei şcolare din ÎPT.  

Planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung trebuie să ţină cont de 

implicaţii severe ale scăderii demografice, îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu 

fenomenul de îmbătrânire demografică.  

Ca urmare a scăderilor demografice, trebuie luate o serie de măsuri compensatorii, cele 

mai eficiente pot fi considerae:  

 creşterea ratei de cuprindere; 

 prevenirea abandonului şcolar;  

 oferte de formare profesională pentru adulţi. 

 

5.3. Indicatori de intrare 

 

5.3.1. Număr elevi care revin unui cadru didactic  

 

Indicatorul este o expresie a relaţiei dintre numărul de clase şi numărul de elevi pe ani de 

studii şi o expresie a procesului instructiv educativ.  

Acest indicator poate oferi informaţii în legătură cu eficienţa utilizării resurselor şi 

calitatea actului didactic Raportul elevi / cadru didactic din România este foarte apropiat de 

media ţărilor din Uniunea Europeană, care este de 17,1.  

Din analiza realizată, rezultă că media raportului la nivel profesional şi liceal a avut un 

trend crescător, în special la nivel liceal (Anexa 6c).  

Este important ca măsurile de eficientizare să ţină cont atât de configuraţia reţelei şcolare 

existente cât şi de condiţiile care asigură un proces instructiv educativ de calitate.  

 

5.3.2. Resursele umane din învăţământul profesional şi tehnic 
 

În ceea ce priveşte oferta de personal care sprijină învăţământul tehnic şi profesional 

putem spune că judeţul Sălaj dispune de un număr mare de cadre didactice calificate, existând 

din ce în ce mai puţine cadre didactice necalificate în sistem şi mai îmbucurător din ce în ce mai 

puţine cadre didactice care nu participă la programe de formare continuă.  

Formarea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice au constituit şi constituie o 

problemă extrem de importantă a sistemului românesc de învăţământ, pentru rezolvarea căreia au 

fost aplicate în ultimii ani măsuri de reformă în special prin intermediul componentei „Pregătirea 

personalului didactic”, din cadrul „Proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar din 

România”, dar şi prin iniţierea unor proiecte din fonduri structurale care au ca şi componentă 

formarea cadrelor didactice.  

În judeţul Sălaj, se constată un interes crescut din partea cadrelor didactice din 

învăţământul tehnologic de a se forma continuu pentru a putea promova un învăţământ de 

calitate, preponderent formativ, la nivelul standardelor europene, folosind tradiţiile 

învăţământului preuniversitar românesc şi în concordanţă cu cerinţele pieţei. 

Este necesară existenţa planurilor de dezvoltare a resurselor umane la nivelul 

inspectoratelor şcolare, atât pentru profesori cât şi pentru maiştri instructori. Participarea la 

cursuri de calificare/recalificare este facilitată de accesarea Fondului Social European (FSE), 

prin realizarea de proiecte sau participare la programe de formare prin Programul Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor umane 2007- 2013. 

Ţinând cont că populaţia şcolară este în scădere în perioada următoare, fapt ce implică şi 

scăderea normelor didactice, obligă sistemul de învăţământ la identificarea şi planificarea unor 

măsuri adecvate dintre care se pot aminti: 
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 mobilitate în cadrul sistemului; 

 reconversie profesională.  

Pentru  dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie luate măsuri în 

ceea ce priveşte actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi 

schimbările organizaţionale din mediul economic.  

De asemenea, trebuie avute în vedere şi competenţele digitale, lingvistice, metodice şi 

cele aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii pentru îmbunătăţirea continuă a nivelului 

calitativ al demersului didactic. 

 

5.3.3. Resurse materiale şi condiţii de învăţare 

 

În ultimii ani, prin programe operaţionale de finanţare s-au modernizat spaţiile şcolare şi 

s-au făcut dotări cu echipamente  necesare desfăşurării procesului educaţional. Pot fi amintite în 

acest sens cele şase unităţi de învăţământ profesional şi tehnic cuprinse în programul PHARE-

TVET (3 din mediul urbam şi 3 din mediul rural) şi de asemenea 8 şcoli incluse într-un 

parteneriat cu parteneri economici şi şcoli din Olanda în urma căruia s-au obţinut dotări de peste 

1 milion de euro. 

Majoritatea grupurilor şcolare şi a colegiilor tehnice din mediul urban dar şi cele din 

mediul rural au beneficiat de astfel de programe.  

Din analiza informaţiilor avute la dispoziţie, referitor la atelierele şcoală şi înzestrarea 

tehnică a acestora se poate spune că mai bine de 50 % dintre acestea pot fi considerate ateliere 

şcoală satisfăcător înzestrate. 

Din păcate, însă, o bună parte din atelierele şcolare – apreciate la un procent de 45 % din 

totalul atelierelor – pot fi încadrate numai în categoria atelierelor slab şi mediocru dotate.  

În această categorie se încadrează mare parte din atelierele unităţilor de învăţământ 

profesional şi tehnic din mediul rural, dar şi unităţi din mediul urban.  

Aceste ateliere fie că dispun de un număr mult prea redus de maşini şi utilaje raportat la 

numărul elevilor, fie că uzura fizică şi morală a utilajelor este mult peste o valoare acceptabilă.   

Disponibilitate (timpul de bună funcţionare a utilajelor) scăzută, este o consecinţă 

firească a uzurii fizice şi morale, afectând în esenţă procesul instructiv – educativ. 

În ceea ce priveşte mediul de învăţare putem spune că oferta curriculumului în dezvoltare 

locală este în conformitate cu cerinţele angajatorilor dar şi cu opţiunile educaţionale ale elevilor. 

Curriculum în dezvoltare locală, exprimat în corelaţie cu oferta iniţiată de parteneriatul 

şcoală – agenţii economici şi asigură condiţii optime de învăţare în cabinete de specialitate, săli, 

laboratoare şi în spaţiile puse la dispoziţie de agenţii economici, într-un mediu psiho – afectiv 

propice, pe baza relaţiei profesor – elev – tutore de practică, corespunzătoare din punct de vedere 

al formării profesionale dar şi din punct de vedere educativ.  

  Calitatea infrastructurii educaţionale este o condiţie de bază pentru asigurarea accesului 

tuturor la educaţie şi pentru creşterea atractivităţii şi calităţii educaţiei.  

  În acest sens este necesară identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea 

infrastructurii şi a dotărilor şi elaborarea de noi programe de reabilitare şi modernizare a 

infrastructurii şi de programe de dotare cu echipamente didactice pentru pregătirea de 

specialitate  

 

   5.4. Indicatori de proces  

5.4.1. Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în învăţământul 

tehnic şi profesional  

 

Descentralizarea învăţământului preuniversitar reprezintă transferul de autoritate, 

responsabilitate şi resurse, de la nivel central către comunitatea locală şi către unităţile de 
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învăţământ preuniversitar în adoptarea deciziilor şi exercitarea managementului general şi 

financiar, vizând: 

a. transferul de competenţă administrativă şi financiară de la nivel central către 

administraţia publică locală  

b. transferul sumelor alocate învăţământului  de la bugetul de stat spre administraţia 

locală şi spre unităţile de învăţământ, pentru anumite categorii de cheltuieli  

c. trecerea în administrarea consiliilor locale a patrimoniului imobil şi a bazei 

materiale, implicarea financiară a administraţiei locale în dezvoltarea bazei 

materiale 

Descentralizarea funcţională implică şi antrenarea sporită în mecanismele decizionale a 

diverşilor parteneri sociali pentru a garanta apropierea cât mai reală a deciziei de beneficiarii 

serviciului public de educaţie.  

Dezvoltarea parteneriatului social în educaţie şi formare profesională se bazează pe 

structurile consultative iniţiate în sprijinul deciziei la nivel local . 

 

 

5.4.2. Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic 

 

Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic se realizează atât la nivel de 

sistem, cât şi la nivel de furnizor şi se bazează pe Cadrul Naţional de Asigurare a Calităţii 

(CNAC).  CNAC este dezvoltat în conformitate cu Cadrul Comun European  de Asigurare a 

Calităţii (CCAC) pentru educaţie şi formare profesională şi implică desfăşurarea următoarelor 

procese: autoevaluarea (pe baza Manualului de Autoevaluare), monitorizarea internă, 

monitorizarea externă şi inspecţia de validare a raportului de autoevaluare (pe baza Manualului 

de Inspecţie pentru validarea externă a autoevaluării). 

În cadrul Proiectelor multianuale Phare TVET, au fost realizate reţele de interasistenţă. În 

anexa 12 – reţele şcolare se remarcă Reţelele între şcoli Phare TVET 2001-2007. 

Începând cu anul şcolar 2009-2010 se aplică Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării 

nr. 6308/2008 şi HG nr. 1534/2008 privind aprobarea standardelor de referinţă şi a indicatorilor 

de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. 

 

 

5.4.3. Servicii de orientare şi consiliere. Opţiunile elevilor 

 

În contextul actual, educaţia este unul dintre cele mai eficiente mijloace de ridicare a 

standardelor de viaţă, de diminuare şi prevenire a diferitor fenomene cu impact negativ asupra 

copiilor şi tinerilor (abandon şcolar, corupţie, infracţionalitate juvenilă, delincvenţă,  muncă 

ilegală,) şi de a oferi alternative pentru soluţionarea situaţiilor de criză, ca: sărăcie, excluziune 

socială, discriminare, acces limitat la informaţie.  

Un rol important în facilitarea acestor demersuri o are orientarea şcolară şi profesională şi 

consilierea elevilor. Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii de consiliere, a fost necesară o 

creştere a numărului de profesori consilieri cu toate acestea încă în număr insuficient raportat la 

numărul elevilor din judeţ. 

Orientarea şi consilierea elevilor poate fi abordată şi sub aspectul tendinţelor şi 

evoluţiilor în sondajele de opinie ale elevilor.  

Este necesară luarea unor măsuri care să vizeze creşterea gradului de acoperire şi a 

calităţii serviciilor de orientare şi consiliere, cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, 

numărul de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, 

respectiv a traseului de pregătire.  

Trebuie să apreciem în mod deosebit faptul că în judeţul Sălaj se derulează în prezent 

proiecte POSDRU, în care ISJ Sălaj sau direct unităţile ÎPT sunt parteneri, care au ca obiective 
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distincte activităţile de consiliere a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic din 8 şcoli, de 

la domenii diferite. 

De asemenea, trebuie adoptat un sistem unitar de raportare şi a unui indicator calitativ de 

evaluare a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere cu privire la fundamentarea acestora pe 

informaţiile relevante de pe piaţa locală a forţei de muncă. 

 

5.5. Indicatori de ieşire 

 

5.5.1. Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională 

 

Judeţul Sălaj este caracterizat printr-o rată relativ scăzută de cuprindere în învăţământ în 

perioada 2002-2012 dar în procente mai mare decât media la nivel regional.  

Rata ridicată de cuprindere este în învăţământul preşcolar 88,7 %, în învăţământul primar 

92,4 % şi în învăţământul obligatoriu 85 %.   

În  învăţământul secundar inferior  clasele IX – X  (anul I – II) rata de cuprindere este de 

67,3 % iar în  învăţământul secundar superior  clasele XI – XII/XIII ( anul III-IV) este de 58.6 % 

(Anexa 6f1). 

Durata medie de frecventare a învăţământului a crescut cu un an în ultima perioada de 

timp, ajungând la 15-16 ani.  

Creşterea duratei de şcolarizare este în principal consecinţa creşterii ratei specifice de 

cuprindere în învăţământul superior.  

Diferenţa între fete şi băieţi privind durata de frecventare a învăţământului, este de 

asemenea,  consecinţa creşterii mai accentuate a ratei de cuprindere în învăţământul superior a 

fetelor. 

Ţinând cont de faptul că accesul egal  reprezintă una din coordonatele reformei în 

educaţie, se impun o serie de măsuri de protecţie socială a copiilor, în general şi a celor proveniţi 

din familii dezavantajate,  măsuri care să vizeze direct sau indirect facilitarea şi stimularea 

participării copiilor şi tinerilor la educaţie pentru dobândirea unui nivel minim de pregătire 

profesională în vederea inserţiei profesionale  pe piaţa muncii. 

 

5.5.2. Grad de cuprindere în învăţământ (Rata de cuprindere specifică pe 

vârste) 

În ceea ce priveşte gradul de cuprindere în învăţământ, în perioada 2002-2012 constatăm 

creşterea gradului de cuprindere la grupa de vârstă 15 – 18 ani şi o uşoară creştere la grupa de 

vârstă 19 – 23 de ani (Anexa 6f2).  

Cel mai ridicat grad de cuprindere se înregistrează la grupa de vârstă 7-10 ani. La grupa 

de vârstă 15 – 18 ani  comparativ cu anul 2002  se constată uşoare creşteri fapt care se datorează 

faptului că începând cu anul şcolar 2003-2004 a intrat în vigoare obligativitatea învăţământului 

de 10 ani.  

Dacă gradul de cuprindere în învăţământul obligatoriu, pe ansamblul populaţiei, este în 

general satisfăcător, în realitate există probleme privind participarea la educaţie a copiilor 

provenind din medii defavorizate, în special a celor care aparţin minorităţii rome. Acestea 

reprezintă consecinţa stării accentuate de sărăcie a unei categorii a populaţiei, a deprecierii 

importanţei educaţiei în percepţia unui segment al populaţiei, fenomene care îşi pun amprenta 

asupra gradului de participare la educaţie.  

Prin urmare, se impun o serie de măsuri care să asigure accesul la educaţie a tuturor 

copiilor şi tinerilor indiferent de mediul de provenienţă. 

 

5.5.3. Rata abandonului şcolar pe niveluri de educaţie  

 

La nivelul judeţului Sălaj, ca şi în majoritatea judeţelor regiunii Nord – Vest, cauzele 

abandonului şcolar sunt: 
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 inadaptarea copilului la mediul social existent în unităţile şcolare, îndeosebi a 

copiilor proveniţi din mediul rural; 

 instabilitatea teritorială a familiilor de etnie romă; 

 unele obiceiuri şi tradiţii specifice (căsătoria timpurie, mai ales a fetelor), 

defavorabile educaţiei; 

 suprasolicitarea derivată din pretenţiile exagerate în raport cu posibilităţile 

elevilor sau atitudinea exagerat de „binevoitoare”; 

 există o slabă comunicare între părinţi şi şcoală, nici şcoala nu insistă prea mult 

să-i implice  pe părinţi, dar nici părinţii nu manifestă interes faţă de situaţia la 

învăţătură a copiilor lor. 

Datele privind abandonul şcolar, evidenţiază o tendinţă descendentă a valorii 

indicatorului  în anul 2007- 2008, faţă de anul precedent (Anexa 6h). Tendinţa este atât vizibilă 

în cazul învăţământului liceal  cât şi cel profesional, precum şi la cele două segmente de 

populaţie şcolară: feminină şi masculină.  

Reducerea înregistrată este de un punct procentual în cazul învăţământului profesional,  

scăderea cea mai importantă regăsindu-se în cazul băieţilor cuprinşi în învăţământul liceal şi 

profesional. 

Deşi, evoluţiile înregistrate în cazul abandonului şcolar în învăţământul liceal şi 

profesional sunt pozitive (spre deosebire de tendinţele desprinse din analiza aceluiaşi fenomen 

corespunzător învăţământului primar şi gimnazial), în învăţământul profesional rata de abandon 

se menţine încă la un nivel ridicat.  

Abandonarea sistemului de învăţământ se datorează faptului că mulţi dintre părinţi îşi 

implică copiii  în munci în gospodărie sau în alte activităţi aducătoare de venit, lipsa resurselor 

financiare şi căsătoriile timpurii.  

Pentru evitarea extinderii acestui fenomen, este necesară creşterea serviciilor de orientare 

şcolară şi profesională şi de consiliere pentru ai face pe copii să înţeleagă că educaţia este un 

factor esenţial pentru evoluţia lor în societate, pe plan personal şi profesional şi elaborarea unor 

programe care să urmărească prevenirea şi diminuarea accentuată a abandonului şcolar cu 

precădere în mediul rural şi în rândul comunităţilor etnice dezavantajate, precum şi în zonele 

afectate de migrarea populaţiei. 

 

 

5.5.4.  Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie ISCED  

 

Rata de absolvire a învăţământului la nivel gimnazial şi liceal este în ultimul timp în 

creştere –  (Anexa 6i). Discrepanţele între mediul urban şi rural tind să se accentueze, la nivelul 

anului 2008- 2009 înregistrând o diferenţă semnificativă pentru învăţământul gimnazial. 

Datele statistice arată o uşoară creştere a ponderii tinerilor în vârstă de 18 ani care 

finalizează liceul, cu sau fără examen de bacalaureat, peste jumătate din tinerii în vârstă de 18 

ani au finalizat învăţământul liceal cu sau fără examen de bacalaureat.  

Un procent redus dintre tinerii în vârstă teoretică de absolvire finalizau învăţământul 

profesional şi tehnic. În ultima perioadă nu se înregistrează schimbări semnificative ale acestei 

rate de absolvire.  

Rata de absolvire a învăţământului profesional şi tehnic, cu examen de absolvire nu 

diferă semnificativ de rata de absolvire, la nici unul dintre nivelele de calificare, fiind calculată 

independent de rezultatul obţinut la examenul final. 

Absolvenţii de liceu se înscriu şi promovează examenul de bacalaureat în ponderi 

constant ridicate, excepţie făcând anul 2011 când promovarea Examenului de Bacalaurat a 

înrgistrat o scădere semnificativă, procentual.  

Foarte puţini dintre absolvenţii de liceu nu se înscriu la examenul de bacalaureat în timp, 

de asemenea, promovabilitate la examenul de bacalaureat se situează la nivelul mediei pe ţară.  
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Gradul de participare a absolvenţilor de liceu la examenul de bacalaureat se situează 

constant la un nivel ridicat, rata de participare este uşor mai ridicată în rândul fetelor. În ceea ce 

priveşte rata de absolvire a învăţământului profesional şi tehnic nu se înregistrează schimbări 

semnificative ale acestei rate.  

Pentru a atinge o rată de absolvire cât mai ridicată la nivel de învăţământ secundar 

inferior de cel puţin 85 %, sunt necesare luarea unor măsuri în ceea ce priveşte asigurarea  

calităţii în procesul de evaluare în raport cu standardele de pregătire prin promovarea învăţării 

centrate pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual şi  dezvoltarea programelor 

remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare sau a celor proveniţi din medii dezavantajate. 

  

 

5.5.5. Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie  

 

Rata de tranziţie de la învăţământul gimnazial la învăţământul liceal şi profesional 

înregistrează o uşoară tendinţă ascendentă, aceasta fiind mai vizibilă în cazul învăţământului 

liceal (Anexa 6g).  

Se poate estima, astfel, că o proporţie importantă dintre elevi părăsesc sistemul de 

învăţământ încă dinainte de intrarea în clasa a VIII-a.  

Diferenţe importante în trecerea de la învăţământul gimnazial la nivelul secundar de 

educaţie se înregistrează în funcţie de filiera de formare  spre care se orientează absolvenţii.  

În funcţie de criteriul sex, valorile ratelor de tranziţie la învăţământul liceal şi profesional 

sunt sensibil egale. Valoarea corespunzătoare a indicatorului pentru învăţământul liceal şi 

profesional  relevă o diferenţă între mediul urban şi rural, în favoarea celui urban.  

Pentru creşterea ratei de tranziţie între nivelele de educaţie şi în mediul rural este 

necesară dezvoltarea serviciilor  de consiliere şi orientare şcolară de calitate, inclusiv orientarea 

şi dezvoltarea profesională şi a carierei  a elevilor din mediul rural. 

 

 

5.5.6. Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie  

 

Conform definiţiei Eurostat, rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie se referă la 

tinerii din grupa de vârstă 18-24 de ani care au părăsit sistemul de educaţie cu doar învăţământul 

secundar inferior sau mai puţin (maxim ISCED 2) absolvit. 

Analiza datelor referitoare la România, relevă faptul că, deşi în scădere în perioada de 

analiză (de la 22,6%  la 16,6%), procentul de populaţie cu vârstă cuprinsă între 18 şi 24 de ani 

care au absolvit numai învăţământ secundar inferior şi nu urmează o altă  formă de învăţământ  

s-a situat peste media europeană (17,6% în 2000 şii 14,4% în 2009).  

România a înregistrat un progres peste media europeană, o scădere de 6,3% a ratei de 

părăsire timpurie faţă de media europeană de 3,2% 

Deşi nivelul de referinţă UE este de 10% în 2010, din analiza datelor disponibile la 

nivelul anului 2009, rezultă faptul că în Romînia sunt necesare încă eforturi susţinute pentru 

reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului de educaţie.  

Părăsirea timpurie a şcolii de către elevi influenţează în mod negativ oportunităţile de 

învăţare, poziţia şi evoluţia lor viitoare pe piaţa muncii.  

Şansele de ocupare a unui loc de muncă de către cei care părăsesc şcoala timpuriu sunt 

reduse întrucât nu posedă competenţele de bază şi cunoştinţele necesare, iar aceasta le afectează 

integrarea în viitor pe piaţa muncii (Anexa 17). 

Amploarea acestui fenomen impune o abordare la nivel naţional în vederea unei 

soluţionări corecte.  

POSDRU abordează fenomenul părăsirii timpurii a şcolii prin intervenţii timpurii sub 

forma furnizării de servicii de orientare şi consiliere de calitate, dezvoltarea unor iniţiative şi 

programe pentru menţinerea în educaţie a elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii.  
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Contribuţii semnificative pot avea parteneriatele locale, implicarea crescută a părinţilor în 

viaţa şcolii, dar şi îmbunătăţirea condiţiilor materiale atât pentru elevi cât şi pentru cadrele 

didactice. Intervenţiile timpurii presupun ca orientarea şi consilierea devin un demers sistematic 

şi coerent începând din clasa a VII-a.  

Studii şi analize realizate la nivel european evidenţiază contribuţia importantă a orientării 

şi consilierii în atingerea a trei dintre „obiectivele Lisabona” stabilite pentru sistemele de 

educaţie şi formare profesională: creşterea participării la învăţământul liceal, creşterea 

participării adulţilor la educaţie şi formare, reducerea părăsirii timpurii a şcolii.  

În România, la nivelul sistemului de educaţie şi formare profesională iniţiala, la toate 

nivelurile, accesul la serviciile de orientare şi consiliere este limitat, atât datorită numărului mic 

de consilieri şcolari cât şi faptului că nu există o strategie clară în acest sens.  

Rata elev/consilier în învăţământul preuniversitar depăşeşte nivelul de 800 de 

elevi/consilier (limita legală în România).  

Numărul de ore de orientare şi consiliere per elev înregistrează valori scăzute la nivel 

naţional.  

 Numărul mare al celor care părăsesc timpuriu şcoala şi persistenţa acestui fenomen 

limitează capacitatea educaţiei şi formării profesionale iniţiale de a dezvolta, la nivelul tinerilor, 

bagajul de competenţe şi cunoştinţe necesar proceselor de învăţare pe tot parcursul vieţii şi 

pentru adaptarea la cerinţele economice şi sociale.  

Pentru evitarea acestui fenomen este necesară aplicare următoarele tipuri de măsuri şi 

acţiuni: 

 Programe integrate pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii 

timpurii a şcolii; 

 Activităţi de tip “ Şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţie remedială, pentru 

elevii cu probleme de învăţare; 

 Programe integrate şi oferte educaţionale pentru reintegrarea în sistemul de educaţie a 

celor care au părăsit şcoala timpuriu, inclusiv programe de tip “A doua şansă în 

educaţie”; 

 Dezvoltarea de instrumente şi servicii integrate de informare, orientare, consiliere şi 

dezvoltare personală; 

 

 
Sursa datelor: Statistica CEDEFOP  
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5.5.7. Procentul elevilor cu nivel scăzut al competenţelor de citire / lectură 

(PISA) 

 

 Rezultatele testelor PISA pentru alfabetizarea la citire (pentru tinerii în vârstă de 15 ani) 

arată faptul că procentul de persoane cu un nivel scăzut al competenţelor şi abilităţilor în acest 

domeniu din ţările din Uniunea Europeană creşte tot mai mult per ansamblu, o problemă 

considerată majoră, în condiţiile în care benchmarck-ul stabilit de Uniunea Europeană la 

orizontul anului 2010 este de 17% . 

  Procentul a crescut în perioada 2000 – 2006 (de la 41,3%, la 53,5%), după cum rezultă 

din raportul Consiliului Uniunii Europene, România înregistrând pe întreaga perioadă cele mai 

slabe rezultate la studiile PISA din toate ţările europene. 

Testele au reliefat de asemenea şi numărul mare de persoane cu un nivel scăzut al 

competenţelor în materie de citit (în vârstă de 15 ani) pe scara de alfabetizare la citire / lectură 

(PISA) în UE în 2000 şi 2006 (Anexa 18)                           

Având în vedere rezultatele PISA pentru alfabetizarea la citire (pentru tinerii în vârstă de 

15 ani), România trebuie să acorde  o maximă importanţă în investigarea motivelor deteriorării 

performanţelor de citire în rândul elevilor  şi a elaborării unor planuri naţionale de acţiune pentru 

dobândirea competenţelor de bază, inclusiv cele destinate adulţilor.  

 

 

Fig. 5.1. 

 
 

5.5.8.  Ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20- 24 de ani care au 

absolvit cel puţin învăţământul secundar superior 

  

În cazul creşterii nivelului de studii până la învăţământul secundar superior, evoluţia a 

fost lentă, dar constantă.  

Din statistica CEDEFOP rezultă că la nivel european procentul  tinerilor cu vârste 

cuprinse între 20-24 de ani care au absolvit o instituţie de învăţământ secundar superior a 

cunoscut doar o creştere uşoară în perioada 2000-2009, însă nu suficient pentru a atinge 

obiectivul fixat pentru 2010- 85%.  

Din analiza Anexei 19 rezultă că în România, ponderea populaţiei care a absolvit  cel 

puţin învăţământul secundar superior se află în limite procentuale apropiate de media UE (în 
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2000 – 76,1 % şi în 2009 – 78,3 %), observându-se din analiză o creştere de 2,2 % între anii 

2000 şi 2009. 

 

 
           Sursa datelor: Statistica CEDEFOP 

 

 

5.5.9. Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte  

(25 – 64 de ani) 

 

Una din premisele dezvoltării resurselor umane este de implicare a unităţilor şcolare din 

învăţământul profesional şi tehnic la atingerea ţintei adoptate ca benchmark al Uniunii Europene 

care prevede ca în 2010 media în Uniunea Europeană privind participarea la formarea continuă 

să fie de cel puţin 12,5 % din populaţia adultă (grupa de vârstă 25-64 ani). 

Formarea profesională a adulţilor trebuie să ofere acestora posibilitatea unei adaptări 

rapide la cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii.  

În acest context, diversificarea şi creşterea ofertei calităţii ofertei de formare profesională 

trebuie să fie o preocupare permanentă fapt ce necesită o implicare mai amplă a şcolilor din 

învăţământul profesional şi tehnic la atingerea ţintei adoptate ca benchmark în UE care prevede 

ca în 2010 media în UE privind participarea la formarea continuă să fie de cel puţin 12,5 % din 

populaţia adultă.   

Participarea la programe LLL a populaţiei adulte din România este în perioada anilor 

2000-2009 una dintre cele mai scăzute din ţările UE, crescând cu numai 0,6% în acest interval de 

timp (de la 0,9% la 1,5%). Conform acestui indicator, România se afla în anul 2009 pe 

penultimul loc în statisticile europene, numai Bulgaria având procente mai mici (Anexa 20). 

De asemenea este necesară dezvoltarea unor programe care să conducă la conştientizarea 

şi schimbarea atitudinii persoanelor ş instituţiilor implicate, în favoarea creşterii motivării 

participării la formarea profesională continuă şi a învăţării pe tot parcursul vieţii.  

Alocarea de fonduri europene (FSE) pentru acest domeniu prin POSDRU constituie o 

oportunitate pe care trebuie să o aibă în vedere permanent şi unităţile de învăţământ profesional 

şi tehnic, fiind necesare în continuare eforturi suplimentare pentru a ridica nivelul competenţelor 

populaţiei şi pentru a dobândi flexibilitate şi securitate pe întreaga piaţă a forţei de muncă.  
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Pentru atingerea acestui deziderat este necesară implicarea unui număr cât mai mare de 

instituţii de învăţământ pentru autorizarea şi mai ales derularea programelor de formare 

profesională a adulţilor. 

 

 
Sursa: Statistica CEDEFOP 

 

5.6.Indicatori de impact 

 

5.6.1. Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra ratei 

şomajului  

 

La nivelul judeţului Sălaj se constată o rată crescută a şomajului şi mai ales a celui de 

lungă durată în rândul tinerilor, fapt ce sugerează o problemă serioasă a sistemului de pregătire 

profesională a tinerilor.  

Conectarea insuficientă a sistemului de educaţie cu piaţa muncii  este un factor de 

creştere a riscului de a deveni şomer şi de a intra în faza şomajului  de lungă durată sau de 

excludere de pe piaţa muncii.  

Chiar dacă  oferta educaţională s-a făcut ţinând cont de  planul de dezvoltare economică 

şi socială a judeţului pe termen mediu şi lung şi prognoza cererii de forţă de muncă trebuie luate 

în continuare măsuri privind asigurarea accesului egal pentru toţi la procesul de învăţare şi 

obţinerea competenţelor şi calificărilor necesare integrării sustenabile pe piaţa muncii.  

Această prioritate are drept ţintă  atât nevoile specifice ale indivizilor anterioare 

abandonului şcolar sau finalizării procesului de educaţie, precum şi nevoile ulterioare absolvirii 

ca persoană activă, integrată pe piaţa muncii, în vederea prevenirii şomajului în rândul tinerilor 

sau slabei participări la pregătirea profesională continuă, fenomene a căror amploare necesită 

acţiuni naţionale şi nu intervenţii regionale, care au un efect şi un impact limitat . 

 

5.6.2. Inserţia profesională a absolvenţilor 

 

În baza unui parteneriat între AJOFM – uri şi ISJ – uri s-a întocmit la nivelul fiecărei 

unităţi de învăţământ şi a inspectoratului şcolar o bază de date cu elevii din învăţământul tehnic 

şi profesional, bază de date ce va constitui un suport relevant pentru urmărirea inserţiei 

absolvenţilor pe piaţa muncii. Această bază de date urmează să fie gestionată în viitor astfel încât 
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să poată oferi informaţii concludente despre parcursul absolvenţilor învăţământului profesional şi 

tehnic. 

 

 

5.6.3. Gradul de utilizare a competenţelor dobândite de absolvenţi la locul de 

muncă 

 

În ceea ce priveşte indicatorul "gradul de utilizare a competenţelor dobândite de 

absolvenţi la locul de muncă", Agenţia Judeţeană pentru Ocupare şi Formare Profesională Sălaj 

nu monitorizează, în prezent, un astfel de indicator. 

Mai multe observaţii legate de acest indicator se pot obţine pe baza unor anchete sau a 

unor sondaje periodice efectuate în rândul absolvenţilor şi angajatorilor vizând inserţia 

profesională. 

 

 

5.7. Oferta şcolilor din învăţământul tehnic şi profesional 

 

5.7.1. Evoluţia planurilor de şcolarizare  

 

În perioada 2002-2012, populaţia şcolară  cuprinsă în învăţământul tehnic şi profesional 

a avut o evoluţie ascendentă, raportată la numărul total de elevi cuprinşi în învăţământul liceal şi 

profesional, lucru ce s-a datorat unei oferte educaţionale echilibrată şi atractivă. (Anexa 7). 

Analizând planurile de şcolarizare în perioada 2002-2012 putem spune că a existat o 

permanentă preocupare pentru ca oferta educaţională să poată fi armonizată cu piaţa muncii 

pentru a menţine echilibru constant între cerere şi ofertă şi că ponderea elevilor cuprinşi în 

învăţământul tehnic şi profesional este mai mare decât cea în învăţământul teoretic şi vocaţional  

fapt care poate demonstra că oferta calificărilor prin învăţământ tehnic şi profesional  este o 

ofertă destul de atractivă.  

 Adaptarea ofertei educaţionale la calificările cerute pe piaţa muncii se reflectă prin 

creşterea numărului de elevi  în domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice, servicii, turism 

şi alimentaţie publică şi scăderea efectivelor de elevi pentru domeniile mecanică, textile-pielărie 

şi fabricarea produselor din lemn.  

Analizând informaţiile anterioare constatăm că oferta educaţională a fost adaptată la 

cerinţele pieţei muncii printr-o proiectare adecvată a planurilor de şcolarizare pe domenii / 

profile şi calificări în perspectiva anului 2017, urmărindu-se dezvoltarea ofertei educaţionale în 

domeniile: electronică şi automatizări, construcţii şi lucrări publice, comerţ, servicii şi turism şi 

alimentaţie publică, producţia media, domenii a căror viabilitate a fost demonstrată pentru 

perioada următoare. 

Pentru optimizarea ofertei educaţionale şi creşterea atractivităţii sistemului de învăţământ 

profesional şi tehnic se are  în vedere acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu, 

eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate 

opta elevul şi utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei 

calităţii şi serviciilor.  

 

 

5.7.2. Analiza ofertei curente pentru  formarea profesională iniţială în anul 

şcolar 2016 – 2017  

 

În judeţului Sălaj, preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile noului 

cadru legislativ constituie premise pentru asigurarea unei corelări corespunzătoare între 

obiectivele educaţionale şi nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei economii 

bazate pe cunoaştere.  
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În ceea ce priveşte oferta curentă de formare profesională iniţială, accentul a fost pus pe 

dimensiuni şi principii specifice:  

 orientarea educaţiei către dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor;  

 ofertă educaţională flexibilă;  

 posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate;  

 introducerea unor mijloace noi de selectare şi organizare a conţinutului modulelor 

de specialitate şi adaptarea acestui conţinut al învăţării la cerinţele vieţii cotidiene 

şi la caracteristicile pieţei forţei de muncă;  

 responsabilizarea partenerilor sociali la probleme legate de educaţie.  

Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii s-a realizat şi prin modul de 

fundamentare a cifrei de şcolarizare pentru fiecare an şcolar. 

În învăţământul preuniversitar din judeţul Sălaj, cifra de şcolarizare s-a realizat potrivit 

metodologilor aprobate de M.E.N.C.Ș., iar pentru învăţământul profesional şi tehnic 

fundamentarea planului de şcolarizare s-a realizat pe baza nevoilor de dezvoltare economică 

identificate la nivel judeţean împreună cu partenerii economici şi sociali. 

Un impediment considerabil în calea planificării ofertei de formare profesională este 

incapacitatea tuturor factorilor implicaţi de a face distincţia între cererea de forţă de muncă pe 

termen scurt şi pe termen lung.  

Marea majoritate a agenţilor economici pun prea mult accentul pe cererea de forţă de 

muncă pe termen scurt şi pe problemele presante actuale. Capacitatea de prognoză la nivelul 

angajatorilor, în multe cazuri este redusă.  

Planificarea în învăţământul profesional şi tehnic a căpătat o nouă dimensiune, prin 

includerea reprezentanţilor nivelului regional de dezvoltare în organismele cu rol consultativ. 

Dezvoltarea regională va constitui baza pentru cea mai mare parte a sprijinului pe care România 

urmează să-l primească din partea Uniunii Europene, prin intermediul fondurilor structurale. 

Foarte importantă, în acest context, este activitatea Comitetului Local de Dezvoltare a 

Parteneriatului Social, rolul acestui organism consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean fiind 

unul definitoriu în proiectarea ofertei de formare iniţială. 

 

 

5.7.3. Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar viitor. Ţinte pe 

termen mediu pe domenii de pregătire 

   

La fundamentarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016 – 2017, s-

au avut în vedere ţintele stabilite pentru anul 2017 pentru fiecare domeniu. 

 Într-o proporţie de 80%, Planul de şcolarizare respectă tendinţele de creştere sau 

descreştere a unora dintre domenii.  

Realizarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016 - 2017, în învăţământul 

profesional şi tehnic este relativ bună, conform datelor transmise de şcoli. (Anexa 16). 

 Un aspect deosebit de important în dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic este 

faptul că începând cu anul şcolar 2012 – 2013, prin programul „Alege-ţi drumul !” se revine la  

învăţământul profesional, o rută de educaţie şi pregătire practică care vizează integrarea mai 

uşoară a viitorilor absolvenţi pe o piaţă a muncii aflată într-o continuă schimbare.  

Acest program al M.E.C.T.S. şi C.N.D.I.P.T. se adresează tuturor elevilor clasei a IX-a 

cuprinşi în învăţământul liceal care doresc să beneficieze de oportunităţile oferite de o 

profesionalizare accelerată, prin trecerea la un program specializat.  

Programul „Alege-ţi drumul!" se va desfăşura pe o perioadă de doi ani, după absolvirea 

clasei a IX-a, ca parte a filierei tehnologice a învăţământului liceal.   

La finalul celor doi ani, după absolvirea cu succes a programului, elevii au posibilitatea 

de a-şi continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, formă de zi sau seral, în vederea 

obţinerii diplomei de bacalaureat.  
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Programul se adresează şi elevilor din seriile anterioare care au absolvit clasa a IX-a, însă 

au abandonat timpuriu forma de pregătire liceală, precum şi absolvenţilor şcolilor de arte şi 

meserii. 

În primul an de organizare, pregătirea teoretică reprezintă 40% în ansamblul formării 

oferite, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 60%.  

În al doilea an de învăţământ profesional, importanţa pregătirii teoretice va scădea până 

la un sfert din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în şi mai mare măsură pe pregătirea 

practică, cu o pondere de 75%.  

Proiectul "Alege-ţi drumul!" echilibrează raportul cerere-ofertă pe piaţa muncii şi oferă 

elevilor de liceu, dar şi angajatorilor un sistem naţional de pregătire practică.  

Se pune un accent deosebit pe pregătirea practică de specialitate, desfăşurată în 

parteneriat cu un angajator, singura capabilă să asigure bazele unei viitoare meserii.  

Acest parteneriat este încheiat la nivel local, are menirea de a consolida relaţia între 

şcoală şi piaţa muncii şi de a permite elevilor un acces mai rapid la un loc de muncă atât în 

România, cât şi în afara graniţelor, prin certificatul de calificare profesională şi suplimentul 

descriptiv recunoscute pe plan european.  

 

Situaţia realizării planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional cu durata de  

3 ani în anul şcolar 2016- 2017 

      

Domeniul de pregătire / Calificarea profesională 

Plan aprobat  

clasa a IX-a, zi 

2016-2017 

(inclusiv 

suplimentări, 

modificări)* 

Plan 

realizat 

clasa a IX-a 

zi 

2016-2017 

Pondere 

plan 

realizat 

Nr. 

clase 
Nr. elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

TOTAL GENERAL, din care, pe domenii de 

formare profesională şi calificări: 20 560 19 481 85.9% 

TOTAL  Mecanică, din care, pe calificări: 9.5 266 9.5 255 95.9% 

Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice  0.5 14 0.5 14 100.0% 

Sudor  0.5 14 0.5 14 100.0% 

Mecanic auto  6.5 182 6.5 163 89.6% 

Lăcătuș mecanic prestări servicii  1 28 1 35 125.0% 

Tinichigiu vopsitor auto  1 28 1 29 103.6% 

TOTAL Construcţii instalaţii şi lucrări publice, din 

care, pe calificări:  1.5 42 1 28 66.7% 

Zidar-pietrar-tencuitor  1.5 42 1 28 66.7% 

TOTAL Comerţ, din care, pe calificări: 1 28 1 23 82.1% 

Comerciant-vânzător  1 28 1 23 82.1% 

TOTAL Turism şi alimentaţie, din care, pe 

calificări: 4 112 4 95 84.8% 

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație  2 56 2 52 92.9% 

Bucătar  1 28 1 22 78.6% 

Cofetar-patiser 1 28 1 21 75.0% 

TOTAL  Fabricarea produselor din lemn, din care, 

pe calificări: 1 28 1 23 82.1% 

Tâmplar universal  1 28 1 23 82.1% 

TOTAL Industrie textilă şi pielărie, din care, pe 3 84 2.5 57 67.9% 
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calificări: 

Confecționer produse textile  2 56 1.5 31 55.4% 

Tricoter confecționer  1 28 1 26 92.9% 

 

Situaţia realizării planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional cu durata de  

3 ani în anul şcolar 2015- 2016 

Unitatea de 
învățământ 

Domeniul de 
pregătire 

Calificarea profesională 

Plan aprobat  
clasa a IX-a, zi 

2015-2016 

Plan realizat 
cl. a IX-a  Pondere 

plan 
realizat Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 

 
 
 
 
Liceul Tehnologic 
"Voievodul Gelu" Zalău 

 
 
Turism și 
alimentație  

Ospătar(chelner) vânzător 
în unități de alimentație  

1 28 1 30 107,1% 

Bucătar  0,5 14 0,5 15 107,1% 

Cofetar-patiser  0,5 14 0,5 15 107,1% 

Comerț  Comerciant-vânzător  1 28 1 31 110,7% 

Industrie alimentară Operator in industria 
vinului si a băuturilor 
spirtoase 

0,5 14 0 0 0,0% 

Industrie alimentară Brutar - patiser -
preparator produse 
făinoase 

0,5 14 0 0 0,0% 

 
Liceul Tehnologic ”Mihai 
Viteazul” Zalău 

 
Mecanică  

Sudor  1 28 1 31 110,7% 

Mecanic echipamente 
hidraulice și pneumatice  

1 28 1 30 107,1% 

Colegiul Tehnic ”Iuliu 
Maniu” Șimleu Silvaniei 

Fabricarea 
produselor din lemn  

Tâmplar universal  1 28 1 24 85,7% 

 
Liceul Tehnologic ”Ioan 
Ossian” Șimleu Silvaniei 
 

Turism și 
alimentație  

Ospătar(chelner) vânzător 
în unități de alimentație  

1 28 1 28 100,0% 

Mecanică  Mecanica auto  1 28 1 28 100,0% 

 
Liceul Tehnologic 
”Gheorghe Pop de 
Băsești” Cehu Silvaniei 

Fabricarea 
produselor din lemn  

Tâmplar universal  1 28 1 28 100,0% 

Industrie textilă și 
pielărie  

Tricoter confecționer  1 28 1 18 64,3% 

 
Liceul Tehnologic 
”Octavian Goga”  

Mecanică  Lăcătuș mecanic prestări 
servicii  

1 28 1 20 71,4% 

Industrie textilă și 
pielărie  

Confecționer produse 
textile  

1 28 1 18 64,3% 

Liceul Tehnologic 
”Cserey-Goga” Crasna 

Mecanică  Mecanic auto 1 28 1 16 57,1% 

Liceul Tehnologic ”Liviu 
Rebreanu” Hida 

Mecanică  Lăcătuș mecanic prestări 
servicii  

1 28 1 17 60,7% 

 
Liceul Tehnologic Nr. 1 
Nușfalău 

Mecanică  Mecanic auto  1 28 1 27 96,4% 

Industrie textilă și 
pielărie  

Confecționer produse 
textile  

1 28 1 24 85,7% 

Liceul Tehnologic Nr. 1 
Sărmășag 

Mecanică  Mecanic auto  2 56 1 27 48,2% 

Liceul Tehnologic Nr. 1 
Sîg 

Fabricarea 
produselor din lemn  

Tâmplar universal  1 28 1 28 100,0% 
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Liceul Tehnologic Nr. 1 
Surduc 

Mecanică  Mecanic auto  1 28 1 20 71,4% 

TOTAL     21 588 19 475 80,8% 

 

 

5.7.4. Oferta şcolilor din învăţământul tehnic şi profesional pentru formarea 

adulţilor în anul şcolar 2016 – 2017  

 

În  ceea ce priveşte organizarea de cursuri de calificare şi reconversie profesională a 

adulţilor de către unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, prin autorizarea acestora pe 

programe de formare, la nivelul judeţului avem autorizate 3 unităţi de învăţământ. (Anexa 11). 

Educaţia adulţilor în cadrul şcolilor de învăţământ profesional şi tehnic, a devenit un 

aspect important în viziunea managerilor acestora, motiv pentru care în decursul anilor s-a 

observat o creştere evidentă a numărului de şcoli autoritate CNFPA. 

În ultimii ani şcolari a crescut numărul de programe de formare derulate în şcolile 

autorizate, la fel şi numărul cursanţilor participanţi la aceste cursuri de formare. 

Un interes aparte este acordat şi Programului „A doua şansă”, care prin componenta sa de 

profesionalizare situează şcolile învăţământului profesional şi tehnic în postura de furnizor direct 

al acestui program sau de partener al unor şcoli gimnaziale care derulează acest program.  

Faptul că se adresează, adulţilor de diferite vârste, care nu au finalizat învăţământul 

obligatoriu şi urmăreşte şi obţinerea unei calificări de nivelul 2 în condiţii de flexibilitate a 

demersului educaţional, constituie un element de atractivitate a acestui program. 

 

5.7.5. Reţele şcolare în anul şcolar 2016– 2017 

 

La nivelul judeţului Sălaj există 18 unităţi de învăţământ în care se desfăşoară 

învăţământul tehnic şi profesional din care 1 Colegiu Naţional, 2 Colegii Tehnice, 13 Licee 

tehnologice  1 CSEI și 1 Școală Postliceală Sanitară. Dintre cele 18 unităţi,  9 sunt  în mediul 

urban şi 9 în mediul rural. Dintre aceste unităţi, 6 sunt cuprinse în Programul Phare Tvet, 3 din 

mediul urban şi 3 din mediul rural. 
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5.7.6. Parteneriatul cu întreprinderile – Analiza indicatorilor din harta 

parteneriatului privind practica elevilor şi parteneriatul cu agenţii economici 

în anul şcolar 2016 - 2017 

 

Parteneriatul  şcoală întreprindere îşi propune realizarea unui învăţământ formativ care 

are ca scop formarea unor deprinderi corecte  de muncă, flexibilitate şi adaptare la cerinţele 

pieţei muncii şi a  agenţilor economici.  

Pentru a putea obţine acest lucru  este nevoie de elaborarea unui plan  de şcolarizare şi pe 

baza posibilităţilor de efectuare a practicii la angajatori,  de încheiere de parteneriate cu agenţii 

economici, de monitorizare a activităţii elevilor de către cadrul didactic şi de către un 

reprezentant al angajatorului, de activitate practică în şcoală pe domenii, unde există dotare şi de 

evaluare (şcoală – agent economic, alţi parteneri). 

Anual unităţile şcolare încheie şi reînnoiesc convenţiile de practică cu agenţii economici 

din domeniile pentru care şcolarizează elevi (Anexa 13).  

S-a înregistrat un progres bun în implicarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj şi a 

şcolilor în proiecte finanţate din fonduri europene. 

I.S.J. Sălaj este partener în proiectele „Stagii de pregătire practică de calitate – elevi mai 

bine pregătiţi pentru piaţa muncii” (4 unităţi IPT);  “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” (6 

unităţi IPT); iar două dintre unităţile de învăţământ profesional şi tehnic în proiectul “Drumul 

spre succes”, cu implicarea unui număr mare de de elevi din aceste unităţi de învăţământ. Cele 

trei proiecte vizează atât calitatea stagiilor de pregătire practică desfăşurate la agenţii economici 

cât şi componenta de orientare şi consiliere. 

Pentru a exista o relaţie cât mai strânsă între şcoală şi agentul economic ar fi necesar 

crearea unui cadru legislative prin care agenţii economici să beneficieze de anumite facilităţi  în 

urma contractelor încheiate cu şcolile cum ar fi: 

 asigurarea dotărilor necesare pentru derularea stagiilor practică în cele mai bune condiţii 

similare celor reale; 

 stimularea financiară a agenţilor economici care asigură efectuarea stagiilor de practică a 

elevilor de la învăţământul profesional şi tehnic; 

 rezolvarea problemelor privind transportul elevilor spre locurile de desfăşurare a stagiilor 

la agenţii economici; 

 asigurarea din partea agentului economic a utilajelor moderne din domeniul în care se 

face practica; 

 asigurarea parcurgerii programelor de instruire practică comasată şi strategii de pregătire 

la agenţii economici cu care are şcoala contracte de parteneriat, respectându-se condiţiile 

de aplicabilitate şi criteriile de performanţă prevăzute în Standardele de pregătire 

profesională specifice nivelelor de calificare; 

 determinarea agenţilor economici în încheierea de contracte de şcolarizare cu elevii şi 

acordarea de burse; 

Anual, şcolile încheie contracte de parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, 

prin care sunt stabilite acţiuni comune prin care părinţii participă activ la modernizarea şi dotarea 

atelierelor şcolare, având ca scop formarea de deprinderi corecte de muncă, adaptate la cerinţele 

pieţei muncii şi a agenţilor economici.  

Pentru îmbunătăţirea mediului educaţional prin optimizarea reţelei şcolare şi 

modernizarea spaţiilor, a echipamentelor şi dotarea atelierelor pentru efectuarea practicii, se 

organizează mese rotunde între şcoală – părinţi şi reprezentanţii agenţilor economici.. 

 

 

5.8. Principalele concluzii din analiza Învăţământului Profesional Tehnic 

 

În baza analizei făcute asupra fiecărui indicator în parte se desprind următoarele 

concluzii: 
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Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane în ÎPT 

 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT 

 

Desprinse din 

contextul european de 

politici şi formare 

profesională  

Creşterea implicării şcolilor de învăţământ profesional şi tehnic în 

programe active care vizează ocuparea unui procent însemnat al forţei 

de muncă calificată. 

Creşterea nivelului de pregătire, prin sisteme mai bune de educaţie şi 

formare şi promovarea culturii antreprenoriale în rândul tuturor 

elevilor din învăţământul liceal şi în deosebi din învăţământul 

profesional şi tehnic. 

Asigurarea unor resurse umane competente pe piaţa muncii, atât 

printr-o formare iniţială de calitate, prin sistemul educaţional 

(învăţământul profesional şi tehnic), până la intrarea pe piaţa muncii, 

cât şi prin valorificarea optimă a potenţialului fiecărui individ prin 

ocupare, respectiv prin asigurarea oportunităţilor de dezvoltare 

profesională prin formarea profesională continuă şi reconversie, de 

actualizare a cunoştinţelor, de perfecţionare şi îmbunătăţire a 

competenţelor, pentru a face faţă dinamicii sociale, economice şi 

tehnologice. 

Desprinse din 

asumarea contribuţiei 

ÎPT la obiectivul 

strategic al UE pentru 

2010 (Lisabona) 

Pentru o mai bună potrivire cu nevoile curente şi viitoare ale pieţei 

muncii, este necesară o îmbunătăţire a nivelului cunoştinţelor, 

deprinderilor şi competenţelor în concordanţă cu cerinţele formulate 

de către agenţii economici pentru diferite poziţii de lucru şi anumite 

sarcini de lucru. 

Promovarea prioritară a calificărilor / competenţelor care contribuie la 

economia bazată pe cunoaştere. 

Aplicarea de către IPT a propunerilor “Agendei pentru noi competenţe 

şi locuri de muncă", cum ar fi dezvoltarea parteneriatelor între sectorul 

educaţiei şi lumea muncii, în special prin implicarea partenerilor 

sociali în planificarea ofertei de educaţie şi fomare profesională; 

implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul 

Naţional al Calificărilor corelat cu EQF; asigurarea dobândirii şi 

recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior şi prin 

formarea adulţilor, a competenţelor cerute pentru angajare în formarea 

continuă şi pe piaţa muncii.  

Pentru a putea adapta continuu competenţele indivizilor la nevoile şi 

dinamica pieţei muncii, sunt esenţiale competenţe de bază, 

transversale, dobândite încă din educaţia şi formarea iniţială, ce îi 

permit adultului să acumuleze, să actualizeze continuu, prin învăţare 

pe parcursul întregii vieţi. 

Adoptarea la toate nivelurile de planificare a unor ţinte şi măsuri 

adecvate pentru apropierea de indicatorii de referinţă Uniunea 

Europeană (Benchmarks), măsurarea sistematică a progresului în 

îndeplinirea indicatorilor propuşi şi reglarea întregului demers pentru 

atingerea acestora. 

Desprinse din 

contextul educaţional 

Creşterea atractivităţii sistemului educaţional de învăţământ 

profesional şi tehnic  

Creşterea gradului de adecvare a procesului de formare şi evaluare în 

raport cu Standardele de pregătire profesională specifice fiecărui nivel 
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Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane în ÎPT 

 

şi domeniu 

Rute de formare mai flexibile pentru a permite cu uşurinţă 

valorificarea achiziţiilor unui anumit parcurs de formare, respectiv 

sprijinirea pentru a trece dintr-o rută de formare în alta pe baza 

competenţelor cheie şi tehnice generale dobândite până la un moment 

dat în formarea iniţială. 

Dezvoltarea de sisteme educaţionale și de formare moderne care să 

asigure competenţe cheie şi excelență.  

Dezvoltarea unor scheme flexibile de transfer între domeniile de 

pregătire şi calificări, dar şi a unor scheme funcţionale de tranziţie de 

la şcoală la locul de muncă pentru absolvenţii de de învăţământ 

profesional şi tehnic. 

Desprinse din 

contextul demografic  

Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice:  

 asigurarea cuprinderii fiecărui copil şi tânăr de vârstă şcolară 

într-o formă de învăţământ;  

 dezvoltarea unor programe educaţionale individualizate 

adresate adulţilor care nu au beneficiat de prima şansă oferită 

de educaţie pentru dobândirea competenţelor cheie, pentru a 

putea participa activ pe piaţa muncii în condiţiile unei evoluţii 

dinamice a acesteia. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE 

 

Raportul număr 

elevi/număr norme 

didactice 

Nivelul încadrării cu personal este în general  prea ridicat, iar raportul 

elev-profesor în scădere. Numărul elevilor va continua să scadă, dar 

este probabil ca scăderea să difere semnificativ în funcţie de nivelul de 

învăţământ. Pentru a realiza o eficienţă sporită a actului educaţional 

este necesară: 

 organizarea unităţilor de învăţământ pe verticală şi nu pe 

orizontală,  

 reorganizarea reţelei şcolare în scopul eliminării claselor cu 

efective mici, precum şi a claselor cu predare simultană, 

 comasarea claselor de acelaşi profil / specializare / calificare 

profesională în cadrul aceleiaşi unităţi şcolare, 

 comasarea unităţilor şcolare de acelaşi tip din aceeaşi 

localitate. 

Resurse umane din 

ÎPT  

Pentru  dezvoltarea profesională a personalului didactic din de 

învăţământul profesional şi tehnic trebuie luate măsuri în ceea ce 

priveşte actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile 

tehnologii şi schimbările organizaţionale din mediul economic. De 

asemenea, trebuie avute în vedere şi competenţele metodice şi cele 

aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii.  

Participarea la programe de formare iniţiate de diferite instituţii de 

învăţământ superior, Casa Corpului Didactic sau chiar agenţi 

economici dispuşi să ofere formare cadrelor didactice în legătură cu 

noile tehnologii. 

Implementarea mai multor proiecte cu finanţare europeană în care 

grupul-ţintă este format şi din cadre didactice din IPT: "Certificarea 

ECDL a cadrelor didactice din Zalau, un nou pas spre integrarea 

tehnicilor IT la orele de curs", ID 36358; „Perfecţionarea cadrelor 
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Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane în ÎPT 

 

didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline economice”, 

ID 63908; etc 

Introducerea  unor măsuri specifice de susţinere şi motivare, întărirea 

intrărilor în sistem, autonomie instituţională completă în definirea 

normei didactice şi de cercetare, facilitarea şi impulsionarea procesului 

de perfecţionare de-a lungul carierei profesionale a tuturor cadrelor 

didactice. 

Elaborarea unui program la nivel naţional care să includă măsuri la 

toate nivelurile: administrativ- managerial, al formării şi dezvoltării 

profesionale, al promovării, al condiţiilor şi relaţiilor de muncă, al 

profesionalizării carierei didactice. 

Resurse materiale şi 

condiţii de învăţare   

Pentru a beneficia de sisteme de educaţie şi formare de calitate, se 

impune modernizarea infrastructurii educaţionale şi de formare, 

inclusiv prin dotarea cu echipamente şcolare şi tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor (TIC). De asemenea,  este necesară identificarea 

unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii şi a 

dotărilor şi elaborarea de  noi programe de reabilitare şi modernizare a 

infrastructurii şi de programe de dotare cu echipamente didactice 

pentru pregătirea de specialitate. Sunt necesare investiţii în resurse 

materiale şi umane pentru a transforma şcolile în adevărate centre 

comunitare de învăţare. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE PROCES 

 

Mecanisme 

decizionale şi 

descentralizarea 

funcţională în TVET 

Întărirea capacităţii manageriale nu numai la nivelul şcolilor, ci şi al 

autorităţilor locale, deoarece fără o pregătire adecvată a autorităţilor şi 

dezvoltarea unor departamente bine pregătite pentru problematica 

educaţională, nu putem vorbi de o bună funcţionare în sistemul 

descentralizat, bazat pe o foarte bună colaborare între reprezentanţii 

comunităţii locale şi cei ai unităţilor de învăţământ. 

Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea 

procesului de descentralizare, cu stabilirea unor competenţe clare 

legate de managementul integrat al resurselor umane, precum şi de 

managementul financiar. 

Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor 

parteneriale create la nivel local şi regional, precum şi identificarea 

unor soluţii de susţinere a activităţii acestor structuri  

Serviciile de orientare 

şi consiliere  

Dezvoltarea unui sistem corespunzător de informare, consiliere şi 

orientare, integrat şi corespunzător, pentru potenţialii beneficiari de 

învăţare de toate vârstele şi din toate mediile şi creşterea gradului de 

acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere cu privire la 

numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal 

şi consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a 

traseului de pregătire. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE 

 

Rata netă de 

cuprindere în educaţie 

Gradul de cuprindere 

în educaţie 

Programe care să permită accesul la educaţie pentru elevii proveniţi 

din mediul rural şi îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere 

pentru categoriile expuse risculu. 

Măsuri, inclusiv proiecte, pentru sprijinirea tuturor copiilor şi tinerilor 
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Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane în ÎPT 

 

privind accesul la educaţie, indiferent de mediul de provenienţă social 

şi familial.  

Ratele de tranziţie în 

învăţământul liceal şi 

profesional 

Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii educaţionale 

de calitate pentru toţi în special pentru elevii din mediul rural şi pentru 

cei proveniţi din medii dezavantajate 

Stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul 

nivel de calificare în perspectiva 2013 (rata abandonului şcolar 

timpuriu să nu depăşească 15%, respectiv rata de absolvire a 

învăţământului secundar să fie de cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 

22 de ani ) 

Abandonul şcolar Dezvoltarea unor instrumente financiare de sprijin care să permită 

participarea grupurilor vulnerabile la educaţie şi formare 

Rata de părăsire 

timpurie a sistemului 

de educaţie 

Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin 

acordarea unor facilităţi de menţinere în sistemul de formare 

profesională iniţială a tinerilor proveniţi din mediul rural sau din 

grupuri vulnerabile şi flexibilizarea rutelor de reintrare în sistemul 

educaţional. 

Nivelul competenţelor 

cheie 

Creşterea oportunităţilor de accesare şi evaluare a învăţării bazată pe 

unităţi de competenţă. Adoptarea unei centrări pe beneficiarul învăţării 

în conceperea programelor de educaţie şi formare 

Asigurarea dezvoltării competenţelor cheie ca parte integrantă a 

tuturor proceselor de învăţare. 

Rata de participare în 

formarea continuă a 

populaţiei adulte ( 25-

64 ani) 

Diversificarea sistemului de ofertare pentru asigurarea celei de-a doua 

şanse la educaţie, a educaţiei de bază a adulţilor  

Extinderea reţelei de servicii educaţionale pentru adulţi  

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT 

 

Rata şomajului 

tinerilor din grupa de 

vârstă 15-24 de ani 

Ponderea şomerilor 

tineri în numărul total 

al şomerilor 

Şomajul de lungă 

durată 

Rata de inserţie a 

absolvenţilor la 6,12 şi 

36 luni de la absolvire, 

pe niveluri de educaţie 

şi domenii/profiluri de 

formare profesională  

Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei 

absolvenţilor prin încheierea de protocoale de colaborare între ISJ-uri 

şi AJOFM-uri, monitorizarea administrativă a inserţiei absolvenţilor 

prin parteneriatul ISJ-AJOFM, realizarea de proiecte privind inserţia 

absolvenţilor de către CJRAE de la nivelul judeţelor, compatibilizarea 

datelor din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale sistemului de educaţie 

şi formare profesională. De asemenea sunt necesare realizarea periodic 

a unor sondaje în rândul absolvenţilor şi a angajatorilor care să vizeze 

inserţia profesională, gradul de utilizare a competenţelor  şi alte 

informaţii utile privind finalităţile sistemului de educaţie şi formare 

profesională. 

DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI TVET 

 

Structura ofertei pe 

domenii de formare 

profesională, profiluri 

şi calificări  

Creşterea semnificativă a numărului şi varietăţii ofertelor de educaţie 

şi formare, pentru a asigura mai multe opţiuni şi o accesibilitate 

sporită  

Evaluarea sistematică a planurilor de şcolarizare la nivel local şi 

regional, din perspectiva relevanţei pentru cerinţele şi tendinţele de pe 
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Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane în ÎPT 

 

piaţa muncii. Această măsură ar trebui corelată cu restructurarea reţelei 

şcolare. 
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6. MONITORIZAREA  PROGRESULUI ÎN IMPLEMENTAREA PLAI 

Raportul furnizează informaţii în legătură cu toate priorităţile şi obiectivele cuprinse în 

PLAI Sălaj 2009-2013, care au făcut parte din prezentul proces de monitorizate, astfel: 

S-a urmărit monitorizarea pe baza Strategiei judeţene de dezvoltare a învăţământul 

profesional şi tehnic 2009-2013 fiind analizate cele 6 priorităţi cu obiectivele, acţiunile şi 

indicatorii specifici  şi a fost făcută aprecierea progresului înregistrat în urma implementării 

PLAI SĂLAJ. Privind în ansamblu progresul înregistrat în implementarea PLAI se poate observa 

un progres bun, au fost înregistrate diferenţe în sens pozitiv pentru majoritatea obiectivelor 

comparativ cu monitorizarea efectuată în 2009. 

 

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacitatii de management în învăţământ 
Componenţa CLDPS Sălaj a fost actualizată pentru a îmbunătăţii participarea tuturor celor 

implicaţi în demersul susţinerii învăţământului ÎPT din judeţul Sălaj, derulat în cele 17 şcoli în 

care funcţionează clase la filiera tehnologică. Toţi directorii şi directorii adjuncţi din şcolile ÎPT 

s-au implicat în formarea lor în domeniul managerial şi în familiarizarea cu particularităţile 

acestui tip de învăţământ a cărui obiectiv general este formarea profesională. 

 

PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei 

muncii 

Se înregistrează un progres satisfăcător în creşterea nivelului de calificare în sectoarele 

prioritare ale regiunii dar un progres bun în diversificarea calificărilor. În acest interval s-au 

autorizat pentru formarea adulţilor 3 şcoli ÎPT, pentru 7 programe de formare, iar altele au 

încheiate parteneriate cu AJOFM pentru derularea unor programe de formare. În 7 unităţi şcolare 

s-au derulat programe de a 2-a şansă. Toate şcolile IPT din Sălaj au parteneriate cu agenţii 

economici iar CDL-urile au fost concepute prin consultarea agenţilor economici. A crescut 

numărul absolvenţilor de liceu tehnologic, ambele rute, care urmează cursuri universitare şi 

postliceale.  

 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatului social (pentru imbunătăţirea calităţii 

în TVET) 
Pentru atingerea obiectivelor au fost realizate parteneriate funcţionale cu un mare număr 

de agenţi economici sau alte organizaţii parteneriale, au fost modernizate şi dotate cu minimul 

necesar în raport cu cerinţele standardului de pregătire profesională un număr important de şcoli. 

În cadrul şcolilor PHARE au fost dotate ateliere şi laboratoare la nivelul standardelor moderne 

de pregătire iar celelalte şcoli  s-au preocupat de îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale din 

fonduri proprii şi din diferite proiecte.  

S-a înregistrat un progres bun în implicarea ISJ şi a şcolilor în proiecte finanţate din 

fonduri europene, ISJ Sălaj este partener în proiectele Proiect ID 62356 – „Stagii de pregătire 

practică de calitate – elevi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii” – ISJ Sălaj, partener nr. 1, 

beneficiar ISJ Alba, Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, 

şcoli implicate Colegiul Tehnic „Al.Papiu Ilarian” Zalău, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu, 

Grup Şcolar „Cserey Goga” Crasna, Grup Şcolar Industrial Sărmăşag; Proiect ID 60004 – 

“Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” – ISJ Sălaj, partener nr. 1, beneficiar ISJ Hunedoara, şcoli 

implicate  Colegiul Tehnic „Al.Papiu Ilarian” Zalău, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu, 

Grupul Şcolar „Voievodul Gelu” Zalău, Grup şcolar „Mihai Viteazul” Zalău, Grup Şcolar „Ioan 

Ossian” Şimleu, Grup Şcolar „Octavian Goga” Jibou; Proiect ID 59295 – “Drumul spre succes”, 

cu implicarea şcolilor Colegiul Tehnic „Al. Papiu Ilarian” Zalău, Grup Şcolar „Mihai Viteazul” 

Zalău. 

PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională 

pentru elevi şi adulţi 
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Au fost formaţi profesori şi consilieri cu privire la orientarea carierei profesionale a 

elevilor şi a crescut numărul de profesori consilieri.  

Au fost dotate cabinete şcolare de asistenţă psiho-pedagogică la nivelor standardelor. 

Toate acestea duc la o îmbunătăţire a serviciilor de consiliere şi orientare profeională pentru 

elevi şi adulţi. 

 

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii procesului educaţional în TVET prin 

realizarea de proiecte pentru dezvoltarea profesională a resurselor umane (şi prin 

accesarea FSE) 

Un număr mare de cadre didactice  din şcolile ÎPT au participat la cursuri pentru 

dobândirea de competenţe necesare instruirii şi educaţiei pentru adulţi.  

Un progres bun, cu o foarte bună participare, se înregistrează la participarea cadrelor 

didactice la cursuri de perfecţionare sau postuniversitare pentru perfecţionarea în predarea 

tehnologiilor moderne, IT, IntelTeach, ECDL.   

Totodată s-a înregistrat un progres bun în participarea cadrelor didactice la conferinţe, 

simpozioane, cu lucrări ştiinţifice. Acest lucru duce la înregistrarea unui progres bun în ceea ce 

priveşte creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea de către un număr mare de 

profesori a metodelor moderne de predare-învăţare.  

 

PRIORITATEA 6: Creşterea accesului la educaţie pentru grupurile vulnerabile şi 

combaterea excluziunii sociale 
Se poate observa un progres bun  prin creşterea numărului de elevi din învăţământul 

special integraţi în învăţământul de masă precum şi printr-o foarte bună creştere a numărului de 

unităţi de învăţământ din TVET care asigură condiţii pentru persoane cu handicap, unităţi care 

şi-au modernizat infrastructura şi asigură facilităţi didactice adecvate tipului de handicap. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj a derulat un proiect PHARE pentru grupuri dezavantajate, în 

cadrul căruia un număr mare de persoane sunt implicate şi Programul „A doua şansă”. 

Dintre acţiunile care necesită o atenţie deosebită în procesul de actualizare şi revizuire a 

PRAI 2011-2013 menţionăm: 

 Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare a CLDPS Sălaj;  

 Creşterea nivelului de calificare în sectoarele prioritare ale regiunii; 

 Modernizarea infrastructurii şi dotarea corespunzătoare a unităţilor ÎPT, prin numărul 

mare de şcoli care au fost reabilitate prin proiecte europne, guvernamentale şi locale.  

 Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor moderne de predare-

învăţare. 

Credem că este necesară o intensificare a eforturilor depuse de toti factorii responsabili, 

implicaţi în procesul de monitorizare şi actualizare anuala a documentelor strategice pentru 

îndeplinirea în perioada imediat următoare, a obiectivelor şi atingerea ţintelor propuse. 

Se propun acţiuni corective în următoarele cazuri: 

 Implicarea mai intensă a structurilor manageriale în procesul de autoevaluare internă  

 Formarea profesorilor consilieri din cabinetele scolare pentru asistenta clientilor, în 

orientarea şcolară şi profesională (elevi, diriginţi, părinţi) 

 Dotarea cabinetelor şcolare de asistenţă psiho-pedagogică (cu materiale informative 

privind reţeaua şcolara, profile ocupaţionale, baterii de teste de aptitudini etc.); Ponderea 

cabinetelor de orientare scolara şi profesionala este redusa sau inexistenta în mediul rural. 

 Perfecţionarea cadrelor didactice din TVET în specialitatea proprie pentru adaptarea la 

noile tehnologii; 

 Activităţi de orientare şi consiliere cu posibilitatea de titularizare a consilierilor 

psihopedagogi. 

 

Recomandările sunt date pentru fiecare obiectiv în parte. În principal ele se referă la: 
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 Implementarea proiectului strategic, depus de către CNDIPT, finanţat din FSE pentru 

dezvoltarea capacităţii instituţionale a CLDPS; 

 Continuarea procesului de restructurare a reţelei şcolare în conformitate cu cerinţele 

pieţei muncii; şi crearea în mediul rural de centre care să asigure şcolarizare elevilor din 

bazinele  învecinate; 

 Autorizarea tuturor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, ca furnizoare de 

formare profesioală pentru educaţia adulţilor şi depunerea de proiecte finanţate din FSE ( 

Axa 2 DM 2.3); 

 Realizarea de proiecte privind inserţia absolvenţilor de către CJRAE de la nivelul 

judeţului; 

 Atragerea de noi parteneri sociali şi adaptarea  ofertei educaţionale; 

 Continuarea procesului de accesare de fonduri structurale care sa permita dotarea şi 

modernizarea scolilor conform cerinţelor UE; 

 Monitorizarea impactului formării în activitatea cadrelor didactice la nivelul 

conducerilor de şcoli; 

 Participarea profesorilor consilieri la cursuri privind orientarea şcolara şi profesională în 

raport cu tendinţele pieţei muncii; 

 Creşterea numărului de participări la stagii de formare cu agenţi economici şi reconversie 

profesionala. 

 Implementarea metodelor moderne de predare în toate şcolile de învăţământ profesional 

şi tehnic din judeţul Sălaj; 

 

Concluzii 

Din analiza machetelor furnizate din şcoli şi a fişei de monitorizare, s-au constatat 

urmatoarele: 

 au fost monitorizaţi toţi indicatorii din PLAI fiind, în general, evidenţiat  progresul 

înregistrat în implementarea priorităţilor identificate la nivelul regiunii Nord-Vest; 

 necorelări ale valorilor progresului pentru indicatori, unele fiind exprimate în procente 

iar altele în valori fizice, situatie care a facut dificila cuantificarea acestora. 

În procesul de actualizare PLAI s-a respectat calendarul de actualizare, datelor fiind 

preluate din surse statistice oficiale (EUROSTAT, INS), colectarea şi prelucarea informaţiilor 

furnizate de purtătorii direcţi. 

Se recomanda realizarea unei metodologii şi a unor instrumente de culegere a datelor, 

care sa nu dea posibilitatea de interpretare a modului de raportare. 
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7 . ANALIZA SWOT A CORELĂRII OFERTEI DE FORMARE 

PROFESIONALĂ CU CEREREA 

 
Urmare analizării informaţiilor, datelor şi concluziilor din capitolele anterioare rezultă 

următoarele puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări care au stat la baza stabilirii 

priorităţilor pentru judeţul Sălaj: 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Creşterea ponderii numărului de elevi în 

sistemul de învăţământ profesional şi 

tehnic; 

 Creşterea gradului de adaptare a ofertei 

educaţionale la cererea formulată pe 

piaţa muncii, prin scăderea cuprinderii 

elevilor în domeniile mecanică şi 

industrie textilă şi pielărie; 

 Creşterea gradului de implicare în 

Proiecte Finanţate din Fonduri Europene 

 Cadre didactice formate prin programele 

elaborate de S.C. Silcotub S.A. Zalău,  

capabile să utilizeze echipamentele 

specializate din dotarea şcolilor şi noi 

metode de predare/evaluare; 

 Buna funcţionare a structurilor 

parteneriale (CLDPS, CR); 

  Existenţa documentelor de planificare 

strategică pe termen lung a ofertei de 

calificare, corelată la toate nivelurile 

decizionale: regional (PRAI), judeţean 

(PLAI), unitate şcolară (PAS) 

 Planificarea ofertei de pregătire 

profesională pe baza recomandărilor 

PRAI, PLAI – (creşterea numărului de 

elevi la profilul servicii şi resurse 

naturale; 

 Reţele şcolare tematice constituite între 

unităţile de învăţământ din proiectele 

POSDRU (Firme de exercițiu) şi între 

unităţile de învăţământ din proiect şi 

celelalte unităţi de învăţământ 

profesional şi tehnic din judeţe, pe de 

altă parte, constituite cu scopul de 

diseminare a bunelor practici. Ân anul 

școlar 2015-2016 au fost cuprinse în 

Firmele de Exerciții alături de clasele de 

Servicii și clasele de Tehnic. 

 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi 

consiliere a elevilor, prin creşterea 

numărului de profesori consilieri la 

 Număr redus de unităţi de învăţământ 

autorizate pentru programe de educaţie 

a adulţilor 

 Număr redus de unităţi cu autorizaţie 

pentru formarea adulţilor, care 

derulează efectiv programe de formare 

 Lipsa strategiilor de dezvoltare a 

resurselor umane pe domenii de 

calificare cerute pe piaţa muncii  

 Rata de succes a examenelor de 

certificare foarte ridicată, dar 

competenţe scăzute ale absolvenţilor la 

angajare; nepotrivire între exigenţele 

angajatorilor şi competenţele 

absolvenţilor; 

 Nivel redus al cunoștintelor dar și 

interes scăzut pentru îmbunătățirea 

bagajului de cunoștinte teoretice și 

practice, dezvoltarea competențelor și 

abilităților, din partea elevilor din ÎPT. 

 Dezvoltarea insuficientă a 

competenţelor antreprenoriale ale 

elevilor, inclusiv prin Curriculum în 

Dezvoltare Locală (CDL); 

 Număr insuficient de agenți economici 

implicați în realizarea de parteneriate 

eficiente cu unitățile de învăţământ  

pentru realizarea unei pregătiri practice 

de calitate. 

 Elaborarea formala a CDL în 

parteneriat cu agentii economici;   

 Lipsa dotării cu echipamente didactice, 

îndeosebi în unităţile de învăţământ din 

mediul rural; 

 Interesul scăzut al absolvenților ÎPT de 

încadrare în unități din mediul 

industrial, în favoarea migrației 

externe. 
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nivelul regiunii;  

 Implementarea sistemului de asigurare a 

calităţii în învăţământul profesional şi 

tehnic în toate unităţile de învăţământ 

profesională şi tehnic; 

 Îmbunătăţirea parteneriatului unităţilor 

de învăţământ cu agenţii economici, prin 

creşterea numărului de parteneriate ale 

unităţilor de învăţământ;  

 Îmbunătăţirea bazei materiale şi a 

infrastructurii unităţilor de învăţământ 

prin finanțarea laboratoarelor de 

specialitate de către operatorii 

economici (SC Silcotub SA), campus;  

 Proiect de monitorizare privind inserţia 

absolvenţilor 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 Posibilitatea realizării de proiecte 

finanţate prin fondurile structurale 

pentru îmbunătăţirea infrastructurii 

şcolare (POR); 

 Posibilitatea accesării (POSDRU) 

pentru dezvoltarea resurselor umane în  

concordanţă cu cerinţele pieţei muncii; 

 Atractivitatea pentru investitorii  străini  

în  sectoarele economice şi crearea de 

noi locuri de muncă (parc industrial); 

 Rata şomajului la tineri este sub media 

naţională  

 Reducerea populaţiei de vârstă 

preşcolară şi şcolară până în 2025; 

 Creşterea abandonului şcolar în mediul 

rural; 

 Participarea scăzută a adulţilor la 

programe de formare continuă - în 

contrast cu nevoile de formare în 

creştere şi ţintele europene ; 

 Rata  de tranziţie în învăţământul 

secundar superior scăzută, în special  

rândul populaţiei şcolare din mediul 

rural; 

 Lipsa unor prognoze pe termen scurt şi 

mediu privind dezvoltarea 

sectoarelor/domeniilor economiei 

regionale/locale; 
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8. REZUMATUL PRINCIPALELOR CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

PENTRU PLANUL DE MĂSURI 
 

În acest capitol sunt prezentate principalele concluzii şi recomandări pentru sistemul de 

educaţie şi formare profesională precizate la sfârşitul fiecărui capitol.  

Scopul acestora este de a îmbunătăţi planul de acţiune propus pentru următoarea perioadă 

cuprinsă în procesul de planificare.  

Prezentul capitol se rezumă la a sintetiza unele dintre implicaţiile mai importante 

rezultate din analiză şi de a introduce acţiunile detaliate în capitolul final. 

În urma  analizelor din acest document programatic au fost formulate concluzii şi 

recomandări după cum urmează: 

Reducerea populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 ani, 

concomitent cu creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste  65 ani, arată pericolul 

unui deficit de forţă de muncă tânăra, dar şi necesitatea de personal calificat pentru asistenţa 

socială şi medicală, care se vor avea în vedere la planificarea ofertei educaţionale. 

Eficientizarea reţelei şcolare va trebui să ia în considerare numărul de intrări care vor fi 

ţinând cont de rezultatul acestei analize: spor natural negativ, populaţie îmbătrânită, populaţia 

viitoare preponderent feminină în anumite zone, educaţie multiculturală, creşterea accesului 

pentru grupurile etnice dezavantajate.  

Evoluţiile demografice scot în evidenţă necesitatea implicării unităţilor de învăţământ ca 

furnizori de formare continuă, pentru pregătirea grupei de vârsta de mijloc pentru cerinţele de 

competenţe şi calificări cerute pe piaţa muncii. Vor fi luate în considerare şi fenomenele de 

migraţie externă.  

Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi, 

competenţe tehnice generale, solide; realizarea de  parteneriate şcoală agent economic; realizarea 

de CDL conform cerinţelor agenţilor economici; implicare în proiecte finanţate din fonduri 

europene. 

Referitor la cererea de pe piaţa muncii au fost formulate următoarele concluzii şi 

recomandări: 

 Adaptarea ofertei educaţionale la calificările cerute pe piaţa muncii se reflectă prin 

creşterea numărului de elevi  în domeniul construcţii instalaţii şi lucrări publice, servicii, turism 

şi alimentaţie publică, o scădere în domeniul mecanic, comerţ, textile-pielărie şi fabricarea 

produselor din lemn.  

La nivelul judeţului Sălaj, ponderea cea mai mare a populaţiei ocupate în anul 2009 se 

regăseşte în domeniul serviciilor  şi apoi urmează industria  şi construcţiile. Sunt sugerate 

tendinţe de scădere a ocupării în agricultură, vânătoare şi silvicultură, administraţie publică şi 

apărare, precum şi în învăţământ.  

Proiecţia cererii pieţei muncii pe ocupaţii relevă o descreştere în rândul muncitorilor 

necalificaţi din toate domeniile şi a agricultorilor.  

Educaţia adulţilor în cadrul şcolilor ÎPT, a devenit un aspect important în viziunea 

managerilor acestora, motiv pentru care în decursul anilor s-a observat o creştere evidentă a 

numărului de şcoli autoritate CNFPA.  

În ceea ce priveşte nivelul de instruire a populaţiei ocupate, cea mai mare pondere o 

deţine populaţia ocupată cu nivel de instruire liceal, urmată de populaţia cu nivel de pregătire 

profesional şi populaţia cu nivel de instruire gimnazial.  

Întărirea capacităţii manageriale nu numai la nivelul şcolilor, ci şi al autorităţilor locale, 

deoarece fără o pregătire adecvată a autorităţilor şi dezvoltarea unor departamente bine pregătite 

pentru problematica educaţională, nu putem vorbi de o bună funcţionare în sistemul 

descentralizat. 
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Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea procesului de 

descentralizare, cu stabilirea unor competenţe clare legate de managementul integrat al resurselor 

umane, precum şi de managementul financiar. 

Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor parteneriale create la 

nivel local şi regional CLDPS şi CR, precum şi identificarea unor soluţii de susţinere a 

activităţii acestor structuri. 

Din analiza SWOT realizată pe baza concluziilor şi recomandărilor din fiecare capitol,  

prin utilizarea punctelor tari şi a oportunităţilor pentru eliminarea/ ameliorarea punctelor slabe, 

au rezultat priorităţile învăţământului profesional şi tehnic din judeţul Sălaj, care sunt prezentate 

în capitolul 9. 
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9. ACTIUNI  PROPUSE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR 

DEZVOLTĂRII ÎPT LA ORIZONTUL ANULUI 2016-2017 

 

Obiectivul general 

Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue prin TVET şi dezvoltarea ofertei  

educaţionale pentru adulţi 

 

Priorităţi  

1. Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic 

2. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

3. Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea calităţii în TVET) 

4. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi 

adulţi   

5. Creşterea calităţii  în procesul educaţional  şi egalitatea de sanse în TVET 

6. Corelarea intre invatamantul  universitar şi invatamantul profesional şi tehnic 

7. Cresterea rolului CLDPS ca structură consultativă pentru probleme de educaţie. 

 

 

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul 

                                  profesional şi tehnic  

Indicatori de impact/rezultate: 

     -    Management  eficient în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic din Sălaj 

- Capacitatea instituţională performantă la nivelul CLDPS 

  

Obiectivul  

1.1 

Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare a 

CLDPS 

Acţiuni Responsabili Termen 

Realizarea de proiecte finanţate din FSE pentru 

dezvoltarea capacităţii instituţionale a CLDPS  

Preşedintele CLDPS  

Inspector specialitate 

Secretarul CLDPS 

2017 

Indicatori Proiect  realizat şi implementat  de membrii CLDPS 

 

Obiectivul 

1.2 

Restructurarea reţelei şcolare în vederea eficientizării acesteia  

Acţiuni Responsabili Termen 

Propuneri de restructurare a reţelei şcolare în 

conformitate cu domeniile prioritare din judeţ, 

anual, prin proiectul planului de şcolarizare 

ISJ  

CLDPS 
anual 

Indicator Reţeaua şcolară adaptată la cerinţele pieţei muncii 

 

Obiectivul 

1.3 

Formarea directorilor unităţilor de învăţământ  din judeţ pentru 

dezvoltarea capacitatilor de marketing 

Acţiuni Responsabili Termen 

Organizarea de cursuri de formare pentru 

managerii şcolari 

Depunerea de proiecte POSDRU  

ISJ/CCD 2017 

Indicator 100%  manageri din judeţ   au urmat cursuri de formare managerială 
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PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei 

                                  muncii. 

Indicatori de impact/rezultate: 

- Oferta educaţională adaptată la nevoile pieţei muncii; 

- Absolvenţii cu competenţe cerute pe piaţa muncii;  

- Absolvenţii încadraţi pe piaţa muncii în calificarea de pe certificatul de 

absolvire.  

 

Obiectivul 

2.1 

Adaptarea ofertei educationale la cerintele pietei muncii şi creşterea 

nivelului de calificare în sectoarele prioritare ale judeţului 

Acţiuni Responsabili Termen 

Alinierea  domeniilor de calificare la ţintele PLAI 

2017 prin proiectarea planurilor de scolarizare 

anuale 

ISJ 

CLDPS 

unităţi  de învăţământ 

2017 

Nivelul de calificare 4 pentru minimum 85% din 

totalul absolvenţilor TVET  

ISJ 

 unităţi  de 

învăţământ  

CJAPP 

2017 

Indicatori 
100% din elevi sunt calificaţi  în domeniile prioritare 

85% din elevi finalizează ciclul superior al liceului  

 

Obiectivul 

2.2 

Diversificarea calificărilor pentru elevi şi adulti, cu scopul valorificării 

potenţialului de dezvoltare economică a judeţului 

Acţiuni Responsabili Termen 

 Autorizarea unităţilor de învăţământ ca 

furnizoare de formare profesională continuă  

 Furnizarea de cursuri de formare  

Unităţi de învăţământ 

Agenţi economici 

ISJ 

2017 

Indicator 

1. 50% din  unităţile de învăţământ din judeţ autorizate pentru formarea 

adulţilor  

2. creşterea cu 20% a numărului  de cursuri de formare furnizate 

comparativ cu 2014 

 

Obiectivul 

2.3 
Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale 

Acţiuni Responsabili Termen 

Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin 

realizarea  de CDL, astfel încât compeţentele 

antreprenoriale să corespundă cerinţeleor 

angajatorilor ( prin proiecte din FSE) 

ISJ/CLDPS/ 

Unităţi de învăţământ 
2017 

Indicatori 

1.  Structura şi conţinutul Curriculumului în Dezvoltare Locală (CDL) 

faţă de structura actuală 

2. Proiecte realizate din FSE pentru realizarea de CDL şi stagii de 

practica la angajatori 
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PRIORITATEA 3:   Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea 

                                    calităţii în TVET)  

Indicatori de impact/rezultate:  

- Proiecte finantate din FSE  

- Parteneriate eficiente la nivelul regiunii Nord-Vest  

- Reţele în parteneriat 

 

Obiectivul 

3.1 

Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare 

a ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii 

Acţiuni Responsabili Termen 

Realizarea de parteneriate funcţionale între 

universităţile din judeţ, agenţi economici, unităţi 

de învăţământ şi alte organizaţii parteneriale, 

pentru adaptarea ofertei educaţionale la specificul 

pieţei muncii 

Realizarea de proiecte în parteneriat ( POSDRU şi 

POR) 

Unităţi de învăţământ 

Agenţi economici 
2017 

Indicatori 
1. Număr de parteneriate realizate la nivel judeţean 

2. Număr de proiecte realizate la nivel judeţean 

 

Obiectivul 

3.2 

Modernizarea infrastructurii şi dotarea corespunzatoare a unitaţilor 

TVET 

Acţiuni Responsabili Termen 

Dotarea cu echipamente didactice şi modernizarea 

infrastructurii la cel putin 80% din unităţile de 

învăţământ TVET  

ISJ 

Unităţi de învăţământ 

OI POS DRU 

2018 

Indicatori 

 80%  din  şcoli vor fi dotate şi  modernizate conform cerinţelor 

europene 

 40% din  scoli se vor implica  în proiecte pentru  accesare de 

fonduri europene 

 

PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională 

                                  pentru elevi şi adulţi 

Indicatori de impact/rezultate: 

- Opţiuni ale elevilor în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii  

- Servicii de orientare şi consiliere  de calitate la nivelul regiunii Nord Vest 

- Cabinete de orientare şi consiliere dotate conform standardelor 

 

Obiectivul 

4.1 

Creşterea numărului de profesori consilieri pentru a asigura necesarul 

de formare din fiecare judeţ  

Acţiuni Responsabili Termen 

Creşterea numărului de consilieri astfel încât 500 

de elevi sa fie consiliaţi de 1 profesor consilier 

CJAPP 

ISJ 
2018 

Indicator Număr de consilieri de 1/500 (elevi) la nivelul judeţului 
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Obiectivul 

4.2 

Formarea profesorilor consilieri din cabinetele şcolare pentru 

asistenţa clienţilor (elevi, diriginţi, părinţi) 

Acţiuni Responsabili Termen 

Activităţi de formare a consilierilor şcolari privind 

reţeaua şcolară, PRAI, PLAI, domenii prioritare 

în judeţ 

CJRAE  

CCD 

CRFPA 

Decembrie 

2016 

Indicator Profesorii consilieri din judeţ formaţi în procent de 100% 

 

 

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii  în procesul educaţional  şi egalitatea de şanse 

                                   în TVET 

 

Indicatori de impact: 

- Reţele instituţionale create pentru creşterea calităţii în TVET 

- Parteneriate cu instituţiile de învăţământ superior 

- Rezultate foarte bune la examenele de certificare a competenţelor 

profesionale 

 

Obiectivul 

5.1 

Iniţierea şi sprijinirea programelor de formare a cadrelor didactice 

TVET pentru dobândirea de competenţe necesare instruirii şi 

educaţiei pentru adulţi   

Acţiuni Responsabili Termen 

 Certificarea competentelor de formator în 

cadrul proiectelor finantate din FSE sau 

participarea la cursuri de formare formatori 

CCD 

ISJ 

Universităţi 

2017 

Indicator 80% din cadrele didactice  din IPI vor obtine certificat de formator 

 

Obiectivul 

5.2 

Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor 

moderne de predare-învăţare  

Acţiuni Responsabili Termen 

Activităţi de formare pentru predarea metodelor 

participative de predare-învăţare în cadrul 

proiectelor finantate din FSE 

CCD 

ISJ 

Inspector de 

specialitate 

2017 

Indicator 90% din cadrele didactice din TVET  utilizează metode moderne de 

predare 

 

Obiectivul 

5.3 

Promovarea integrării persoanelor dezavantajate şi cu handicap în 

sistemul de învăţământ formal normal şi dezvoltarea de programe de 

formare profesională speciale 

Acţiuni Responsabili Termen 

 Realizarea de clase integrate în 

învăţământul de masă  

 Integrarea a 50% din elevii  cu nevoi 

speciale în învamântul de masă 

CJRAE 2018 

Indicator Număr de elevi din învăţămâtul special integraţi în învăţământul de masă  
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Obiectivul 

5.4 

Modernizarea înfrastructurilor şi asigurarea de facilităţi şi materiale 

didactice adecvate tipului de handicap  

Acţiuni Responsabili Termen 

100% din unităţile TVET vor asigura condiţii de 

învăţare pentru persoanele cu handicap 

Directorii unităţilor 

de învăţământ 
2018 

Indicator 
80% din unităţile de învăţământ din TVET care asigură condiţii pentru 

persoane cu handicap 

 

PRIORITATEA 6 : Corelarea intre invatamantul  universitar şi invatamantul 

                                  profesional şi tehnic 

Indicatori de impact/ rezultate: 

  

Obiectivul 

6.1 

Eficientizarea relatiilor  invatamantul  universitar şi invatamantul 

profesional şi tehnic 

Acţiuni Responsabili Termen 

 Realizarea de actiuni în parteneriat  Reprez. universitati  

Inspector de 

specialitate  

2017 

Indicator Parteneriate intre unitati IPT şi  universitati  

 

PRIORITATEA 7 : Cresterea rolului CLDPS ca structura consultativă pentru  

                                   problemele de educaţie şi formare profesională 

 

Indicatori de impact/ rezultate: 

- Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social –structura 

recunoscuta la nivel judeţean 

Obiectivul 

7.1 
Promovarea rolului CLDPS pentru invatamant în judeţ 

Acţiuni Responsabili Termen 

 Realizarea de acţiuni în unităţile 

şcolare 
 Octombrie 2017 

Indicator Întâlniri de lucru pentru analiza relevanţei ofertei de formare 

profesională 
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Anexa A la planul de acţiuni 

 
Ţinte pe domenii pentru structura planurilor de şcolarizare  

 

- judeţul Sălaj – 

  

Învățământul profesional de zi cu durata de 3 ani  

      

Domeniul de pregătire / Calificarea profesională 

Plan aprobat  

clasa a IX-a, zi 

2016-2017 

(inclusiv 

suplimentări, 

modificări)* 

Plan 

realizat 

clasa a IX-a 

zi 

2016-2017 

Pondere 

plan 

realizat 

Nr. 

clase 
Nr. elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

TOTAL GENERAL, din care, pe domenii de 

formare profesională şi calificări: 20 560 19 481 85.9% 

TOTAL  Mecanică, din care, pe calificări: 9.5 266 9.5 255 95.9% 

Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice  0.5 14 0.5 14 100.0% 

Sudor  0.5 14 0.5 14 100.0% 

Mecanic auto  6.5 182 6.5 163 89.6% 

Lăcătuș mecanic prestări servicii  1 28 1 35 125.0% 

Tinichigiu vopsitor auto  1 28 1 29 103.6% 

TOTAL Construcţii instalaţii şi lucrări publice, din 

care, pe calificări:  1.5 42 1 28 66.7% 

Zidar-pietrar-tencuitor  1.5 42 1 28 66.7% 

TOTAL Comerţ, din care, pe calificări: 1 28 1 23 82.1% 

Comerciant-vânzător  1 28 1 23 82.1% 

TOTAL Turism şi alimentaţie, din care, pe 

calificări: 4 112 4 95 84.8% 

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație  2 56 2 52 92.9% 

Bucătar  1 28 1 22 78.6% 

Cofetar-patiser 1 28 1 21 75.0% 

TOTAL  Fabricarea produselor din lemn, din care, 

pe calificări: 1 28 1 23 82.1% 

Tâmplar universal  1 28 1 23 82.1% 

TOTAL Industrie textilă şi pielărie, din care, pe 

calificări: 3 84 2.5 57 67.9% 

Confecționer produse textile  2 56 1.5 31 55.4% 

Tricoter confecționer  1 28 1 26 92.9% 
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Învățământ liceal cu frecvență - ZI 

FILIERA/PROFILUL SPECIALIZARE 
DOMENIUL 

PREGATIRII DE 
BAZĂ 

Plan aprobat  
clasa a IX-a, zi  

2016-2017 
(inclusiv 

suplimentări, 
modificări)* 

PLAN REALIZAT  
clasa a IX-a, zi  

2016-2017 
Pondere 

plan 
realizat 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. elevi 

TOTAL CLASA A IX-A 
ZI,  
din care:     65 1820 63 1670 91.8% 

1) Filiera Teoretică, 
total,  
din care:     33 924 33 889 96.2% 

Profil Real, total, din 
care:     24 672 24 648 96.4% 

  

Matematică-
informatică   14 392 14 376 95.9% 

Ştiinţe ale 
naturii   10 280 10 272 97.1% 

Profil Uman, total, din 
care:     9 252 9 241 95.6% 

  

Filologie   7 196 7 184 93.9% 

Ştiinţe sociale   2 56 2 57 101.8% 

2) Filiera Tehnologică, 
total, din care:     26 728 24 618 84.9% 

Profil Tehnic, total, din 
care:     14 392 13 332 84.7% 

  

Electronică 
automatizări 5 140 5 136 97.1% 

Construcţii 
instalaţii şi 
lucrări publice  2 56 1 21 37.5% 

Mecanică 4 112 4 91 81.3% 

Electric 2 56 2 55 98.2% 

Electromecanică 1 28 1 29 103.6% 

Profil Servicii, total, din 
care:     11 308 10 269 87.3% 

    

Turism şi 
alimentaţie 1 28 1 24 85.7% 

Economic 8 224 7 186 83.0% 

Comert 2 56 2 59 105.4% 

Profil Resurse naturale şi 
protecţia mediului, total, 
din care:     1 28 1 17 60.7% 

    Agricultură 1 28 1 17 60.7% 

3) Filiera Vocaţională, 
total, din care:     6 168 6 163 97.0% 

Profil sportiv     1 28 1 28 100.0% 

Profil teologic     2 56 2 46 82.1% 

Profil  muzica     0.5 14 0.5 15 107.1% 

Profil arte vizuale     0.5 14 0.5 15 107.1% 

Profil pedagogic     2 56 2 59 105.4% 
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ANEXE   PLAI  

 

Judeţul Sălaj 

 
CAPITOLUL II. DEMOGRAFIA 

NR. 

CRT. 

INDICATORUL PAGINA 

NR. 

1 Anexa 1 a – Demografie (conform „Anexe PLAI” din Metodologia de 

actualizare PLAI) 

1 

2 Anexa 1b - Proiecţia evoluţiei demografice 2003-2025 5 

3 Anexa 1c -Proiecţia populaţiei de vârstă şcolară 6 

 

 

 

CAPITOLUL III. ECONOMIA 
NR. 

CRT. 

INDICATORUL PAGINA 

NR. 

1 Anexa 2a – PIB/loc. la paritatea puterii de cumpărare standard (PCS) 

Evoluţia Valorii adăugate brute (VAB) pe ramuri de activitate la nivel 

de judet  

5 

2 Anexa 2a – PIB/loc. la paritatea puterii de cumpărare standard (PCS) 

Evoluţia Valorii adăugate brute (VAB) pe ramuri de activitate la nivel 

de regiune 

7 

3 Anexa 2b – Dinamica firmelor, unitati locative din   industrie, 

construcţii, comerţ şi alte servicii 

9 

4 Anexa 2c -  Investiţii brute ale unit. locale active din ind.,construcţii, 

comerţ şi alte servicii 

13 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV. PIAŢA MUNCII 

 
NR. 

CRT. 

INDICATORUL PAGINA 

NR. 
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