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0. Cuvânt înainte 
În cadrul Programului de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic asistat de Uniunea 
Europeană prin Proiectele multianuale Phare TVET 2001 - 2003 au fost constituite Consorţiile 
Regionale ca structuri consultative pentru problemele de educaţie şi formare profesională ale 
Consiliilor pentru Dezvoltare Regională (CDR).  

Conform Termenilor de referinţă, atribuţiile Consorţiilor Regionale vizează, între altele:  
- realizarea, actualizarea şi monitorizarea Planului Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea 
Învăţământului Profesional şi Tehnic (PRAI); 
- sprijinirea Comitetelor Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social în formarea profesională 
(CLDPS) în cadrul activităţii de actualizare şi implementare a Planurilor Locale Acţiune pentru 
Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (PLAI);  
- elaborarea, actualizarea şi monitorizarea  Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare (PRAO). 

Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (PRAI) este 
un document de planificare strategică participativă pe termen lung ce urmăreşte stabilirea măsurilor 
integrate de educaţie şi formare profesională în contextul dezvoltării regionale, în  funcţie de nevoile de 
dezvoltare economică şi asigurare a coeziunii sociale, în perspectiva anului 2013. 
Învăţământul profesional şi tehnic (TVET) trebuie să contribuie prin oferta educaţională şi calitatea 
formării profesionale a absolvenţilor la realizarea unei cât mai bune inserţii a acestora pe piaţa muncii, 
la dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în condiţiile asigurării coeziunii economice şi sociale. Plecând 
de la această premiză, Consorţiul Regional al Regiunii Bucureşti-Ilfov îşi exprimă viziunea asupra 
TVET prin două direcţii majore de acţiune:  

Ø 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. 

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

 
1. Rezumat 
Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic urmăreşte 
evoluţiile şi tendinţele demografice, ale pieţei muncii şi economiei regionale (din perspectiva cererii 
actuale şi viitoare de educaţie), precum şi situaţia curentă a învăţământului profesional şi tehnic din 
regiunea Bucureşti - Ilfov (oferta de educaţie şi formare profesională). 
Constatările - formulate din perspectiva implicaţiilor pentru dezvoltarea viitoare a învăţământului 
profesional şi tehnic din regioune - sunt rezumate la sfârşitul fiecărui capitol de analiză, sub forma unor 
concluzii şi recomandări în atenţia factorilor de răspundere la diferite niveluri de decizie din sistemul 
de educaţie şi formare profesională. Apoi acestea sunt sintetizate în capitolul 7.  
Acţiunile propuse pentru implementarea principalelor concluzii şi recomandări, este prezentat în 
capitolul 8 şi reprezintă scopul final al demersului de analiză. 
În capitolul 9 sunt ataşate toate anexele care au fost completate din surse oficiale şi administrative şi 
care au stat la baza stabilirii trendurilor şi viitoarelor evoluţii necesare prognozării situaţiei 
învăţământului profesional şi tehnic din regiune. 

 Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru  grupele tinere de 
vârstă, însoţit de îmbătrânirea populaţiei. Se mai reţine din analiza demografică gradul ridicat de 
urbanizare al regiunii privit nu neapărat din punctul de vedere al întinderii, cât din cel al densităţii 
populaţiei, capitala fiind un magnet în ceea ce priveşte atragerea de forţă de muncă din judeţul Ilfov şi 
din celelalte regiuni. 
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Având în vedere scăderea populaţiei şcolare, din capitolul de demografie reiese necesitatea adoptării de 
măsuri la nivelul reţelei şcolare pentru raţionalizarea ofertei în raport cu nevoile de calificare, 
asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională (cu accent pe calitatea serviciilor şi varietatea 
opţiunilor), optimizarea resurselor, diversificarea ofertei prin acreditarea a cât mai multor programe de 
formare profesională continuă pentru adulţi pentru compensarea pierderilor de populaţie şcolară. 

Municipiul Bucureşti atrage populaţia în vârstă de muncă din întreaga ţară, dar mai ales a celei din 
zonele limitrofe, aceasta fiind regiunea capabilă să genereze cele mai multe locuri de muncă şi de cea 
mai bună calitate. Ponderea segmentului tânăr însă, 0-14 ani este scăzută comparativ cu celelalte 
regiuni ale ţării, lucru care nu trebuie să ne îngrijoreze având în vedere tocmai caracterul mai sus 
menţionat al acestei regiuni: magnet al forţei de muncă din întreaga ţară. Totuşi, şi în aceste condiţii 
regiunea se confruntă cu un mare deficit de forţă de muncă. 

„Analiza pieţei muncii” ne indică tendinţa de creştere (2002-2007) la nivel regional a populaţiei active 
şi mai ales a populaţiei ocupate, cu disparităţi foarte mari pe medii rezidenţiale, fapt justificat de faptul 
că în regiune se găseşte capitala ţării care atrage forţa de muncă din jurul municipiului Bucureşti. 
Populaţia activă şi ocupată totală se găseşte într-o uşoară tendinţă de creştere şi dacă privim distribuţia 
acesteia pe sexe, cu observaţia că procentul celei de sex masculin, în ambele cazuri este uşor mai mare 
decât cel de sex feminin. În situaţia regiunii de dezvoltare Bucureşti – Ilfov, structura populaţiei 
ocupate civile ne sugerează următoarele concluzii pe sectoare de activitate: 
§ pentru agricultură un procent apropiat de media naţională se regăseşte în judeţul Ilfov, în timp 

ce în municipiul Bucureşti acesta este aproape nesemnificativ, ceea ce este de înţeles din cauza 
faptului că în capitală nu există terenuri agricole; 

§ pentru industrie, datorită tendinţei de scoatere a marilor întreprinderi în afara capitalei, avem o 
creştere a procentului populaţiei ocupate civile la nivelul judeţului Ilfov; 

§ în construcţii media populaţiei ocupate civile la nivelul regiunii este aproape dublă faţă de cea 
naţională aceasta fiind ridicată de municipiul Bucureşti care este într-o continuă schimbare; 

§  în cazul serviciilor procentul populaţiei ocupate civile a regiunii şi în special a capitalei este 
cu mult mai mare decât cel înregistrat la nivel naţional şi acest lucru este datorat faptului că 
municipiul Bucureşti este un nod important de comunicare cu celelalte regiuni ale României şi 
cu alte ţări. 

În timp ce ratele de ocupare la nivel regional pentru cei cu nivel superior sau mediu de educaţie sunt 
sensibil mai mari faţă de media naţională pentru acelaşi nivel de educaţie, în cazul persoanelor cu nivel 
scăzut de educaţie rata de ocupare este mai mică în Regiunea Bucureşti - Ilfov decât la nivel naţional. 
La nivel regional rata de ocupare a femeilor cu nivel scăzut de educaţie (18,4%) este aproape de două 
ori mai mică decât a bărbaţilor (32,4%) şi mult mai mică decât la nivel naţional pentru acelaşi nivel de 
pregătire (38,8%). 

Rata şomajului regional pentru persoanele cu nivel scăzut de educaţie (cu cel mult  învăţământ 
gimnazial) este dublă decât la nivel naţional. Ratele de şomaj pentru persoanele cu nivel mediu de 
educaţie (învăţământ profesional, liceal sau postliceal) şi pentru cele cu studii superioare se situează 
sub rata totală a şomajului regional şi sunt ceva mai mici decât ratele calculate la nivel naţional pentru 
acelaşi nivel de educaţie. De asemenea se observă dacă rata şomajului (BIM) a persoanelor de sex 
masculin cu nivel de educaţie superior este mai scăzută decât cea înregistrată pentru cele de sex 
feminin, acest lucru se schimbă pentru persoanele cu nivel mediu şi scăzut de educaţie. În ceea ce 
priveşte distribuţia pe medii de rezidenţă, această rată a şomajului este mai ridicată în mediul rural 
decât în mediul urban. 
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2. Demografie 
Regiunea Bucureşti - Ilfov, constituită din municipiul Bucureşti – capitala României - şi judeţul Ilfov, 
este situată în sud-estul ţării, în partea centrală a Câmpiei Române, la aproximativ 100 km sud de 
Munţii Carpaţi, 200 km de Marea Neagră şi 60 km de Fluviul Dunărea. Suprapunându-se în întregime 
unor subunităţi ale Câmpiei Române, regiunea are un cadru natural relativ monoton, în care predomină 
văile create de apele curgătoare ce traversează regiunea, numeroase lacuri naturale şi artificiale. 
Suprafaţa totală a Regiunii Bucureşti-Ilfov este de 1821 km2, din care teritoriul administrativ al 
Municipiului Bucureşti reprezintă 13,07%, iar cel al Judeţului Ilfov 86,93% (Sursa: INS, Anuarul 
Statistic al României – 2006) 
Cele două entităţi care alcătuiesc regiunea sunt totodată şi cele mai mici unităţi teritorial administrative 
ale României din punct de vedere al întinderii. 
Reţeaua de localităţi a regiunii Bucureşti-Ilfov este constituită din 9 oraşe şi 32 de comune. Din cele 9 
oraşe, doar unul singur are rang de municipiu (Bucureşti). Ca număr de locuitori, dintre oraşele regiunii 
se detaşează Bucureştiul, capitala ţării, cu 1.931.236 locuitori, urmat de Voluntari (circa 29.910 
locuitori), Buftea (circa 20.564 locuitori), Pantelimon (circa 17.084 locuitori), Popeşti-Leordeni (circa 
14.712 locuitori), Chitila (circa 12.242 locuitori), Otopeni (circa 10.272 locuitori), Bragadiru (circa 
8.326 locuitori) şi Măgurele (circa 7.792 locuitori). (Sursa: INS, Anuarul Statistic al României – 2007 -  
Populatia judetelor, municipiilor si oraselor la 1 iulie 2006). 

Municipiul Bucureşti cuprinde şase sectoare administrative, cu disparităţi semnificative în termeni de 
structură a populaţiei, ocupare, acces la educaţie, număr total de întreprinderi operaţionale şi 
performanţe economice. 
Urmare a faptului că, în a doua jumătate a anului 2005, patru comune din judeţul Ilfov au fost declarate 
oraşe (Măgurele, Chitila, Bragadiru şi Pantelimon), populaţia urbană a judeţului a crescut cu 
aproximativ 37% în detrimentul populaţiei rurale, ajungând de la 74.014 locuitori la 118.293 locuitori 
(aproximativ 42% din populaţia judeţului), iar in anul 2006, ajungand la o populatie de 120.900 
locuitori. 

Existenţa oportunităţilor economice, în regiunea Bucureşti–Ilfov face ca numărul real al populaţiei care 
locuieşte aici să fie mai ridicat decât cel înregistrat oficial. Prezenţa capitalei ţării în centrul Regiunii 
este importantă, nu numai datorită mărimii populaţiei, ci şi a forţei economice şi a concentrării 
activităţilor umane, a echipării fizice şi instituţionale. Puterea de polarizare a capitalei iradiază mult 
dincolo de graniţele sale administrative.  

Densitatea mare a populaţiei şi concentrarea serviciilor şi activităţilor economice fac din Municipiul 
Bucureşti cea mai mare piaţă din România, precum şi din Sud-Est-ul Europei. 
2.1 Situaţia curentă - Populaţia totală. Dinamica generală 
Analiza datelor statistice privind populaţia, poziţionează România printre ţările de mărime medie în 
cadrul Uniunii Europene (concluzie pe baza ponderii de cca. 4,4% a populaţiei României din totalul 
celor 27 de ţări membre ale UE).  

Populaţia regiunii, de 2.219.532 locuitori în anul 2006, este distribuită invers proporţional cu 
dimensiunea celor două entităţi administrative. Municipiul Bucureşti este cea mai mare aglomerare 
urbană din România (cu o densitate de aproximativ 8093,8 locuitori/km2), populaţia sa (1.931.236 
locuitori) reprezentând circa 87% din populaţia regiunii, respectiv, 8,9% din populaţia totală a 
României.  
Populaţia judeţului Ilfov (288.296 locuitori) reprezintă numai 12,9% din totalul regional, respectiv 
1,05% din populaţia totală a României, acesta fiind situat în categoria judeţelor mici ale ţării cu o 
densitate de aproximativ 189,6 locuitori/km2. (Sursa: INS, Anuarul Statistic al României – 2007). 
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                                                                   Tab. 2.1 
În domeniul resurselor umane, potenţialul 
demografic oferă elementele de referinţă pentru 
compararea mărimii resurselor de muncă, 
populaţiei şcolare etc. La nivelul regiunii Bucureşti 
– Ilfov, deşi mică din punct de vedere geografic, 
populaţia reprezintă un procent de 10,28% din 
populaţia ţării, lucru confirmat şi de faptul că 
municipiul Bucureşti constituie o mare atracţie 
pentru toţi locuitorii României.  
 
Sursa: INS, Anuarul Statistic al României, 2007 

 
2.1.1 Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural)  
Compoziţia unică a acestei regiuni determină şi caracteristicile sale din punct de vedere al distribuţiei 
populaţiei pe medii de rezidenţă. Regiunea are o populaţie majoritar urbană, rezidenţii din mediul rural 
fiind, în fapt, rezidenţi ai unui rural situat în exclusivitate în judeţul Ilfov. 

Întreaga regiune Bucureşti-Ilfov se clasifică ca o ZONĂ URBANĂ1, iar municipiul Bucureşti deţine 
peste 10,28% din populaţia urbană totală a României. (Sursa: INS, Anuarul Statistic al României – 
2007). 
                                                                                             Tab. 2.2  

 Conform datelor statistice la 
nivelul anului 2006 (v. tab.2.2), 
Regiunea Bucureşti - Ilfov are un 
grad relativ ridicat de 
urbanizare,  având ponderea 
populaţiei rezidente în mediul 
urban (92,45%), peste media 
naţională (55,2). Este o regiune 
atipică faţă de celelalte regiuni ale  

Sursa: INS, Anuarul Statistic al României, 2007 

ţării, având numai două componente, dintre care una o reprezintă capitala ţării; are o intindere mică, dar 
cu un număr mare de populaţie stabilă.  

2.1.2 Distribuţia pe sexe 
Structura pe sexe indică pe ansamblul populaţiei la nivel regional o uşoară preponderenţă a 
persoanelor de sex feminin (53,1%), mai mare faţă de ponderea la nivel naţional (51,25%). 
Municipiul Bucureşti are valori puţin peste media regională şi naţională a numărului de femei raportat 
la 100 de locuitori, respectiv de 53,4%, iar în judeţul Ilfov numărul populaţiei feminine (51%) este 
aproximativ acelaşi cu cel al celei de sex masculin (49%).  

2.1.3 Structura pe grupe de vârstă 
Comparativ cu media în Uniunea Europeană (UE-27), grupa de vârstă 0-14 ani are ponderi ceva mai 
scăzute atât la nivel naţional cât şi în majoritatea regiunilor (cu excepţia Regiunii Nord - Est), în 
schimb  grupa de vârstă 15 - 24 de ani (care formează grupul ţintă principal pentru PRAI şi PLAI) are o 
pondere mai ridicată decât media europeană atât la nivel regional cât şi în toate cele 8 regiuni de 
dezvoltare. 

                                                
1 Zonele urbane sunt definite de OECD şi Eurostat ca fiind acele zone cu peste 150 şi, respectiv, peste 100 locuitori/km2  

Populaţia la 1 iulie 2006 

Regiunea Nr. loc. % din totalul la 
nivel naţional 

TOTAL 
ROMĂNIA 21.584.365 100% 

Nord - Est 3.732.583 17,29% 
Sud - Est 2.837.834 13,15% 

Sud - Muntenia 3.312.342 15,35% 
Sud - Vest Oltenia 2.293.895 10,63% 

Vest 1.927.229 8,93% 
Nord - Vest 2.730.132 12,65% 

Centru 2.530.818 11,73% 
Bucureşti - Ilfov 2.219.532 10,28% 

Populaţia stabilă la 1 iulie 2006 
- număr persoane - 

 Total  
(nr. pers.) 

Femei Bărbaţi Urban 
 

Rural 
 

România 21.584.365 11.063.176 10.521.189 11.913.938 9.670.427 
Regiunea 
Bucureşti - 
Ilfov 

2.219.532 1.178.993 1040539 2.052.183 167.349 

Bucureşti 1.931.236 1.031.803 899.433 1.931.236 0 
Ilfov 288.296 147.190 141.106 120.947 167.349 
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Fig.2.3 
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Structura populaţiei pe vârste şi medii rezidenţiale 
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Proporţia persoanelor cu vârsta de 65 ani şi peste, din regiunea Bucureşti - Ilfov prezintă o rată de 
dependenţă a vârstnicilor (65+/(20-64)) de 21,9% în 2004, respectiv 22% în 2005, mai mare decât 
media naţională a României (21,2), dar mai mică decât datele medii pentru Germania, Spania şi Suedia 
(17%), dar, totuşi, mai mare decât datele medii pentru Cipru şi Irlanda (sub 12%).  

Fig.2.4 
Evoluţia tinerilor ş i vârstnicilor 

Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV, 2003-2025
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Piramida unei populaţii stabile, o populaţie în care comportamentul demografic compensează cu 
îmbătrânirea naturală a populaţiei, arată ca o adevărată piramidă, cu o bază mare (tinerii), uşor în 
descreştere către vârf (persoane în vârstă). Evident, cu cât baza este mai mare, cu atât mai bine 
(desigur, în măsura în care populaţia din grupa de vârstă 20-64 ani este suficientă pentru susţinerea 
economică a persoanelor mai tinere şi mai în vârstă). În această privinţă, se poate observa că proporţia 
din total populaţie din grupa de vârstă 0-19 ani pentru Bucureşti-Ilfov (18,93%), deşi comparabilă cu 
proporţia populaţiei mai tinere din alte regiuni-capitală din Europa, este considerabil mai mică decât 
cifra la nivel naţional (23,59%).  

2.1.4 Structura etnică 
Din punct de vedere al componenţei etnice, populaţia Regiunii Bucureşti-Ilfov, are următoarea 
structură: români - 96,89%; rromi – 1,72%; maghiari – 0,27%; germani-0,11%; evrei – 0,11%; turci – 
0,11%; chinezi – 0,09%; alte etnii – 0,7%.  

La nivelul regiunii, în grupa de vârstă 0 – 14 
ani ponderea este mai scăzută cu 3,6% faţă de 
cea înregistrată la nivel naţional şi cu 4,2% de 
cea de la nivel european. În grupa de vârstă 15-
19 ani se constată, aşa cum era de aşteptat, o 
mai mare pondere în mediul urban decât în cel 
rural.  
În termeni economici, consecinţele îmbătrânirii 
populaţiei sunt adesea exprimate în rata de 
dependenţă a vârstnicilor, rata numărului 
persoanelor mai în vârstă la o vârstă la care 
sunt, în general, inactivi economic (65 ani şi 
peste), la numărul de persoane cu vârsta de 
muncă (20 la 64 ani). 

În regiunea Bucureşti – Ilfov se constată că 
prognoza populaţiei în grupa de vârstă 0 – 14 
ani este îngrijorătoare, acest segment fiind 
într-un declin constant, în schimb, numărul 
persoanele de 65 ani şi peste va fi din ce în ce 
mai mare. 
Acest fapt este general valabil şi pentru 
situaţia de la nivel naţional. 
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Fig. 2.5 

Comunitatea rromă reprezintă cel mai mare grup minoritar din regiune, numărând 11.002 persoane 
în judeţul Ilfov şi 27.3222 în Bucureşti, aprox. 1,72% din populaţia regiunii. Majoritatea rromilor sunt 
localizaţi în câteva zone ale sectoarelor 1, 2 şi 5, în centrul istoric al capitalei şi în 13 localităţi din 
Ilfov. Problemele de natură socială şi economică, cu care acest grup etnic se confruntă, sunt numeroase 
şi majoritatea datorită tradiţiei şi culturii, cu participare limitată la viaţa economică şi socială a 
comunităţilor locale, inclusiv învăţământul. 
Rata abandonului şcolar este mare în cadrul comunităţii rrome, ceea ce conduce la un nivel răspândit 
de analfabetism, şomaj şi criminalitate juvenilă. În zonele rurale, în 2004-2005 numărul persoanelor cu 
vârsta de şcoală a fost de 2142, din care 80% frecventau cursurile şi 20% au abandonat sistemul de 
învăţământ.  

2.1.5 Mişcarea migratorie  
Datele statistice oficiale înregistrează doar migraţia internă şi externă rezultată din schimbările oficiale 
de domiciliu. În realitate nu poate fi însă ignorat fenomenul îngrijorător al emigraţiei, în special în 
rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu tendinţă de accentuare pe termen mediu în perspectiva 
integrării în UE. Conform unor estimări, migraţia temporară a forţei de muncă în străinătate se situa la 
nivelul ţării în 2003 la cca. 1,7 milioane persoane (conf. Oficiului Internaţional pentru Migraţii, citat în 
PND 2007-2013, p.16). Deşi incomplete, datele Eurostat privind evoluţia nr. de cetăţeni români 
înregistraţi oficial în alte ţari europene evidenţiază o creştere semnificativă a emigraţiei (v. Studiul de 
piaţa muncii, WYG International, 2007,  Phare TVET 2004-2006). 

2.2 Proiecţii demografice 
Ne vom opri, în continuare, asupra evoluţiilor prognozate ale grupelor 15-24 ani şi 15-64 ani. Cu 
ajutorul proiecţiilor realizate de INCSMPS, conf. INS, «Proiectarea populaţiei României în profil 
teritorial până în 2025» (realizată în 2003) - varianta medie, putem realiza o estimare brută a evoluţiilor 
la orizontul anului 2013, 2015 si 2025.  

Astfel, municipiul Bucureşti va cunoaşte o scădere extrem de importantă de cca. 45.2% a segmentului 
de vârstă 15-24 la orizontul anului 2013, dar, populaţia în vârstă de muncă se va menţine la nivele 
relativ constante în viitorul apropiat, evoluţiile grupei de vârstă 15-25 neafectând şi evoluţiile pe 
termen mediu şi scurt ale populaţiei în vârstă de muncă.  

Pentru grupa de vârstă 15-64 ani se observă o scădere moderată până în anul 2015 de 1,7%, dar 
ajungând în anul 2025 la o scădere de 8,5% raportată la anul 2006. Însă în judeţul Ilfov, prognoza este 
mai îmbucurătoare, observându-se o creştere a populaţiei din această grupă de vârstă cu peste 10% în 
anul 2015, păstrând o curbă crescătoare pana în anul 2025 de 14,7%. 

                                                
2 Institutul Naţional de Statistică – « Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002 » 
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Tab. 2.6 
  

2003 2005 2006 2010 2013* 2015 2020 2025 
2013-2006 2025-2006 

Nr. % Nr. % 

România  21.733,6 21.623,8 21584,3 21.226,3 20.961,5 20.696,6 20.026,4 19.243,4 -622,9 -2,9 -2.340,9 -10,8 

0-14 ani 3.632,7 3.432,5 3334 3.152,9 3.088,8 3.024,6 2.798,7 2.511,8 -245,3 -7,4 -822,2 -24,7 

15-64 ani 14.993,1 15.033,4 15062,2 14.990,2 14.798,1 14.606,0 13.956,6 13.384,0 -264,1 -1,8 -1.678,2 -11,1 

65 ani şi peste  3.107,8 3.148,8 3188 3.083,2 3.074,6 3.066,0 3.271,1 3.347,6 -113,4 -3,6 159,6 5,0 
Regiunea 
BUCUREŞTI 
- ILFOV 2.206,5 2.209,1 2219,5 2.206,2 2.196,7 2.187,1 2.151,0 2.100,4 -22,8 -1,0 -119,1 -5,4 

0-14 ani 279,6 267,3 261,6 260,6 264,1 267,5 251,7 223,6 2,4 0,9 -38,0 -14,5 

15-64 ani 1.610,8 1.622,7 1636,7 1.632,7 1.614,0 1.595,3 1.528,2 1.484,0 -22,7 -1,4 -152,7 -9,3 

65 ani şi peste  316,1 319,1 321,1 312,9 318,6 324,3 371,1 392,9 -2,5 -0,8 71,8 22,4 

Bucureşti 1.929,6 1.928,4 1931,2 1.916,9 1.903,8 1.890,6 1.849,0 1.794,5 -27,5 -1,4 -136,7 -7,1 

0-14 ani 234,0 223,8 219,2 220,1 223,9 227,6 212,8 186,7 4,7 2,1 -32,5 -14,8 

15-64 ani 1.420,3 1.426,7 1433 1.424,0 1.401,3 1.378,6 1.307,8 1.259,2 -31,7 -2,2 -173,8 -12,1 

65 ani şi peste  275,3 277,9 279 272,8 278,6 284,4 328,4 348,7 -0,4 -0,1 69,7 25,0 

Ilfov 276,9 280,7 288,2 289,3 292,9 296,5 302,0 305,9 4,7 1,6 17,7 6,1 

0-14 ani 45,6 43,5 42,4 40,5 40,2 39,9 38,9 36,9 -2,2 -5,2 -5,5 -13,0 

15-64 ani 190,5 196,0 203,7 208,7 212,7 216,7 220,4 224,8 9,0 4,4 21,1 10,4 

65 ani şi peste  40,8 41,2 42,1 40,1 40,0 39,9 42,7 44,2 -2,1 -5,0 2,1 5,0 

Datele statistice prognozate pentru 2006 faţă de cele înregistrate oficial de INS sunt aproximativ 
aceleaşi, ceea ce sugerează că scenariul este bine realizat. 
După cum se poate observa din figura 2.6 populaţia şcolară prognozată pentru grupa de vârstă 15-24  
ani este în scădere de la 341,4 mii persoane cât era în 2003 la 207,1 persoane în 2025, fapt care 
conduce la concluzia că sunt necesare măsuri de prevenire a problemelor care pot apărea în 
învăţământul profesional şi tehnic în ceea ce priveşte cadrele didactice, cum ar fi, de exemplu, 
orientarea unităţilor IPT către furnizarea de programe autorizate de CNFPA pentru formarea 
adulţilor. 

Fig.2.7 
Proiecţia populaţiei de vârstă şcolară

- Regiunea Bucureşti - Ilfov - 
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Sursa: "Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolara şi şcolara din  
                  Regiunea Bucureşti -Ilfov în perioada 2005-2025", realizată pe baza  

             prognozei INS 
 
 
 
 
 
 

La nivelul regiunii, în grupa de vârstă 3 – 6 
ani ponderea prognozată a populaţiei şcolare 
pare să atingă un maxim în anul 2010 de 73,3 
mii persoane, după care va înregistra un regres 
la 53,7 mii persoane.  
Pentru  grupa de vârstă 7-14 ani punctul 
maxim se pare că va fi atins în 2015, când se 
va ajunge la aproximativ 146,6 mii persoane. 
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2.3  Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT 
a) Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. De aici, 

nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii 
corespunzătoare în capitalul uman. 

b) La nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată 
de migraţia externă (cu tendinţă de accentuare după 2007, în condiţiile integrării în UE). A apărut 
deja în acest sens un deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi tehnologie, 
medicină, etc.) precum şi  de tineri lucrători cu diverse calificări căutate pe piaţa europeană a 
muncii (construcţii, asistenţă socială şi medicală, etc.). 
Se desprinde nevoia de: 
Ø Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la forţa de 

muncă regională. 
Ø Racordare realistă la piaţa europeană a muncii a activităţilor de informare, orientare şi 

consiliere.  
c) Se prognozează reduceri semnificative ale populaţiei şcolare (faţă de 2005) în grupa de vârstă 

15-24 ani cu 39,8% până în anul 2015 şi cu  35,8% până în 2025. 
În cifre absolute, în intervalul de timp 2005-2015 scăderea de efective în grupa de vârstă 15-18 ani ar 
fi de cca. 918.000 persoane, ceea ce, luând în calcul rata netă de cuprindere în învăţământ de cca. 
75,7% din prezent pentru grupa 15-18 ani şi opţiunile elevilor de clasa a VIII-a pentru liceul teoretic ar 
conduce la echivalentul dispariţiei la nivel regional în învăţământul liceal şi profesional a multor 
unităţi de IPT. 
În schimb, proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2025) o 
consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce va conduce la o 
nevoie crescândă de formare continuă - oportunitate în atenţia şcolilor interesate de compensarea 
pierderilor de populaţie şcolară ! 

Faţă de aceste constatări, se recomandă: 
Ø Măsuri la nivelul reţelei şcolare: 
v Optimizarea alocării resurselor, prin: 

• concentrarea pregătirii în şcoli viabile  
• rezolvarea problemelor de acces  

v Crearea reţelelor de şcoli, care împreună să realizeze: 
• o ofertă cuprinzătoare şi diversificată  
• eliminarea paralelismelor nejustificate 
• colaborare pentru acoperire teritorială optimă 
• diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi) 

Ø Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi  
d) Fenomenul de îmbătrânire demografică (creşterea populaţiei în vârstă de peste 65 de ani cu 18,2 

% până în 2025, faţă de 2005) conduce la: 
Ø Nevoi sporite de personal calificat - asistenţă socială şi medicală 
Ø Nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală) 

e) Ponderea semnificativă a populaţiei feminine (51 % la nivel regional în 2005), reclamă: 
Ø Din partea ofertei de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină 
Ø Programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie (ex. pentru mamele care participă 

la cursuri de formare continuă: îngrijirea copiilor în cadrul şcolii pe parcursul orelor de curs)  

f) Populaţia rurală.  
Structura pe grupe de vârstă indică o populaţie mai îmbătrânită şi o pondere mai mică a 
populaţiei în vârstă de muncă din mediul rural, combinat cu tendinţa tinerilor de a părăsi 
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ruralul. Faţă de aceste constatări, sistemul de educaţie şi formare profesională este chemat să 
contribuie prin măsuri specifice vizând: 
Ø Asigurarea accesului la educaţie  în condiţii de calitate şi varietate de opţiuni 
Ø Ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi creşterii competitivităţii economiei 

rurale 
Ø Educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor 

naturale din mediul rural 
Ø Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural 

g) Diversitatea etnică nu este prea accentuată în regiunea Bucureşti – Ilfov, dar sunt totuşi necesare o 
serie de măsuri, cum ar fi:  
Ø Educaţie multiculturală 
Ø Soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor  
Ø Programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate (conf. recensământului din 2002, 

1,72% din populaţia rromă a ţării se înregistrează în regiunea Bucureşti - Ilfov). 
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3. Profilul economic regional 
3.1 Principalii indicatori economici 
3.1.1 Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată brută (VAB) 
Evoluţia indicatorului PIB/locuitor cunoaşte în perioada 2001 – 2005 o creştere reală de 7,9% la nivel 
naţional. Acesta, fiind un indicator sintetic utilizat pentru aprecierea gradului de dezvoltare a unei ţări, 
ne sugerează România se află într-un real progres. 

            Tab. 3.1 
PIB/loc. la paritatea puterii de cumpărare standard (PCS) 

-%  faţă de media europeană (UE-27=100)  - 
 2001 2002 2003 2004 2005 
UE-27 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
România 27,6 29,4 31,5 34,1 35,5 
Regiunea Nord - Vest 25,6 27,8 30,5 33,1 33,7 
Regiunea Centru 28,9 31,7 33,8 35,6 36,0 
Regiunea Nord - Est 19,8 21,0 22,7 23,7 24,2 
Regiunea Sud - Est 23,7 25,2 26,9 30,9 30,9 
Regiunea Sud - Muntenia 21,9 23,5 25,5 28,5 29,1 
Regiunea Bucureşti - Ilfov 58,3 60,9 60,6 64,7 74,8 
Regiunea Sud - Vest Oltenia 23,3 23,6 26,8 28,9 28,1 
Regiunea Vest 29,4 32,0 35,6 39,2 39,8 

Sursa:Eurostat 
Calculat pe baza parităţii puterii de cumpărare standard (PCS), PIB/locuitor la nivel naţional în anul 
2005, reprezenta 35,5% din media europeană (UE-27=100). Comparativ, regiunile Bucureşti-Ilfov, 
Vest, Centru se plasează peste media naţională, dintre care Bucureşti-Ilfov se detaşează cu un 
PIB/locuitor care se apropie de 75% din media UE-27 , iar la polul opus Regiunea Nord - Est cu doar 
24,2% din media europeană. 
Analizând  ritmurile susţinute de creştere a PIB din ultimii ani se constată o tendinţă de micşorare 
progresivă în timp a decalajului faţă de media europeană. Evoluţiile prognozate prevăd în continuare în 
perioada 2006-2010 ritmuri susţinute de creştere a PIB în toate regiunile ţării.  
              Tab. 3.2 

 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, “Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în profil teriotorial până în 
2010” www.cnp.ro/user/repository/anexe_regiuni.pdf  

La nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov, între municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov nu este o diferenţă 
foarte mare între evoluţiile prognozate ale PIB/locuitor, diferenţa fiind când favorabilă capitalei, când 
judeţului Ilfov. 

 

Creşterea reală a PIB faţă de anul anterior 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ROMĂNIA 4,2 7,9 6,1 6,5 6,1 5,8 
Nord - Est 3,0 6,1 5,4 6,7 6,3 6,2 
Sud - Est 0,3 6,9 5,1 6,5 6,2 6,1 
Sud - Muntenia 1,9 7,5 5,3 6,6 6,1 6,0 
Sud - Vest Oltenia -2,2 9,0 6,0 6,5 5,9 5,8 
Vest 1,8 8,4 5,3 6,3 5,8 5,7 
Nord - Vest 1,8 6,6 5,9 6,5 6,0 5,9 
Centru 1,5 9,5 7,0 6,2 5,8 5,5 
Bucureşti - Ilfov 16,1 7,7 7,6 6,5 6,1 5,7 

http://www.cnp.ro/user/repository/anexe_regiuni.pdf
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               Tab. 3.3 
Creşterea reală a PIB faţă de anul anterior 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ROMĂNIA 4,2 7,9 6,1 6,5 6,1 5,8 
Regiunea Bucureşti – Ilfov 16,1 7,7 7,6 6,5 6,1 5,7 

Bucureşti  16,3 7,6 7,7 6,4 6,1 5,6 
Ilfov  15,0 8,0 7,4 7,3 6,3 5,8 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză (CNP), “Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în profil teriotorial 
până în 2010” (febr.2008) www.cnp.ro/user/repository/anexe_regiuni.pdf  

Analiza comparativă pe cele două părţi componente ale regiunii Bucureşti - Ilfov a datelor din 
prognoza realizată de Comisia Naţională de Prognoză permite evidenţierea atât a evoluţiilor prognozate 
cât şi a disparităţilor intra-regionale privind valoarea PIB/locuitor. 

                   Tab. 3.4 
Proiecţia PIB/loc. – Euro 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ROMĂNIA 30829,2 37672,4 45944,1 52315,4 59371,0 66737,6 
Regiunea Bucureşti  - 
Ilfov 

7849,0 9040,0 11120,4 12638,4 14323,6 16041,3 

Bucureşti  8159,4 9381,7 11555,9 13135,5 14886,0 16670,0 
Ilfov  5494,0 6472,5 7886,9 8976,0 10180,5 11410,1 

 

Evoluţia indicatorului Valoarea adăugată brută (VAB) - reprezintă valoarea nou creată (rezultată din 
valoarea noilor produse şi servicii create minus valoarea consumului intermediar pentru producerea 
acestora). Pentru scopurile analizei de faţă este relevantă desprinderea unor concluzii din evoluţia 
structurii VAB pe sectoare de activitate şi compararea structurii VAB la nivel european, naţional şi 
judeţean. 

Evoluţia structurii valorii adăugate brute (VAB) la nivel regional pe ramuri de activitate în perioada 
2000-2005 evidenţiază o tendinţă de  creştere a ponderii VAB în servicii şi în construcţii, în paralel 
cu scăderea ponderii în industrie şi agricultură. 
                     Fig. 3.5 

Evoluţia structurii VAB, pe sectoare de activitate 
- Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV -
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Sursa: calculat pe baza datelor INS,  "Conturi naţionale Regionale", ediţia 2007 

Pe sectoare mari de activitate, în 2005, la nivel regional se detaşează sectorul serviciilor, cu o pondere 
de 69,3% din VAB, urmat de industrie (19,7%), construcţii (10,3%) şi agricultură (0,7%). 

http://www.cnp.ro/user/repository/anexe_regiuni.pdf
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Comparativ cu structura VAB la nivel naţional în 2005, regiunea Bucureşti - Ilfov se remarcă prin 
ponderea mare a serviciilor (cu 14 puncte procentuale peste media naţională). În cadrul serviciilor, 
faţă de ponderea la nivel naţional este mai bine reprezentată activitatea de tranzacţii imobiliare, 
prestări servicii pentru întreprinderi, iar comerţul3 are o pondere mai ridicată cu 4,3 puncte 
procentuale faţă de media naţională. 

                       Tab. 3.6 
Structura Valorii Adăugate Brute (VAB), pe activităţi ale economiei naţionale, în anul 2005    (%) 

  România Regiunea 
BI 

B IF 

Agricultură, piscicultură, silvicultură 9,5 0,7 0,1 6,8 
Industrie, din care: 27,9 19,7 18,7 30,4 
    - Industrie extractivă 1,5 0,0 0,0 0,1 
    - Industrie prelucrătoare 23,8 17,2 15,9 30,0 
    - Energie electrică, termică, gaze, apă 2,6 2,5 2,8 0,2 
Construcţii 7,3 10,3 11,0 3,3 
Servicii, din care: 55,3 69,3 70,3 59,5 
    - Comerţ 11,1 15,4 14,5 24,4 
    - Hoteluri şi restaurante 2,4 2,8 2,7 3,4 
    - Transport, depozitare, comunicaţii 11,0 13,9 14,0 13,1 
    - Intermedieri financiare 2,3 5,1 5,5 0,3 
    - Tranzacţii imobiliare, prestări servicii pentru întreprinderi 12,3 19,2 23,9 10,3 
    - Administraţie publică si apărare 6,4 8,0 8,4 4,0 
    - Învăţământ 3,8 2,7 2,8 1,3 
    - Sănătate şi asistenţă socială 3,1 2,3 2,4 1,3 
    - Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 2,9 0,0 6,0 1,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sursa: Calculat pe baza datelor INS, "Conturi naţionale Regionale", ediţia 2008 

Comparaţia pe componentele regiunii Bucureşti - Ilfov a structurii VAB în 2005 evidenţiază 
următoarele aspecte relevante: 

Municipiul Bucureşti:  
o după cum era de aşteptat, Agricultura este aproape inexistentă privind ponderea VAB, respectiv 

de 0,1%  comparativ cu 0,7% cât este cea regională; 
o în ceea ce priveşte Industria, municipiul Bucureşti începe să fie într-o tendinţă de scădere a 

VAB, respectiv este la o pondere de 18,7% faţă de 19,7% cât se înregistrează la nivel regional şi 
de 27,9% cât reprezintă pentru România; 

o în anul 2005 sectorul Construcţii este într-un mare progres pentru capitală, ponderea acestuia 
(11,0%) depăşind şi media regională (10,3%) şi pe cea înregistrată la nivel naţional (7,3%); 

o fără nici o îndoială, sectorul Servicii este cel care înregistrează cea mai mare pondere a VAB, 
acesta fiind pe departe cea mai mare chiar şi la nivel naţional, respectiv de 70,3%; acest lucru 
reflectă statutul de capitală a municipiului Bucureşti, nod de comunicare cu celelalte regiuni şi 
cu alte ţări.   

Judeţul Ilfov: 
o şi în judeţul Ilfov ne confruntăm cu o valoare adăugată brută în ceea ce priveşte agricultura sub 

media naţională (6,8% faţă de 9,5% în România); 
o în condiţiile în care în capitală se doreşte scoaterea marilor întreprinderi din oraş, se observă 

tendinţa de creştere a VAB pentru acest sector economic, aceasta având o valoare mai ridicată 
chiar faţă de cea naţională (30,4% faţă de 27,9% naţional); 

o în anul 2005, ponderea VAB în judeţul Ilfov este foarte scăzută (3,3%), dar din surse 
administrative, acest lucru tinde să se schimbe o data cu apariţia din ce în ce a mai multor 
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construcţii în afara capitalei, incluzând aici şi cele necesare pentru funcţionarea firmelor din 
industrie care îşi mută locaţia din Bucureşti; 

o şi în judeţul Ilfov sectorul Servicii are o pondere a VAB mai ridicată decât cea naţională (59,5% 
faţă de 55,3%). 

                       Tab. 3.7 
Structura VAB pe sectoare mari de activitate, comparativ cu media europeană  în 

2005   (%) 

  UE-27 România 

Regiunea 
Bucureşti - 

Ilfov 
Agricultură, silvicultură, piscicultură 2,2 9,5 0,7 
Industrie 20,3 27,9 19,7 
Construcţii 5,9 7,3 10,3 
Servicii 71,7 55,3 69,3 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Sursa: Eurostat (pt. EU-27 şi România);  calcule pe baza datelor din "Conturi naţionale regionale,2006'' (pt. regiune) 

Comparaţia cu structura VAB în Uniunea Europeană evidenţiază o contribuţie procentuală la VAB 
scăzută în ceea ce priveşte sectorul Agricultură, silvicultură, piscicultură faţă de media UE-27 (0,7% în 
regiune faţă de 2,2% la nivel european).  
Este de aşteptat ca integrarea în UE să conducă în timp la diversificarea şi dezvoltarea serviciilor. 
Pentru acest sector economic, media regională (69,3%) este apropiată de cea europeană (71,1%), fapt 
justificat de faptul că municipiul Bucureşti este capitala ţării şi este o punte de legătură importantă de 
tranziţie către alte ţări. 
Ponderea VAB la nivelul industriei (19,7%) este şi ea apropiată de cea europeană (20,3%), dar scăzută 
semnificativ faţă de cea naţională (27,9%) ceea ce ne indică faptul că la nivelul regiunii acest sector 
economic nu este foarte bine dezvoltat, având în vedere şi intenţia de scoatere în afara capitalei a 
întreprinderilor generatoare de poluare. 
Analizând evoluţiile prognozate ale VAB pe sectoare de activitate, se constată că cele mai ridicate 
ritmuri de creşteri anuale se vor înregistra în construcţii atât la nivel naţional cât şi în toate regiunile 
ţării.  
                                                                            Tab. 3.8 - modificări procentuale faţă de anul anterior - 

Evoluţia prognozată a VAB pe sectoare de 
activitate 

- România - 

Evoluţia prognozată a VAB pe sectoare de 
activitate 

- Regiunea Bucureşti - Ilfov - 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Industrie 2,6 6,9 5,8 5,6 5,4 5,3 6,5 4,5 2,6 5,3 5,0 5,1 
Agricultura -17,3 3,3 -18,6 5,7 3,5 3,5 -19,8 0,8 -26,0 2,2 0,8 2,4 
Construcţii 9,9 19,4 33,3 13,2 10,5 10,4 42,7 2,6 36,4 12,3 9,4 9,0 
Servicii 9,0 7,3 7,0 6,1 6,1 5,7 13,0 9,2 6,7 6,1 6,2 5,5 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză (CNP), “Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în profil teritorial 
până în 2010” (febr.2008) www.cnp.ro/user/repository/anexe_regiuni.pdf  

Totuşi, nu putem rămâne sub rezerva ca studiul „Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali 
în profil teritorial până în 2010” realizat în februarie 2008 de către Comisia Naţională de Prognoză are 
rezervele lui, având în vedere că se porneşte de la o valoare adăugată brută de 13% pentru sectorul 
Servicii în anul 2005, iar conform datelor furnizate de INS în publicaţia „Conturi naţionale regională” 
editată tot în februarie 2008 aceasta este de 69,3% la nivelul regiunii. 
 

 

http://www.cnp.ro/user/repository/anexe_regiuni.pdf
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3.1.2 Productivitatea muncii. Dinamica generală a firmelor din regiune  
În creştere cu 24,2% faţă de anul 2001, în 2005 productivitatea muncii la nivel regional, calculată ca 
valoarea PIB (la paritatea puterii de cumpărare, PPC) raportată la totalul populaţiei ocupate,  reprezintă 
74,8% din media UE-27, faţă de 35,5% cât este la nivel naţional. Comparativ cu celelalte regiuni, 
regiunea Bucureşti - Ilfov se situa în 2005 pe prima poziţie, urmată de regiunile Vest cu 39,8% şi 
Centru cu 36,0%.  
În interiorul regiunii nu se înregistrează diferenţe semnificative între componentele acesteia, respectiv 
între municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, în termenii de PIB/ locuitor şi ai productivităţii muncii. 

Sursa: Calculele ADR Bucureşti - Ilfov pe baza datelor din Anuarul Statistic şi Eurostat 
Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii 
Investiţiile brute realizate în Regiunea Bucureşti - Ilfov în anul 2006 au reprezentat 23,3 % din totalul 
la nivel naţional. Majoritatea investiţiilor au fost realizate de firmele mari şi mijlocii, ponderea deţinută 
de firmele mici fiind însă în creştere de la an la an.  
La nivelul regiunii, cele mai mari investiţii brute precum şi cea mai mare dinamică s-au înregistrat în 
Tranzacţii imobiliare şi serviciu pentru întreprinderi, urmată de Transport, depozitare şi comunicaţii, 
Comerţ şi de firmele din sectorul Industrie prelucrătoare– v. Anexa 2c. 
Avem de remarcat totuşi că valoarea investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, 
construcţii, comerţ şi alte servicii la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov a înregistrat o scădere foarte mare 
faţă de anul 2004, de la 196 049 mil. RON la 34 349 mil. RON în 2006. 
Investiţii străine directe 
În anul 2005, valoarea investiţiilor străine directe în regiunea Bucureşti – Ilfov a fost de 13.264 
mil.euro, ceea ce înseamnă o pondere de 60,6% din valoarea totală a acestui tip de investiţii. Gradul 
relativ ridicat de dezvoltare economică a regiunii Bucureşti – Ilfov se reflectă asupra acestei ponderi, pe 
următorul loc fiind regiunea Sud – Est care beneficiază de atractivitatea deosebită pe care o reprezintă 
portul Constanţa şi porturile de la Dunăre, Galaţi şi Brăila. 
                                     Tab. 3.9 

Regiunea de 
dezvoltare 

Soldul investiţiei străine Structura pe regiuni 
Milioane Euro % 

Nord - Est 292 1,3 
Sud - Est 1.838 8,4 
Sud - Muntenia 1.388 6,3 
Sud – Vest Oltenia 745 3,4 
Vest 1.491 6,8 
Nord - Vest 1.257 5,8 
Centru 1.610 7,4 
Bucureşti - Ilfov 13.264 60,6 
Total 21.885 100,0 

       Sursa: Date furnizate de INS (prin ADR) / Cercetarea statistică INS-BNR 
Aceste concluzii reies din Cercetarea statistică derulată de către INS în colaborare cu Banca Naţională 
a României pentru anul 2005 care s-a adresat întreprinderilor cu activitate economică, societăţilor 
bancare şi de asigurări.  
În ceea ce priveşte valoarea soldului investiţiei străine directe în România pe domenii de activitate, 
industria deţine ponderea cea mai însemnată, respectiv de 48,8% din total. În cadrul industriei 
prelucrătoare, cea mai mare pondere a soldului investiţiei străine directe în România (21,9%) este 
realizată de către întreprinderile a căror activitate principală se încadrează în „industria metalurgică”. În 
domeniul serviciilor, pentru indicatorul soldul investiţiei străine în România, ponderea cea mai 
însemnată o deţin întreprinderile care au activitatea principală de „intermedieri financiare şi asigurări”, 
acestea fiind de 14,5%. 
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Este de aşteptat că prin procesul de integrare în UE, regiunea îşi va spori şi mai mult gradul de 
atractivitate pentru investiţii străine directe. 
Dinamica unităţilor locale active, pe clase de mărime 
În regiunea Bucureşti - Ilfov, la sfârşitul  anului 2006 erau înregistrate un număr de 110.940 de firme ca 
unităţi locale active în industrie, comerţ şi alte servicii, cu un număr total de 931.902 angajaţi (în 
creştere cu 8,14% faţă de 2005). 
Datele statistice pentru perioada 2004-2006 evidenţiază dinamica întreprinderilor mici şi mijlocii 
(IMM), care pe total au crescut atât ca număr de firme (cu 19,9%) cât şi ca număr de angajaţi (cu 
8,14%). Creşterea s-a realizat în cazul tuturor claselor de întreprinderi, cu diferenţe totuşi între acestea, 
aşa cum reiese din figurile de mai jos: 
     Fig.3.10      Fig.3.11 
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de mărime de la10 angajaţi la peste 250 

- REGIUNEA BUCUREŞTI - ILFOV -

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

2004 2005 2006

nr
.a

ng
aj

aţ
i

10-49 angajaţi 50-249 angajaţi
pes te 250 angajaţi 

 

861680

175215
213992
273504

931902

199289
230413
289185

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006

Evoluţia numărului de angajaţi în unităţilor 
locale active, pe clase de mărime

Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV

0-9 angajaţi 10-49 angajaţi
50-249 angajaţi peste 250 angajaţi 

 
Sursa: INS, Anuarul statistic 2006 şi anii anteriori 

După cum se observă în figura 3.11 analiza a fost realizată pentru unităţile locale active cu peste 10 
angajaţi deoarece, aşa cum vedem în Anexa 2b dinamica celor cu 0-9 angajaţi a fost mult mai 
pregnantă, în perioada 2004 – 2006 numărul acestora crescând de la 81.286 la 98.166, respectiv cu 
20,7% în anul 2006 faţă de anul 2004. 
Intreprinderile mici şi mijlocii (sursa: ANIMMC, “Raportul anual al sectorului IMM în România, 
2005” şi „Concluziile studiului privind competitivitatea IMM, 2006”) 
În 2006, Regiunea Bucureşti – Ilfov avea o pondere a IMM-urilor de 26,7% din totalul înregistrat la 
nivel naţional. Se constată la toate tipurile de IMM-uri structurate ca dimensiune a numărului de 
angajaţi o creştere destul de consistentă în anul 2006 faţă de anul 2004, cea mai mare diferenţă 
înregistrăndu-se la cele de mărime mijlocie, respectiv cu un număr de angajaţi situat între 10-49, aici 
ponderea reprezentând 23,87%.  
Conform Cartei Albe a IMM-urilor densitatea acestora pe km2 regiunea Bucureşti – Ilfov se situa pe 
primul loc în raport cu celelalte regiuni ale României cu o valoare de 44,6% faţă de media naţională de 
1,74%. În ceea ce priveşte instruirea angajaţilor, clasificarea IMM-urilor în funcţie de media numărului 
de zile lucrătoare per angajat în 2003, situaţia este următoarea: 

- 34,58% din IMM-uri au dezvoltat activităţi de instruire de 1-5 zile/an; 
- 33,68% din IMM-uri nu au avut activităţi de instruire; 
- 20,54% din IMM-uri au dezvoltat activităţi de instruire de 6 zile/an şi mai mult. 

 
 
 
 
 



PRAI REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV 2008 - 2013 

 21

3.2 Alte informaţii şi informaţii parţiale 
3.2.1 Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate 
Perioada 2007-2013 este marcată de procesul de integrare în UE. Din această perspectivă, firmele din 
regiune se vor confrunta cu o presiune concurenţială sporită pe piaţa internă şi pentru a valorifica 
oportunităţile de participare pe piaţa UE. Noi firme şi investiţii de capital străin vor fi atrase în regiune.  

Dincolo de avantajul conjunctural (care se va reduce în timp) al preţului relativ scăzut al forţei de 
muncă, competitivitatea firmelor va fi condiţionată într-o măsură din ce în ce mai mare de creşterea 
valorii adăugate prin eforturi susţinute de inovare şi segmentare pentru cucerirea şi păstrarea pieţei, cu 
accent pe tehnologie, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare adecvate. 
Nevoile de competitivitate ale firmelor vor conduce şi la dezvoltarea şi diversificarea pieţei de servicii 
pentru afaceri (“business to business”): servicii de consultanţă, financiare, comerciale etc., dar şi alte 
servicii pentru întreprinderi rezultate din externalizarea unor activităţi auxiliare producţiei şi contractate 
cu firme specializate - de ex. de întreţinere şi reparaţii (mentenanţă), service pentru produsele vândute, 
etc. 
3.2.2 Cercetarea – dezvoltarea 
Dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare este unul dintre factorii ce potenţează competitivitatea. 
Din păcate, sectorul de cercetare-dezvoltare are încă slabe legături cu mediul economic, neavând o 
contribuţie semnificativă la dezvoltarea economică regională. În viitor, odată cu dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere, a clusterelor industriale şi a clusterelor bazate pe cercetare, este necesară  
accelerarea  procesului de transfer tehnologic.  
                       Fig. 3.12 

 
Sfera de cuprindere a acestui sector este formată din: unităţile specializate (cu activitate principală) în 
cercetare-dezvoltare, unităţile economice şi sociale care au colective de cercetare-dezvoltare, staţiuni şi 
institute de cercetare şi producţie agricolă, unităţile de învăţământ superior şi clinicile universitare care 
au structuri de cercetare-dezvoltare, organizaţii non-profit care au desfăşurat activitate de cercetare-
dezvoltare. 
Cercetarea-dezvoltarea reprezintă acea activitate sistematică şi creatoare iniţiată pentru a spori volumul 
de cunoştinţe, inclusiv cunoştinţele despre om, culturã şi utilizarea acestor cunoştinţe pentru noi 
aplicaţii. Tipuri de cercetare-dezvoltare: 

– cercetarea fundamentală, activitate experimentală sau teoreticã iniţiatã în primul rând, 
pentru acumularea de noi cunoştinţe privind aspectele fundamentale ale fenomenelor şi 
faptelor observabile fără să aibă în vedere o aplicaţie deosebitã sau specifică; 

Sursa: Anuarul 
statistic 2007  
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– cercetarea aplicativă, activitate de investigare originală în scopul acumulării de noi 
cunoştinţe, fiind însă orientată, în principal, spre un scop sau un obiectiv practic, specific; 
– dezvoltarea experimentală, activitate sistematică, ce se foloseşte de cunoştinţele existente 
acumulate de pe urma cercetării şi/sau a experienţei practice în vederea lansării în fabricaţie de 
noi materiale, produse şi dispozitive, introducerea de noi procedee, sisteme şi servicii sau 
îmbunătăţirea substanţială a celor deja existente. 

În ultimii 3 ani analizaţi (2004-2006) - v. tab3.14, Regiunea Bucureşti - Ilfov a cunoscut o scădere a 
numărului de cercetători la 10.000 locuitori, de la 210,3 în 2004 la 194,1 în 2006. Totuşi, după cum 
era de aşteptat, în regiune se găseşte o concentrare a cercetătorilor din toată ţara, aşa cum se întâmplă şi 
în cazul numărului ridicat de universităţi. După cum se poate observa, în regiune se găsesc în 2006 un 
număr de aproape 4 ori mai mare faţă de media naţională. (jumătatea mediei la nivel naţional în 
2005, în scădere de la locul 3 pe ţară în 2003, la poziţia 5 în 2005). În valoare absolută, în  numai 3 ani, 
numărul de salariaţi în activitatea de cercetare-dezvoltare din regiune a crescut cu 1306 cercetători, 
ceea ce reprezintă o pondere de 6,33% faţă de anul 2004. De asemenea şi totalul cheltuielilor de 
cercetare-dezvoltare au crescut cu 397.967 mii lei (RON) în 2006 faţă de 2004. 
Cercetarea din România este extrem de centralizată, 48,4% din numărul cercetătorilor şi 50,7% din 
fondurile destinate domeniului fiind concentrate în capitală. La nivel regional, ea este concentrată în 
municipiul Bucureşti.            
                     Tab. 3.13 

Numărul salariaţilor din activităţile de 
cercetare-dezvoltare 

Nr.salariaţi  în 
cercetare-dezvoltare la 

10000 pers. ocupate 
civile 

Totalul cheltuielilor de 
cercetare-dezvoltare  

- Mii lei (RON) - 

 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
România 40.725 41.035 42.220 49,4 48,9 49,9 952.872 1.183.659 1.565.802 
Regiunea 
Bucureşti - Ilfov 20.631 22.050 21.937 210,3 207,6 194,1 559.300 701.683 957.267 

Municipiul 
Bucureşti 18.066 19.845 19.233 208,2 213,0 194,2 464.567 600.367 732.139 

Judeţul Ilfov 2.565 2205 2.704 226,6 169,4 193,6 94.733 101.316 225.128 
Sursa: INS, Anuarul statistic,  2006 şi 2007 

3.2.3 Industria, infrastructura de transport, tehnică, edilitară, de comunicaţii şi de mediu, 
agricultura, turismul     
Potenţialul şi structurile economice sunt diferenţiate între judeţul Ilfov: agricultura are o prezenţă 
dominantă în economia judeţului Ilfov (29,1% populaţie ocupată în 2005), iar economia capitalei este 
caracterizată de dezvoltarea sectoarelor de servicii (79,3%) şi industrie (19,6%).  
Sectorul serviciilor este bine dezvoltat, cu precădere în ceea ce priveşte telecomunicaţiile, 
intermedierile financiare, educaţia şi cercetarea, transportul şi depozitarea, turismul şi serviciile 
culturale, serviciile către întreprinderi (inclusiv software) şi comerţul. Având în vedere funcţia de 
capitală pe care o îndeplineşte Bucureştiul, administraţia publică concentrează, de asemenea, un număr 
important de angajaţi. 
În anul 2005 în Regiunea Bucureşti-Ilfov erau active 2 parcuri industriale din totalul celor 34 
înregistrate la nivel naţional. După forma de proprietate ambele parcuri industriale sunt private, 
acoperind o suprafaţă de 33,07 ha. 
Accesul întreprinderilor la societatea informaţională este încă scăzut. Doar 12,2% din întreprinderile 
din regiunea Bucureşti-Ilfov sunt conectate la internet, existând 13,6 computere la 100 de angajaţi. 
60,1% din computerele întreprinderilor sunt conectate la internet. 
Transportul - Regiunea Bucureşti-Ilfov, prin municipiul Bucureşti, cel mai important nod de transport 
rutier-feroviar-aerian naţional şi internaţional al ţării, se caracterizează printr-un înalt grad de 
accesibilitate, fiind situată pe cele două coridoare multi-modale europene: Axa Prioritară Europeană nr. 
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7 (Nădlac-Constanţa) şi Axa Prioritară Europeană Giurgiu-Albiţa planificate a fi construite în perioada 
imediat următoare, precum şi în proximitatea Dunării (Axa Prioritară Europeană nr. 18). 
Densitatea drumurilor publice/100 km2 în Regiunea Bucureşti-Ilfov atingea în anul 2005 valoarea de 
47,9km/100 km2, mai ridicată în judeţul Ilfov (49,4km/100 km2) decât în Bucureşti (37,8km/100 km2), 
existând însă un număr mare de drumuri publice nemodernizate în judeţul Ilfov (52,8%). Pentru 
Municipiul Bucureşti procentul de străzi orăşeneşti nemodernizate (53,2% în anul 2005) este foarte 
mare pentru o capitală europeană şi afectează desfăşurarea în bune condiţii a traficului rutier. 
Regiunea Bucureşti-Ilfov prezintă cea mai mare densitate de căi ferate la 1.000 km2 de teritoriu 
(165,3 km/1000 km2), ceea ce înseamnă de aproape 4 ori media naţională (45,9 km/1000 km2). Această 
cifră se ridică la 504,2 km/1000 km2 pentru municipiul Bucureşti, ceea ce înseamnă de 10 ori media 
naţională, municipiul Bucureşti fiind punctul de plecare al celor 8 magistrale feroviare ce fac 
legătura cu celelalte regiuni ale ţării. 
Accesibilitatea aeriană şi multi-modală este asigurată de două aeroporturi internaţionale: ”Henri 
Coandă” (Otopeni) cel mai mare aeroport internaţional din România (70% din transportul total aerian 
de pasageri din România) şi ”Aurel Vlaicu” (Băneasa). 
În anul 2005, infrastructura de distribuţie a apei potabile în regiunea Bucureşti-Ilfov însuma 2.408 km 
(221 km in judeţul Ilfov la care erau conectate toate cele 8 oraşe, precum şi alte 11 localităţi). De 
asemenea, aceste aşezări sunt conectate şi la reţele de canalizare (în 2005, reţelele de canalizare publică 
a regiunii însumau, 2.127 km de conductă, din care 277 de km în judeţul Ilfov). 
Sănătate 
În ultimii ani scăderea activităţilor sanitare a fost evidentă, înregistrând regrese atât din punct de vedere 
al cheltuielilor alocate cât şi al calităţii serviciilor furnizate. Infrastructura sanitară a Regiunii 
Bucureşti-Ilfov se află în mare parte într-o stare de degradare avansată şi cu o lipsă acută de 
echipamente moderne generate de resursele financiare insuficiente alocate sistemului de sănătate. 
Speranţa de viaţă este cea mai ridicată din ţară – 73,84 ani, principala cauza a mortalităţii fiind tumorile 
– 217,5 decedaţi/100.000 locuitori (2003). 
În acest context, infrastructura de sănătate este inegal distribuită în Bucureşti şi judeţul Ilfov. 
În anul 2005 erau 52 spitale în Bucureşti (2,7 spitale la 100.000 locuitori pe o suprafaţă de 238 ha), în 
timp ce judeţul Ilfov avea 6 spitale (2,1 spitale la 100.000 locuitori, la o suprafaţă de 158.300 ha). 
Numărul şi gradul de satisfacere a populaţiei cu personal sanitar a fost în scădere în ultimii ani. În anul 
2005, asistenţa medicală era asigurată de 11.522 medici (1 medic la 192 persoane), 2.267 stomatologi 
(1 stomatolog la 974 persoane) şi 19.030 personal mediu sanitar. În acelaşi timp, în 2004, media 
consultărilor medicale a fost de 4,4 consultări/locuitor. 
Servicii sociale 
Una dintre cele mai importante probleme este cea privind facilităţile de îngrijire ale copiilor atunci 
când părinţii sunt la serviciu. Numărul nou-născuţilor este mare, dar numărul centrelor de îngrijire 
zilnică sau al creşelor este limitat, iar cele private sunt foarte costisitoare. 5.583 de copii sunt ocrotiţi în 
instituţii de tip familial (49,61%) sau rezidenţial (50,39%). La sfârşitul anului 2004, erau 5.650 de copii 
cu disabilităţi, dintre care 846 beneficiau de servicii de asistenţă socială. 
Mediul urban 
Concentrarea populaţiei în cartierele periferice, extinderea zonei rezidenţiale prin construcţii 
monofamiliale (vile) fac să se manifeste tot mai acut insuficienţa şi lipsa investiţiilor în modernizarea 
reţelei de transport, a reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, încălzire şi în general în toate tipurile 
de servicii urbane. 
În anul 2005, lungimea străzilor orăşeneşti, la nivelul celor 9 oraşe ale Regiunii Bucureşti-Ilfov era de 
2.514 km, dintre acestea fiind modernizate numai 1.095 km, ceea ce reprezintă 43,6% din total, procent 
ce situează regiunea pe ultimul loc în ţară. 
În ceea ce priveşte dotarea oraşelor cu utilităţi publice, în anul 2005 doar 2 oraşe erau conectate la 
reţelele de energie termică, toate cele 9 oraşe la gaze naturale şi apă potabilă, multe instalaţii fiind însă 
uzate şi în stare precară de funcţionare. 
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Problemele reabilitării reţelei stradale, a înlocuirii şi modernizării instalaţiilor de utilităţi publice sunt 
extrem de grave, iar lipsa unei concepţii unitare în această direcţie face ca perspectiva transformării 
regiunii metropolitane într-o entitate funcţională şi eficientă să devină tot mai periclitată. 
Numărul mare de străzi orăşeneşti nemodernizate (în Bucureşti – 53,2%), la care se adaugă 
nefinalizarea şoselei de centură, precum şi creşterea neîntreruptă a numărului de maşini înregistrate în 
Bucureşti (387 maşini/1000 locuitori în 2003) determină aglomerarea traficului în zona urbană cu 
consecinţe nedorite asupra calităţii vieţii urbane. Scăderea considerabilă a suprafeţei spaţiilor verzi în 
Bucureşti (s-a estimat că suprafaţa spaţiilor verzi s-a înjumătăţit în ultimii cinci ani, consecinţă a 
extinderii construcţiilor necontrolate) se repercutează, de asemenea, asupra calităţii vieţii în oraş. 
Suprafaţa spaţiilor verzi este în prezent de aproximativ 2,5 m2/locuitor, faţă de recomandările UE de 
circa 12m2/locuitor. 
Transportul public de pasageri are o reţea extinsă şi complexă realizându-se cu autobuze (46,2% din 
numărul total al mijloacelor de transport), tramvaie (20,3%), troleibuze (10,5%), metrou (22,9%). El 
asigură mobilitatea foarte ridicată a forţei de muncă parţial din zona metropolitană, autobuzele şi 
tramvaiele transportând cel mai mare număr de pasageri. 
Problema transportului de pasageri o constituie calitatea scăzută a mijloacelor de transport şi 
dificultatea de asigurare a transportului periurban pe întreaga arie necesară. Afluxul de populaţie către 
Bucureşti, în căutarea unui loc de muncă generează o creştere supradimensionată a utilizării neplătite a 
serviciilor şi a facilităţilor comunale. 
Creşterea cantităţii de deşeuri menajere de aproximativ 3,4 ori în ultimii patru ani reprezintă o altă 
problemă acută a regiunii, cu precădere pentru Municipiul Bucureşti. Nerezolvarea sau rezolvarea 
lipsită de perspectivă poate crea mari disfuncţionalităţi zonei metropolitane în perspectivă. 
Potenţial de dezvoltare 
Prezenţa capitalei ţării în centrul Regiunii este copleşitoare datorită mărimii populaţiei, a forţei 
economice şi a concentrării activităţilor umane, a echipării fizice şi instituţionale. Puterea de polarizare 
a capitalei iradiază mult dincolo de graniţele administrative ale sale. Densitatea mare a populaţiei şi 
concentrarea serviciilor şi activităţilor economice fac din Municipiul Bucureşti cea mai mare piaţă din 
România, precum şi una dintre cele mai mari din Sud-Est-ul Europei. 
Structura economică a regiunii reflectă, de asemenea, funcţiile de servicii ale capitalei ţării, în timp ce 
construcţiile, transportul, educaţia, cercetarea şi sectorul TIC sunt cele mai importante sectoare ale 
regiunii contribuind la creşterea competitivităţii şi potenţialului de dezvoltare. Oportunităţile cheie sunt 
oferite de posibilitatea integrării educaţiei, cercetării, inovării şi afacerilor pentru îmbunătăţirea inovării 
în activităţile economice, folosind resursele umane calificate şi bine pregătite. Dezvoltarea economică 
şi socială din ultimii ani a capitalei a condus la o nevoie acută de spaţii pentru amplasarea de noi 
cartiere rezidenţiale, activităţi comerciale, etc, astfel încât graniţele geografice şi administrative ale 
oraşului au devenit necorespunzătoare. 
Regiunea Bucureşti-Ilfov deţine un potenţial turistic specific, reprezentat de capacitatea de atracţie 
exercitată de centrul urban Bucureşti, la care se adaugă valorile culturale şi de mediu ale zonelor 
adiacente capitalei, situate pe teritoriul judeţului Ilfov. Capacitatea de cazare a Regiunii Bucureşti-Ilfov 
era în anul 2005 de 11.225 locuri de cazare, ceea ce reprezenta 4% din total ţară.. În ceea ce priveşte 
numărul de înnoptări şi sosiri, în perioada 2000-2005, acestea au crescut cu valori de 48,7%, respectiv 
59,8%. 
Constituirea prin lege a zonei metropolitane - zonă care există de facto, răspunde unor necesităţi sau 
oportunităţi determinate de evoluţiile istorice, economice, sociale şi teritoriale, care au condus la 
dezvoltarea legăturilor economice şi demografice între Bucureşti şi localităţilor din jur aflate în zona 
sa de influenţă.  
Identificarea unor proiecte comune de dezvoltare şi cooperare a aşezărilor din cadrul zonei, ca şi 
crearea de noi forme de organizare instituţională şi de administraţie va întări capacitatea acestora de a 
face faţă concurenţei. 
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Dezvoltarea zonei metropolitane va facilita amenajarea integrată a teritoriului la nivel regional astfel 
încât prin aceasta să se diminueze dezechilibrele dintre capitala Bucureşti şi aria limitrofă (rurală, în 
cea mai mare parte) în planul structurii demografice, sociale şi economice, în ceea ce priveşte 
transportul în comun, dotarea infrastructurală, etc. Înlăturarea sau diminuarea unor astfel de 
dezechilibre va conduce la o îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei. Cele mai importante acţiuni ar 
putea fi cele legate de transportul în comun, alimentarea cu apă, prelucrarea deşeurilor şi 
implementarea unor proiecte investiţionale.  
Studiu privind Zona Metropolitană Bucureşteană 
Având în vedere necesitatea dezvoltării unei comunităţi teritoriale solidare economic, social şi cultural, 
Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană Bucureşti a realizat în anul 2006 un studiu referitor 
la argumentele şi avantajele constituirii Zonei Metropolitane Bucureştene. În cadrul acestui studiu au 
fost identificate principiile strategice şi strategia de dezvoltare a teritoriului metropolitan, instrumentele 
specifice pentru implementarea strategiei şi  priorităţile în dezvoltare astfel: 
Ø Principii strategice de dezvoltare a teritoriului metropolitan: 
− echilibrarea nevoii de dezvoltare economică şi socială cu cea de menţinere şi îmbunătăţire a calităţii 
mediului natural printr-o dezvoltare durabilă; 
− dezvoltarea echilibrată a zonei metropolitane prin stoparea urbanizării necontrolate; 
− realizarea unei relaţii superioare între urban şi rural prin dezvoltarea unor reţele de infrastructuri 
tehnice majore diversificate şi bine racordate la reţelele naţionale şi internaţionale; 
− îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonă prin realizarea unui habitat superior în condiţii diversificate. 
Ø Strategia de dezvoltare a teritoriului metropolitan: 
− Crearea unui teritoriu competitiv prin: 

§ Cooperarea între diferite regiuni; 
§ Corelarea diferitelor politici sectoriale; 
§ Cooperarea între diferitele niveluri de administraţie publică. 

− Formularea unor politici comune în domenii care au impact asupra teritoriului metropolitan: 
§ Dezvoltare economică/agricultură; 
§ Sistemele de transport; 
§ Utilizarea terenurilor; 
§ Protecţia mediului; 
§ Dezvoltare comunitară. 

− Dezvoltarea unui sistem echilibrat policentric (de poli de dezvoltare concertată): 
§ De localităţi în zona metropolitană şi de centre intraurbane de dinamizare a teritoriului 

municipal; 
§ De promovare a unor noi relaţii urban-rural. 

− Axe de dezvoltare concertată de-a lungul traseelor coridoarelor europene de transport. 
Ø Instrumente specifice pentru implementarea strategiei: 
− Crearea parcurilor regionale de activităţi – abordare strategică pe zone prioritare prin construirea 
unor arii de cooperare intercomunală şi dezvoltare identitară; 
− Organizarea «centurii verde-galbenă» - dezvoltare controlată a teritoriului şi spaţiu de respiraţie 
pentru zona intens urbanizată: 

§ Centura Verde-Galbenă este teritoriul ce se poate organiza în jurul capitalei României şi a 
municipiilor de rang I, conform Legii nr.350/2001 şi care are ca scop protejarea elementelor 
cadrului natural, prevenirea extinderii necontrolate a localităţilor urbane şi asigurarea de spaţii 
de agrement şi recreere. Se preconizează ca Centura Verde-Galbenă să aibă o suprafaţă de 
cca.3300 Kmp, o lăţime medie de 25 Km şi dezvoltarea teritorială a acesteia va fi orientată cu 
predilecţie către: agricultură şi mică industrie conexă; unităţi economice mici nepoluante; 
unităţi cercetare dezvoltare; unităţi turistice şi balneare; servicii de toate tipurile (sănătate, 
cultură, sport, recreere, administraţie etc.). 
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                                                                                                                Fig. 3.14 

 
Ø Priorităţile în dezvoltare: 
− Proiecte de importanţă metropolitană şi europeană: 

§ Centura Verde-Galbenă – proiect realizat etapizat pe sectoare zonale; 
§ Nod intermodal regional de importanţă europeană – comuna 1 Decembrie; 
§ Green Ring – inelul verde al autostrăzii de centură a municipiului Bucureşti; 
§ Canalul Bucureşti – Dunăre – pe cursul râului Argeş; 
§ Port – comuna  1 Decembrie;  
§ Aeroport regional de importanţă europeană; 
§ Centru de Excelenţă – reabilitarea platformei Măgurele, crearea unui centru de excelenţă 
servicii cuaternare de cercetare avansată; 
§ Agenţie Metropolitană pentru Turism; 
§ Restructurarea instituţională – a centrului de Planificare Urbană şi Metropolitană Bucureşti; 
§ Programe de Cooperare pe Axa Leader – dezvoltare rurală. 

− Proiecte de importanţă judeţeană şi metropolitană: 
§ Împădurirea terenurilor neagricole – unităţile teritorial administrative urbane şi rurale care 
au sub 15% din suprafaţa totală cu vegetaţie arboricolă şi arbustivă; 
§ Conectarea municipiului Bucureşti la coridoarele de transport rutiere europene – 
conexiunea radială a arterelor majore ale municipiului cu inelul de trafic metropolitan şi o 
autostradă propusă inel de trafic metropolitan; 
§ Îmbunătăţirea sistemului integrat de transport urban – transport multi-modal, staţii şi puncte 
de oprire (penetraţii în Bucureşti), precum şi sisteme inteligente de transport (metrou Bucureşti 
– Otopeni şi aeroport); 
§ Infrastructura de mediu – managementul deşeurilor urbane (comuna Chiajna); 
§ Reabilitarea zonelor urbane – operaţiuni de modernizare şi reabilitare a peisajelor (conform 
Convenţiei Europene a Peisajului), precum şi prevenirea riscurilor la inundaţii. 

Proiectul în cadrul căruia a fost realizat acest studiu se găseşte în faza de conştientizare a 
decidenţilor că oraşul Bucureşti cu spaţiul său metropolitan trebuie să fie unul şi acelaşi organism, 
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care ar determina o creştere a puterii sale competitive la nivel european, impunându-se ca o 
veritabilă capitală continentală în această zonă a Europei. Această viziune poate fi transpusă în 
realitate numai prin găsirea celor mai adecvate forme de cooperare. 
Sursa: Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană Bucureşti – „Implicare şi cooperare în 
dezvoltarea localităţilor – Constituirea Zonei Metropolitane Bucureştene – argumente şi avantaje”. 
3.2.4 Dezvoltarea durabilă 
Dezvoltarea durabilă este definită de Comisia Brundtland, încă din 1987, prin „satisfacerea nevoilor 
prezentului, fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile”. 
Complementară Agendei Lisabona pentru creştere economică şi locuri de muncă, strategia la fel de 
ambiţioasă pentru Dezvoltare Durabilă este adesea „uitata”.  
Dezvoltarea Durabilă (Sustainable Development) înseamnă calitate mai bună a vieţii acum şi pentru 
generaţiile viitoare. Conform viziunii dezvoltarii durabile, progresul integrează obiective imediate şi pe 
termen lung, acţiuni locale şi globale, probleme economice şi de mediu, toate fiind inseparabile. O 
astfel de viziune asupra societăţii nu va putea fi impusă doar prin politici, societatea în ansamblu 
trebuind să adopte anumite principii (politice, economice, sociale, de gândire). 
Uniunea Europeană are o Strategie de Dezvoltare Durabilă, care îşi propune obiective şi acţiuni clare, 
legate de şapte priorităţi, majoritatea de mediu: 
- schimbarea climatică şi energia curată; 
- transportul durabil; 
- consumul şi producţia durabile; 
- conservarea şi managementul resurselor naturale; 
- sănătatea publică; 
- incluziunea socială, demografia şi migraţia; 
- sărăcia şi provocările dezvoltării durabile la nivel global. 
Relaţia dintre Strategia pentru Dezvoltare Durabilă şi Agenda Lisabona 
O chestiune controversată este relaţia acestei strategii cu mai cunoscuta Agenda Lisabona pentru 
creştere economică şi locuri de muncă. Complementar strategiei UE pentru reforme socio-economice, 
definită la Consiliul European din 2000 (Agenda Lisabona), UE a adoptat o strategie la fel de 
ambiţioasă pentru Dezvoltare Durabilă.  
Cu toate că UE afirma explicit că dezvoltarea durabilă este principiul dominant al politicilor UE, în 
realitate, chestiunea competitivităţii economice a UE în faţa globalizării a ajuns să domine agenda 
politică. Noua strategie Lisabona a devenit principalul obiectiv al Comisiei Barroso. 
Cei trei piloni ai Strategiei Lisabona (competitivitate economică, incluziune socială şi protecţia 
mediului) au fost comparaţi adesea cu "trei copii", dintre care unul - competitivitatea - primeşte mai 
multă atentie. În acest proces, strategia de dezvoltare durabilă a ajuns chiar să fie redusă la pilonul de 
mediu al strategiei Lisabona. 
Totuşi, în prezentarea sa dedicată evaluării strategiei, preşedintele Barroso a subliniat importanţa 
dimensiunii durabilităţii. "Strategia de Dezvoltare Durabilă şi Strategia Lisabona se întăresc reciproc," 
a spus Barroso. 
Runda a doua de dezbateri regionale pe tema Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă s-a 
incheiat in luna iunie 2008, aducând câteva concluzii clare. Printre altele, stakeholderii locali vor ca 
Strategia să pună accent pe folosirea solurilor şi a capitalului natural, dar şi pe promovarea activităţilor 
care produc valoare adăugată mare. 
În multe dintre localităţile unde a poposit caravana Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă, 
participanţii la dezbateri au vorbit despre necesitatea valorificării solurilor şi capitalului natural, despre 
nevoia de promovare a activităţilor economice care produc valoare adăugată mare, despre nevoia 
achiziţionării de tehnologie de ultimă oră, pentru a garanta eficienţa economiei. 
Din dezbaterea rezervată zonei Bucureşti - Ilfov s-au desprins urmatoarele opinii: 
- în legatură cu capitalul natural, există o tendinţă de supraestimare a biodiversităţii sălbatice şi de 
subestimare a omului (în calitate de component al ecosistemului); 
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- viitoarea agenţie a ariilor protejate ar trebui să adopte viziunea agenţiei internationale, potrivit căreia 
sunt definite opt tipuri de arii protejate, nu toate excluzând omul şi activităţile acestuia, cum ar fi 
agricultura; 
- în legatură cu specificul zonei, s-a vorbit despre oprirea urbanizării masive, despre rezolvarea 
problemei transportului, care este un mare consumator de energie şi despre stimularea agriculturii, 
pentru a evita necesitatea transportului; 
- reprezentanta Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti - Ilfov a spus că în Ilfov 90% din terenuri 
ar putea deveni complexe rezidenţiale, în condiţiile în care există comune care au declarat întreaga lor 
suprafaţă ca intravilană. În acest context, a reieşit necesitatea unui for superior, care să controleze 
autorităţile locale. 
Sursa: www.euroactiv.ro  
 

3.3 Concluzii din analiza mediului economic regional. Implicaţii pentru ÎPT    
v Dinamica PIB şi productivitatea muncii reflectă ritmul susţinut de creştere economică din ultimii 

ani şi ne arată noi oportunităţi şi provocări pentru sistemul de educaţie şi formare profesională, din 
perspectiva contribuţiei la formarea resureslor umane necesare creşterii competitivităţii economice 
regionale. 

v Cercetarea – dezvoltarea, în concordanţă cu importanţa strategică pentru dezvoltarea regională,   a 
înregistrat în ultimii ani un progres important măsurat prin creşterea numărului de salariaţi în 
activitatea de cercetare-dezvoltare din regiune cu 1306 cercetători, ceea ce reprezintă o pondere de 
6,33% faţă de anul 2004 şi a totalului cheltuielilor de cercetare-dezvoltare cu 397.967 mii lei 
(RON) în 2006 faţă de 2004. Acest fapt ne îndrumă spre continuarea activităţii de cercetare-
dezvoltare şi creşterea legăturii cu mediul economic şi nevoile acestuia.    

v Tendinţa de creştere a ponderii serviciilor şi a construcţiilor, în paralel cu scăderea ponderii 
industriei în formarea PIB şi a VAB regionale.  

v Dinamica şi potenţialul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM): 
• În paralel cu procesul de restructurare care a condus la reducerea severă a numărului de angajaţi 

în firmele mari, a crescut numărul de firme şi personalul IMM.  
• Creşterea din ultimii ani a ratei antreprenoriale, exprimată prin numărul de IMM la 1000 

locuitori (locul 1 pe ţară).  

v Dinamica încurajatoare a investiţiilor brute şi a investiţiilor străine directe, în mod deosebit în  
industria prelucrătoare, urmată de comerţ şi de sectorul transport, depozitare, comunicaţii. 

v Diversitatea activităţilor economice: 
 Serviciile: 

• Ocupă cea mai mare pondere în economia regională, în  creştere constantă în ultimii ani şi 
devansând industria în formarea  PIB şi a VAB. În cadrul serviciilor se detaşează: 

o tranzacţiile imobiliare şi activităţile de servicii pentru firme (în 2005 cea mai mare pondere în 
VAB – 19,2% -  în cadrul serviciilor);  

o comerţul (pondere în PIB şi VAB la nivel regional peste media naţională – 15,4%) – cu 
potenţial mare de creştere în viitor. Se constată preponderenţa întreprinderilor mici care 
lucrează în comerţ, alături de o prezenţă în creştere a marilor lanţuri de magazine (în 2005 
investiţiile în comerţ ocupă locul 2 după industrie din totalul investiţiilor brute la nivel 
regional); 

o activităţile de transport, depozitare şi comunicaţii: (locul 3 în cadrul serviciilor ca pondere în 
VAB, în 2005 – 13,9%) şi locul 3 după industrie şi comerţ în totalul investiţiilor brute la nivel 
regional în 2005. Dezvoltarea industriei şi comerţului implică şi nevoi în creştere de calificări 
pentru transporturi şi logistică în cadrul altor sectoare economice; 

http://www.euroactiv.ro/
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o importanţa în creştere a telecomunicaţiilor: accentul pe noile tehnologii în telefonia fixă şi 
mobilă care antrenează schimbări în conţinutul unora dintre calificările necesare în domeniu 
(ex. competenţele IT pentru transferul integrat de date, voce şi imagine). 

 Industria:  
• deşi marcat de restructurări masive, regiunea îşi păstrează un profil industrial pronunţat, 

comparativ cu celelalte regiuni – 19% din structura VAB la nivel regional în 2005; 
• existenţa a 2 parcuri industriale în regiune – din care se desprind orientări strategice spre 

ramuri cu valoare adăugată mare (materiale de construcţii, industrie alimentară, fabricarea 
de produse ecologice, electronică, IT, mecanică fină, servicii pentru întreprinderi, etc.); 

• dinamica investiţiilor în sectorul industrial: industria prelucrătoare beneficiază de cea mai 
mare pondere din totalul investiţiilor brute la nivel regional.  

 Construcţiile  
• sector în creştere ca pondere în formarea PIB, susţinut de dinamica investiţiilor în 

infrastructura pentru transporturi, infrastructura tehnică (alimentare cu energie electrică, 
apă, gaz, etc.), edilitară şi pentru afaceri şi dezvoltarea sectorului imobiliar; 

• Număr important de IMM specializate în construcţii la nivel regional. 
 Agricultura: 

• Pondere importantă a populaţiei ocupate - 29,1% pentru judeţul Ilfov pentru acest sector. 
 Mediul: 

• Nevoile de adaptare la standardele UE pentru protecţia mediului.  
 

IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT: 
Ø Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu nevoile pieţei 

muncii - ponderea crescută a serviciilor, importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a 
infrastructurii regiunii. 

Ø Calificări şi curriculum - adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi 
o mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. Se desprind două 
direcţii de acţiune la nivel regional şi local: 
- aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională;  
- adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

Ø Ponderea crescândă a IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice 
IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin:        
- asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide; 
- consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice 

economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing, etc.);  
- promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.  

Ø Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi 
cerinţele de competitivitate, trebuiesc avute în vedere: 
- creşterea nivelului de calificare; 
- importanţa competenţelor cheie; 
- limbile străine; 
- formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, 

tehnici de vânzare; 
- colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de exemplu: 

tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT (design, grafică, publicitate, pagini 
web) etc. 

- formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile. 
Ø Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE: 

- calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru ecologie şi protecţie mediului pe 
baza standardelor de mediu ale UE;   
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- dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală, indiferent de 
specialitate. 

Ø Parteneriatul şcoală-agenţi economici - indiferent de domeniul de pregătire, trebuie să reflecte: 
- diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de capital, etc.) şi 

de activităţi producătoare de bunuri şi servicii. 
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4. Piaţa muncii 
4.1 Proiecţia cererii de forţă de muncă pe termen mediu (INCSMPS) 
Raportul privind piaţa forţei de muncă din România realizat în 2005 prezintă principalele concluzii ale 
studiilor desfăşurate de IMC Consulting în regiunile României în cadrul proiectului cu finanţare Phare 
TVET II. Aceste studii nu a inclus şi regiunea Bucureşti – Ilfov, dar concluziile şi recomandările rămân 
valabile, ele putând fi luate în considerare ca direcţii de urmat în următoarea perioadă şi pentru această 
regiune. 
Conform acestui studiu, sistemul de învăţământ ar trebui să se concentreze cu preponderenţă asupra 
unor competenţe superioare, a spiritului de iniţiativă şi abilităţilor generale, pentru a crea 
fundamentul pentru o mai mare productivitate şi mobilitate a forţei de muncă. Mai ales şcolile 
profesionale şi tehnice ar trebui să se concentreze mai mult asupra responsabilităţii pe care o au în 
calitate de furnizor de soluţii pentru companii, de a oferi forţei de muncă existente posibilitatea 
recalificării şi perfecţionării. 
Construirea de reţele de colaborare între şcoli şi parteneri sociali şi colaborarea între şcoli reprezintă 
o modalitate evidentă de a asigura calitate şi programe de formare profesională corect concepute.  
Şcolile trebuie să îşi definească punctele forte în dialog strâns cu partenerii sociali. Ele trebuie să 
găsească noi soluţii pentru oferte educaţionale (combinarea ofertelor), dar, desigur, fiind conştiente de 
punctele lor tari. Se poate recomanda crearea unor stimulente pentru şcoli pentru o abordare mai activă 
faţă de întreprinderi. Experienţa diferitelor ţări europene indică o varietate de metode pentru a obliga 
şcolile profesionale şi tehnice să se implice mai mult în dezvoltarea cooperării instituţionale externe, de 
la abordarea liberală folosită în Olanda şi în Marea Britanie, de exemplu, la un sistem de contracte cu 
instituţii individuale, bazate pe măsuri prestabilite, în ţările scandinave (mai ales în Danemarca). 
Cu alte cuvinte, şcolile trebuie să dezvolte mai mult cooperarea instituţională şi să investească mai 
mult în marketing şi în abilitatea de a-şi promova oferta. Şcolile profesionale şi tehnice trebuie să 
conştientizeze faptul că au responsabilitatea de a sprijini întreprinderile şi de a constitui fundamentul 
unei dezvoltări susţinute a economiei şi a ocupării forţei de muncă. De asemenea, şcolile trebuie să 
asigure durabilitatea prin metode de predare care îndreaptă atenţia mai mult asupra inovării şi 
segmentării, după cum am menţionat mai sus.  
Următorul pas pare foarte clar. Elevii trebuie învăţaţi să realizeze produse diferenţiate, mai ales în 
şcolile profesionale şi tehnice. Aceasta înseamnă că accentul trebuie să cadă pe spiritul întreprinzător 
şi pe abilităţile generale: de a iniţia o afacere (legislaţie şi cunoştinţe economice, de exemplu), de a 
se ocupa de distribuţie, logistică, vânzări şi inovaţii etc. De asemenea, agenţiile de ocupare a forţei de 
muncă trebuie să încerce să acţioneze ca mediatori ai ideilor şi ca centre de inovare pentru a deveni 
punctul de legătură între investitori, cei care vin cu idei şi centrele de cercetări, preferabil facilitată prin 
capital pentru investiţii riscante din fonduri publice şi private la nivel naţional (după cum s-a văzut în 
numeroase ţări europene în care fondurile private au facilitat inovaţiile şi cercetarea atât în beneficiul 
inovatorilor cât şi al investitorilor).  
Pentru şcolile profesionale şi tehnice recomandările sugerează schimbări semnificative. Nevoia de 
schimbare menţionată în acest context implică:  

• o dezvoltare mult mai susţinută a cooperării între şcoli (la nivel local, regional, naţional şi 
internaţional); 

• o dezvoltare mult mai susţinută a cooperării cu principalii parteneri de pe piaţa muncii; 
• promovarea punctelor forte şi promovarea şcolilor ca furnizori de soluţii; 
• diferenţiere, diferenţiere şi din nou diferenţiere. 

În general, studiile privind piaţa muncii indică nevoia unor competenţe de nivel înalt, şi în egală 
măsură, de abilităţi care asigură flexibilitatea. Aceasta înseamnă: 

• un accent mai mare pe dezvoltarea unor competenţe de nivel înalt, pentru a asigura forţă de 
muncă adecvat calificată pentru piaţa muncii pentru a asigura:   
- finalizarea procesului de restructurare a economiei româneşti;  
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- creşterea productivităţii; 
- durabilitatea şi baza necesară pentru ca România să se alinieze celorlalte state membre 

ale UE cât mai curând după aderare; 
- că există forţa de muncă necesară pentru a înlocui muncitorii înalt calificaţi care ies la 

pensie, având în vedere că în prezent procentul acestora este în creştere;  
• reducerea numărului de absolvenţi cu calificări de nivel scăzut, mai ales în agricultură, 

silvicultură, textile şi pielărie, ca şi în mecanică, asigurând ocuparea locurilor de muncă 
vacante cu ajutorul cursurilor de formare profesională continuă pentru muncitori necalificaţi. 
Pentru ultimul domeniu menţionat se impune cel puţin o mai atentă monitorizare a pieţei 
muncii (din nou, atenţia se concentrează asupra consolidării parteneriatelor cu agenţiile 
judeţene de ocupare a forţei de muncă). Asiguraţi-vă că absolvenţii din aceste domenii au cel 
puţin calificări de nivel 3 pentru a asigura o forţă de muncă înalt productivă; 

• creşterea treptată a numărului de absolvenţi cu calificări în domeniul asistenţei sociale sau cu 
calificări combinate din domeniile asistenţă medicală şi asistenţă socială, pentru a asigura 
servicii pentru numărul în creştere de persoane pensionate; 

• creşterea numărului de absolvenţi în domeniile comerţ, turism şi construcţii (şi din cele 
intermediare, care ar putea include şi domeniul mecanicii) şi asigurarea faptului că elevii 
învaţă elemente ce ţin de ospitalitate sau servicii, dar îşi dezvoltă şi abilităţile antreprenoriale 
(incluzând management, cunoştinţe economice de bază etc.) 

• o mai mare atenţie acordată dezvoltării abilităţilor generale necesare pentru a conduce o 
afacere profitabilă (mai ales pentru micro-întreprinderi). Astfel de abilităţi pot fi dezvoltate 
prin furnizarea de cursuri multidisciplinare (de exemplu, cursuri de economie la şcolile 
tehnice), indicând necesitatea unei cooperării susţinute între şcoli la nivel local. 

• o mai mare atenţie acordată segmentării pieţei în toate domeniile educaţionale. Elevii ar 
trebui să fie învăţaţi cum să desfăşoare o analiză a pieţei şi cum se vinde un produs. 
Elementele segmentării cuprinse în lista prezentată mai sus ar trebui folosite ca indicatori. 
Elevilor li s-ar putea preda despre influenţa diferenţelor culturale asupra comportamentului 
clienţilor, pentru a înţelege de ce anumite produse se vând mai bine pe o piaţă străină decât 
altele etc.; 

• programe mai bine diferenţiate la nivel naţional, regional şi local şi mai multă atenţie 
acordată promovării, sprijinite prin măsuri ferme de eficientizare şi sisteme informaţionale 
organizate la nivel naţional. 

Concluzia finală a acestui studiu este aceea că învăţământ profesional şi tehnic are un potenţial 
semnificativ şi multe puncte forte. A venit momentul ca acest potenţial să fie valorificat la maximum 
şi să facem cunoscute părţile forte ale sistemului la nivel internaţional. 
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4.2 Situaţia actuală - Indicatori statistici ai pieţei muncii 
Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România se utilizează doua serii de 
date statistice diferite: Balanţa forţei de muncă (BFM ) şi Ancheta asupra forţei de muncă în 
gospodarii (AMIGO). Indicatorii statistici din cele două serii de date nu sunt comparabili deoarece 
metodele de colectare, unele definiţii şi metode de calcul sunt diferite. Pe de altă parte, doar analiza 
datelor din ambele serii poate oferi o imagine completă şi reală asupra pieţei muncii din România. 
BFM permite comparabilitatea teritorială, la nivel naţional, pe regiuni şi pe judeţe. AMIGO asigură 
comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de dezvoltare şi compatibilitatea cu statistica 
europeană (EUROSTAT). 

4.2.1 Participarea la forţa de muncă 
Evoluţia principalilor indicatori ai pieţei muncii, conform datelor din AMIGO, este prezentată în 
tabelul de mai jos. 

                 Tab. 4.1 
Principalii indicatori privind forţa de muncă, conf. AMIGO    (%) 

- Evoluţia 2002-2006 şi analiză comparativă - 

 
REGIUNEA BUCUREŞTI - ILFOV RO UE-

27 
UE 
15 

Ţinte 
UE 
pt. 

2010 2002 2003 2004 2005 2006 TRIM. 
IV 2007 2006 2006 2006 

Rata de activitate           

    Total, 15-64 ani 62,4 61,8 64,5 63,8 66,0 65,6 61,8    

            Masculin 70,7 69,9 71,6 71,4 73,2 74,3 69,3    

            Feminin 54,8 54,5 58,1 56,9 59,6 57,6 54,5    

            Urban 63,1 62,5 65,6 64,4 66,5 65,8 60,8    

            Rural 56,3 56,0 54,1 57,7 60,1 62,4 63,4    

   Tineri 15-24 ani 34,4 33,5 32,7 27,6 25,7 26,7 28,0    

            Masculin 39,1 39,4 36,9 31,5 29,7 33,8 33,9    

            Feminin 29,7 27,5 28,6 23,7 21,6 19,5 21,9    

            Urban 33,4 32,2 32,4 26,5 25,1 25,7 23,1    

            Rural 42,8 44,2 35,9 37,8 32,2 37,3 34,6    

Rata de ocupare           

   Total, 15-64 ani 56,9 56,5 59,7 59,4 62,9 62,8 57,9 63,4 65,2 70 

            Masculin 63,6 63,5 65,8 65,9 69,5 70,5 64,1 70,8 72,9  

            Feminin 50,8 50,2 54,1 53,4 56,9 55,9 51,7 56,0 57,4 60 

            Urban 57,7 57,2 60,7 60,1 63,5 63,3 56,3    

            Rural 49,7 50,8 49,9 52,2 55,1 56,4 60,1    

  Tineri 15-24 ani 25,9 24,7 25,8 21,3 21,7 21,3 22,7    

            Masculin 29,1 28,1 27,5 23,1 25,3 25,4 26,5    

            Feminin 22,7 21,3 24,0 19,4 18,1 17,0 18,8    

            Urban 25,3 23,7 25,4 20,4 21,3 20,7 17,7    

            Rural 31,2 33,1 29,0 28,8 26,1 27,3 29,4    
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Rata şomajului (BIM)           

  Total (15 ani şi peste) 8,8 8,6 7,5 6,9 4,7 4,1 6,1 8,7 7,9  

            Masculin 10,0 9,2 8,0 7,6 5,0 5,1 7,2 7,9 7,0  

            Feminin 7,3 7,8 7,0 6,2 4,5 3,0 4,9 9,7 8,9  

            Urban 8,5 8,5 7,5 6,7 4,5 3,7 7,3    

            Rural 11,3 9,1 7,7 9,3 8,1 9,6 4,6    

  Tineri (15-24 ani) 24,7 26,2 21,2 23,4 22,5 20,4 18,9 18,6 18,5  

            Masculin 25,5 28,7 25,3 26,4 24,4 24,8 21,8    

            Feminin 23,6 22,6 15,9 16,3 15,5 12,7 14,2    

            Urban 24,3 26,3 21,5 23,6 23,8 19,5 23,2    

            Rural 27,1 25,1 19,3 19,0 18,1 26,9 15,2    

În vârstă de muncă (15-
64 ani) 31,4 32,5 27,1   4,2 6,4    

Sursa:  INS (AMIGO) – Anuar Statistic  şi  “Forţa de muncă în România. Ocupare şi Şomaj”. Pentru EU-25, EU-15:  
EUROSTAT, www.epp.eurostat.ec.europa.eu 

Ţintele propuse de UE pentru 2010 prin Strategia Europeană  de Ocupare, în acord cu Strategia de la Lisabona. 

Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivel regional  

 Rata de activitate reprezintă ponderea populaţiei active din grupa de vârstă x în populaţia 
totală din aceeaşi grupă de vârstă x. 

               Fig. 4.2 

Rata de activitate pe sexe şi medii de rezidenţă 
în regiunea Bucureşti - Ilfov
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Ø Rata de activitate tinde să rămână cam aceeaşi cu o uşoară scădere de 0,4 puncte procentuale în 
trimestrul IV al anului 2007 faţă de anul 2006, dar cu disparităţi semnificative pe sexe şi medii 
rezidenţiale. 

Ø Faţă de media naţională de 61,6%, rata de activitate înregistrată în regiunea Bucureşti – Ilfov 
este mai mare, atingând la sfârşitul anului 2007 o valoare de 65,6%. 

 

http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu/
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 Rata de ocupare reprezintă ponderea populaţiei active din grupa de vârstă x în populaţia 
totală din aceeaşi grupă de vârstă x. 
                   Fig. 4.3 
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Ø Tendinţa de creştere la nivel regionale a ratei de ocupare se menţine cu disparităţi destul de 

mari pe sexe şi medii rezidenţiale. 

Ø Rata de ocupare în rândul tinerilor (15 – 24 ani) este în trimestrul IV al anului 2007 mai 
scăzută decât cea înregistrată la nivel naţional, situaţia fiind invers în cazul împărţirii pe medii 
de rezidenţă, iar acest lucru este justificat de specificul regiunii Bucureşti – Ilfov.    

Ø Decalajul ratei de ocupare faţă de ţinta UE pentru 2010: Rata de ocupare în Regiunea 
Bucureşti – Ilfov este într – un ritm de creştere aproape constant în perioada 2002-2004, iar 
în trimestrul IV al anului 2007  este cu 4,9 puncte procentuale peste media naţională şi cu 
0,6 sub cea europeană (UE-27), respectiv la 7,2 procente distanţă faţă de obiectivul UE pt. 
2010. Decalajul faţă de ţinta UE pentru 2010 se manifestă şi în cazul femeilor, ajungând la 
4,1 puncte procentuale sub acest deziderat. 
 Rata şomajului BIM reprezintă proporţia şomerilor BIM (conform criteriilor Biroului 

Internaţional al Muncii) din grupa de vârstă x în populaţia activă din grupa de vârstă x. 
    Fig. 4.4 
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Ø În scădere, faţă de anii anteriori, rata şomajului se menţine mai scăzută decât la nivel naţional 

în trimestrul IV al anului 2008 (4,1% în Bucureşti – Ilfov  faţă de 6,1% în România).  
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Ø Rata şomajului mai ridicată în mediul rural (9,6%), destul de mare faţă de rata şomajului 
rural la nivel naţional (4,6%). 

Ø Şomajul  mai mare în cazul bărbaţilor 5,1%, faţă de 3,0% în cazul femeilor. 
Ø Şomajul ridicat al tinerilor (15-24 ani): rata ridicată a şomajului tinerilor (raportat la populaţia 

activă, 15-24 ani), 20,4% faţă de cea la nivel naţional (18,9%). În cazul tinerilor rata şomajului 
este ridicată, mai mică decât cea naţională în cazul femeilor şi a celor aflaţi în mediul urban şi 
mai mare în celelalte cazuri. 

4.2.2 Şomajul (BIM) de lungă durată  
Datele Eurostat pe baza sondajelor de piaţa muncii indică pentru România în 2005 o rată totală a 
şomajului de lungă durată de 4%, egală cu cea la nivel eurpean (UE-27).  
Conform AMIGO, la nivel naţional în 2005, rata şomajului de lungă durată4 este de 13,1% în cazul 
tinerilor (15-24 ani) şi  de 3,3% pentru celelalte grupe de vârstă (peste 25 ani).  
Procentul reprezentat de şomajul pe termen lung indică faptul că aceasta e o problemă majoră în 
România. Din nou, subliniem că lupta împotriva şomajului pe termen lung este unul dintre obiectivele 
prioritare ale Strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă. În 2005, şomerii de lungă durată 
reprezentau 58,8% din totalul şomerilor în regiunea Bucureşti - Ilfov, ceva mai mult faţă de ponderea la 
nivel naţional (56,3%), dar semnficativ mai mult decât în UE-25 (45,5%). 
                    Tab. 4.5 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
RO 51,5 49,5 53,9 61,9 58,9 56,3 
BUCUREŞTI - ILFOV 51,5 53,9 61,3 63,3 55,8 58,8 

 
Sursa: Eurostat şi  datele furnizate de Studiul de piaţa muncii, WYG International LTD, Phare TVET 2004. 

4.2.3 Şomajul tinerilor (BIM)  
    Tab. 4.6 

Şomajul tinerilor (BIM) în regiunea  
Bucureşti - Ilfov 

 
Rata şomaj  

15-24 ani (%) 
2006 

Rata şomaj  
15-24 ani (%) 
Trim. IV 2007 

TOTAL 22,5 20,4 
Masculi

n 24,4 24,8 

Femini
n 15,5 12,7 

Urban 23,8 19,5 
Rural 18,1 26,9 

Din tabelul de mai sus se poate observa un procent ridicat al şomerilor BIM în rândul tinerilor de 
22,4% în anul 2006. Se pare că acesta este totuşi în scădere conform publicaţiei INS „Forţa de muncă 
în România: Ocupare şi şomaj”, ediţia 2008 care pentru trimestrul IV al anului 2007 arată o rată a 
şomajului în răndul tinerilor de 20,4%. Această comparaţie rămâne însă sub rezerva faptului că nu se 
pot compara date colectate pe perioade de timp diferite (anual şi trimestrial), datorită evoluţiilor 
sezoniere diferite a unor indicatori. 

                                                
4 Se consideră şomaj lungă durată: o perioadă de 12 luni şi peste în şomaj, pentru totalul şomerilor şi pentru  grupele de 
vârstă peste 25 ani, respectiv de 6 luni şi peste, în cazul tinerilor (15-24 ani). 

Sursa: INS "Forţa de muncă 
în România: Ocupare şi 
şomaj”, ediţia 2008" 
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4.2.4 Rata şomajului (BIM) şi rata de ocupare după nivelul de educaţie  
Datele statistice privind structura populaţiei ocupate pe niveluri de educaţie în Regiunea Bucureşti - 
Ilfov evidenţiază că riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educaţie este 
mai scăzut – v. tabelul de mai jos. 

Tab. 4.7 

  
Rata şomajului (BIM) după 

nivelul de educaţie în 2006 (%) 
Rata de ocupare după nivelul 

de educaţie în 2006 (%) 

Total Superior Mediu Scăzut Total Superior Mediu Scăzut 

România 6,1 2,5 6,6 7,1 57,9 86,6 62,5 38,8 

Regiunea Bucureşti 
- Ilfov 4,1 0,8 4,3 15,4 62,8 90,5 63,9 24,7 

   Masculin 5,1 0,7 5,2 18,8 70,5 92,2 73,1 32,4 

   Feminin 3,0 1,0 3,3 10,2 55,9 88,9 55,4 18,4 

   Urban 3,7 0,8 4,1 15,0 63,3 90,5 63,2 23,0 

   Rural 9,6 4,1 6,8 16,8 56,4 95,9 74,7 32,6 

Sursa: INS (AMIGO), "Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj", ediţia 2007 
Rata şomajului regional pentru persoanele cu nivel scăzut de educaţie (cu cel mult  învăţământ 
gimnazial) este dublă decât la nivel naţional. Ratele de şomaj pentru persoanele cu nivel mediu de 
educaţie (învăţământ profesional, liceal sau postliceal) şi pentru cele cu studii superioare se situează 
sub rata totală a şomajului regional şi sunt ceva mai mici decât ratele calculate la nivel naţional pentru 
acelaşi nivel de educaţie. De asemenea se observă dacă rata şomajului (BIM) a persoanelor de sex 
masculin cu nivel de educaţie superior este mai scăzută decât cea înregistrată pentru cele de sex 
feminin, acest lucru se schimbă pentru persoanele cu nivel mediu şi scăzut de educaţie. În ceea ce 
priveşte distribuţia pe medii de rezidenţă, această rată a şomajului este mai ridicată în mediul rural 
decât în mediul urban.  
În timp ce ratele de ocupare la nivel regional pentru cei cu nivel superior sau mediu de educaţie sunt 
sensibil mai mari faţă de media naţională pentru acelaşi nivel de educaţie, în cazul persoanelor cu nivel 
scăzut de educaţie rata de ocupare este mai mică în Regiunea Bucureşti - Ilfov decât la nivel naţional. 
La nivel regional rata de ocupare a femeilor cu nivel scăzut de educaţie (18,4%) este aproape de două 
ori mai mică decât a bărbaţilor (32,4%) şi mult mai mică decât la nivel naţional pentru acelaşi nivel de 
pregătire (38,8%). 

4.2.5 Structura populaţiei ocupate pe niveluri de instruire, la nivel regional 
          Tab. 4.8  

 ISCED 0-2 ISCED 3-4 ISCED 5-6 TOTAL 
RO 40,9% 50,8% 8,3% 100,0% 
NORD-VEST 42,1% 51,2% 6,6% 100,0% 
CENTRU 37,2% 55,5% 7,3% 100,0% 
NORD-EST 44,1% 49,1% 6,7% 100,0% 
SUD-EST 44,5% 49,3% 6,2% 100,0% 
SUD - MUNTENIA 44,8% 49,3% 5,9% 100,0% 
BUCUREŞTI - ILFOV 27,1% 52,6% 20,3% 100,0% 
SUD-VEST OLTENIA 42,7% 49,6% 7,8% 100,0% 
VEST 40,5% 51,4% 8,0% 100,0% 

Sursa: Eurostat, Sondaje privind forţa de muncă, conf. Studiului de piaţa muncii - WYG International Ltd. 
(Phare TVET 2004) 
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Conform datelor Eurostat privind structura populaţiei pe niveluri de educaţie (după ultimul nivel de 
studii absolvit), dintre regiunile ţării, regiunea Bucureşti - Ilfov are cea mai mare pondere (20,3%) a 
populaţiei absolvente de învăţământ superior (ISCED 5-6), faţă de toate regiunile ţării în care acest 
procent nu depăşeşte 8,0%. Destul de mare reprezintă şi ponderea absolvenţilor de învăţământ secundar 
superior şi postliceal (ISCED 3-4), respectiv de 52,6%, faţă de cea înregistrată la nivel naţional de 
50,8%, iar în cazul populaţiei cu nivel scăzut de educaţie, în regiune ponderea populaţiei este cea mai 
scăzută dintre toate regiunile ţării, respectiv de 27,1%. 

4.2.6 Principalii indicatori din Balanţa Forţei de Muncă (BFM)  
               Tab. 4.9 

Principalii indicatori din Balanţa forţei de muncă la sfârşitul anului 2006    

  RO Regiunea 
BI B IF    

Resurse de muncă - mii pers. 13801,6 1501,2 1309,1 192,1    
Populaţia ocupată civilă - mii pers. 8469,0 1130,1 990,4 139,7    
Şomeri înregistraţi - mii pers. 460,5 25,4 22,763 2,6    
Populaţia activă civilă - mii pers. 8929,9 1155,5 1013,2 142,3    
Populaţia în pregătire prof. şi alte categ. de 
pop. în vârstă de muncă - mii pers. 4872 345,7 295,9 49,8    
*)  Rata de activitate a resurselor de muncă % 64,7 77,0 77,4 74,1    
**) Rata de ocupare a resurselor de muncă % 61,4 75,3 75,7 72,7    
***) Rata şomajului înregistrat % 5,2 2,2 2,2 1,9    
*)   rata de activitate a resurselor de muncă = populaţia activă civilă / resurse de muncă x 100 
**)  rata de ocupare = populaţia ocupată civilă / resurse de muncă x 100 
***) rata şomajului înregistrat = nr.şomeri / populaţia activă civilă x 100 

Se pot observa evoluţii asemănătoare faţă cu cele din AMIGO pentru perioada 2002 - 2006, de creştere, 
la nivel regional şi în cele două părţi componente ale acesteia, a ratelor de activitate şi de ocupare a 
resurselor de muncă- v. Anexa 3 c. 
În schimb, pe tot intervalul analizat, BFM raportează atât rate de activitate, cât şi rate de ocupare a 
populaţiei civile din totalul resurselor de muncă, mai ridicate la nivel regional decât cele agregate la 
nivel naţional. Similar cu AMIGO, rata de ocupare este mai redusă în cazul femeilor decât al bărbaţilor. 
Ca şi în AMIGO, BFM raportează o rată a şomajului (şomeri înregistraţi) mai mică la nivel regional 
decât media naţională.  

4.2.7 Şomajul înregistrat 
Fig. 4.10 
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Conform BFM, rata şomajului înregistrat este în 
scădere în perioada 2002-2007, cu o tendinţa 
generală descrescătoare atât în municipiul 
Bucureşti, cât şi în judeţul Ilfov. Şi în 2007 rata 
şomajului regional înregistrat continuă să fie mai 
scăzută decât la nivel naţional.  
La sfârşitul anului 2007*) în evidenţele AJOFM 
erau înregistraţi 25,4 mii şomeri, în scădere faţă de 
anul 2002 – v. Anexa 3c. 
Sursa: INS, Balanţa Forţei de Muncă la sfârşitul anului. 
*) NOTĂ: ratele de şomaj pentru 2007 sunt provizorii 
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4.2.8 Structura şomajului înregistrat pe grupe de vârstă. Şomajul tinerilor 
Nu există date privind şomajul înregistrat pe grupe de vârstă decât de la AJOFM Ilfov şi deci nu se 
poate avea o imagine de ansamblu. Totuşi se pare că la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov există un mare 
deficit de forţă de muncă, aşa cum reiese din materialul privind „Identificarea modalităţilor de reducere 
a deficitului de forţă de muncă la nivelul municipiului Bucureşti”, realizat de către d-nul Director 
executiv al Agenţiei Municipale pentru Ocuparea  Forţei de Muncă Bucureşti şi prezentat în şedinţa 
Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti în data de 27 februarie 2008. Şomajul în rândul 
tinerilor este în continuare ridicat, acesta situându-se în jurul cifrei de 19%.  

4.2.9 Şomajul înregistrat de lungă durată  
Datele raportate de AJOFM ca şomaj de lungă durată evidenţiază doar şomerii înregistraţi care au 
depăşit 12 luni în şomaj, respectiv 6 luni în cazul tinerilor sub 25 ani. Având în vedere că cei mai mulţi 
dintre şomeri ies din evidenţele AJOFM odată cu încetarea perioadei de plată a ajutorului de şomaj, 
datele raportate de AJOFM pentru şomajul de lungă durată apar mult mai mici decât în realitate (a se 
vedea comparativ cu datele la nivel naţional şi regional din AMIGO şi Eurostat - pct. 4.1.2 de mai sus). 

4.2.10 Structura populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi ale economiei  
Fig. 4.11 
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Comparativ cu situaţia înregistrată la nivel naţional, regiunea Bucureşti–Ilfov se caracterizează printr-o 
pondere mai ridicată a populaţiei ocupate civile care lucrează în servicii (65,5% faţă de 41,0% cât se 
înregistrează la nivel naţional) şi construcţii (11,3% faţă de 6,1%). 

În ceea ce priveşte agricultura, la nivel regional aceasta este nesemnificativ reprezentată (4,0%), însă la 
nivelul judeţului Ilfov ea are o pondere foarte mare (25,6%). Industria este, de asemenea, bine 
reprezentată la nivelul judeţului Ilfov şi din perspectiva scoaterii în afara municipiului Bucureşti a 
tuturor întreprinderilor mari, producătoare de poluare. În cadrul industriei, cea mai mare pondere o  are 
industria prelucrătoare, fapt verificat şi de structura valorii adăugate brute prezentată în capitolul 3, 
referitor la economie. 

 
 

 

Similar cu evoluţia PIB şi VAB pe activităţi 
(v. cap.3), dacă până în 2002 structura 
ocupării civile la nivelul regiunii se 
caracterizează printr-un raport relativ 
echilibrat între industrie şi servicii, începând 
cu 2003 se constată o modificare 
semnificativă a raportului în favoarea 
serviciilor. Se constată tendinţa de scădere a 
numărului şi ponderii populaţiei ocupate 
în industrie şi agricultură, în paralel cu 
creşterea în servicii şi în construcţii (v. fig. 
4.11). 
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La nivelul anului 2006, situaţia prezentată mai sus este concluzionată în tabelul de mai jos: 
                                                                                                                  Tab. 4.12 

Structura comparativă a populaţiei ocupate civile în judeţele 
regiunii, 2006 

  RO BI B IF 

Agricultură, silvicultură,  
piscicultură 

29,7 4,0 1,0 25,6 

Industrie  23,2 19,2 18,5 24,1 
- Industrie extractivă 1,1 0,4 0,4 0,1 
- Industrie prelucratoare 20,7 17,4 16,5 23,3 
- Energie electrică, termică, gaze, apă 1,5 1,4 1,5 0,8 
Construcţii 6,1 11,3 12,3 4,4 
Servicii 41,0 65,5 68,2 45,8 

Comerţ 13,2 18,7 18,6 19,0 
Hoteluri şi restaurante 1,6 2,1 2,1 1,9 

Transport, depozitare, comunicaţii 5,3 8,8 9,0 7,0 
Intermedieri financiare 1,1 3,5 3,9 0,2 

Tranzacţii imobiliare 5,2 13,4 14,2 8,0 
Administraţie publică şi apărare 2,2 3,3 3,4 2,1 

Educaţie 5,0 5,1 5,5 2,4 
Sănătate şi asigurări sociale 4,6 5,0 5,3 3,0 

Altele 2,7 5,7 6,1 2,1 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                         Sursa:  INS (AMIGO) – Anuar Statistic   
4.2.11 Rata locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale 
Rata locurilor de muncã vacante reprezintă raportul dintre numãrul mediu anual al locurilor de muncă 
vacante şi numărul mediu anual al locurilor de muncã (ocupate şi vacante), exprimat procentual. Datele 
medii anuale privind numărul locurilor de muncã vacante şi numărul total de locuri de muncã se 
calculează ca medii aritmetice simple ale datelor trimestriale corespunzătoare fiecăruia dintre cei doi 
indicatori. 
Numãrul locurilor de muncă vacante include numărul posturilor neocupate care urmează a fi ocupate 
imediat sau în perioada următoare (în decurs de maximum 3 luni după luna de referinţă), şi care sunt: 
– nou create în cursul lunii de referinţă; 
– existente deja în unitate. 
Nu se considerã vacante posturile neocupate: 

– pentru care angajatorul nu a întreprins acţiuni concrete spre a le ocupa în perioada următoarelor 
3 luni; 
– destinate exclusiv promovării persoanelor din interiorul întreprinderii sau instituţiei; 
– din unităţile administraţiei publice, blocate printr-un act normativ. 

Numărul locurilor de muncă (ocupate şi vacante) include efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii (exclusiv 
cei cu contract de muncă/raport de serviciu suspendat) şi numărul locurilor de muncă vacante. 
După cum se poate observa, conform Anuarului statistic, în anul 2006 rata locurilor de muncă vacante 
la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov este de aproximativ 2,04%, la fel cu cea înregistrată la nivelul 
regiunii Nord – Est şi uşor mai mare decât cea de la nivel naţional.  
În tabelul care urmează se poate observa care este valoarea acestei rate pe grupe majore de ocupaţii şi 
pe regiuni de dezvoltare. Pentru Bucureşti – Ilfov cea mai mare rată a locurilor de muncă vacante 
pentru anul 2006 o reprezintă cea înregistrată pentru Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, 
silvicultură şi pescuit. 
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                                                                                                                                                      Tab. 4.13 

 
  

Regiuni de dezvoltare  

Grupe majore de ocupaţii Total 
Nord-

Est 
Sud-
Est 

Sud-
Muntenia 

Sud-Vest 
Oltenia Vest 

Nord-
Vest Centru 

Bucureşti-
Ilfov 

Total 1,78 2,04 1,55 1,97 1,29 1,94 1,51 1,61 2,04 
Legislatori, înalţi  funcţionari şi 
conducători 1,05 1,00 0,86 0,96 0,78 0,99 0,62 0,91 1,62 
Specialişti cu ocupaţii intelectuale 
şi ştiinţifice 3,15 2,83 2,48 3,53 2,55 4,07 2,14 2,65 3,86 
Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi 1,50 1,52 1,45 2,13 1,33 1,59 1,04 1,34 1,52 
Funcţionari administrativi 1,59 1,69 1,18 1,94 1,15 2,25 1,27 1,33 1,69 
Lucrători operativi în servicii, 
comerţ şi asimilaţi 1,38 1,27 1,22 1,66 0,77 1,25 1,68 1,41 1,47 
Agricultori şi lucrători calificaţi în 
agricultură, silvicultură şi pescuit 1,70 2,27 1,74 1,19 1,50 1,24 0,50 0,95 4,28 
Meşteşugari şi lucrători calificaţi 1,54 1,72 1,82 1,91 1,16 1,59 1,27 1,46 1,31 
Operatori la instalaţii, maşini şi 
asamblori de echipamente 1,68 2,98 1,25 1,37 0,77 1,61 1,86 1,70 1,47 
Muncitori necalificaţi 1,85 2,29 1,49 2,20 1,46 2,30 1,45 1,77 1,81 
Sursa:  INS (AMIGO) – Anuar Statistic 2007   
Cercetarea statistică asupra locurilor de muncă vacante este o cercetare statistică selectivă trimestrială, 
având ca perioadã de referinţă luna de mijloc a trimestrului, furnizează elementele necesare calculării 
ratei trimestriale a locurilor de muncă vacante. Cercetarea statistică se realizeazã pe un eşantion de 
circa 18700 de întreprinderi /unităţi locale. 
4.2.12 Numărul mediu al muncitorilor calificaţi şi ai salariaţilor pe activităţi ale economiei 
naţionale, regiuni/judeţe 
Aceste date nu au mai fost colectate până în momentul de faţă pentru PRAI Bucureşti – Ilfov, dar ele 
sunt necesare din perspectiva realizării unei comparaţii cu ce se întâmplă la nivel naţional.  
După cum se observă foarte uşor, în regiune există o concentraţie destul de mare de forţă de muncă 
cuantificată prin numărul de muncitori calificaţi şi de salariaţi. Şi totuşi regiunea şi în special 
municipiul Bucureşti se confruntă cu un mare deficit din această perspectivă, fiind necesare măsuri de 
combatere a acestui fenomen, în principal de combatere a migraţiei populaţiei ocupate prin creşterea 
atractivităţii muncii în România (condiţii mai bune de muncă, salarii mai mari, facilităţi pentru salariaţi 
– supravegherea copiilor acestora în timpul programului de lucru, etc.).  
Din numărul total de 2.654.969 de muncitori calificaţi din România, un procent de 14,6% se regăseşte 
în regiunea Bucureşti – Ilfov, din care 12,9% în municipiul Bucureşti şi 1,7% în judeţul Ilfov. 
Detalierea pe activităţi ale economiei reflectă următoarea situaţie:  

- Agricultură, silvicultură, piscicultură – 2,4%; 
- Industrie – 31,9%; 
- Construcţii – 17,2%;  
- Servicii – 48,5%. 

Din numărul total de 4.667.254 de salariaţi din România, un procent de 19,1% se regăseşte în 
regiunea Bucureşti – Ilfov, din care 17,2% în municipiul Bucureşti şi 1,9% în judeţul Ilfov. 
Detalierea pe activităţi ale economiei reflectă următoarea situaţie:  

- Agricultură, silvicultură, piscicultură – 1,5%; 
- Industrie – 20,8%; 
- Construcţii – 10,5%;  
- Servicii – 67,3%. 
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                                                                                                                                   Tab. 4.14 
 Numărul mediu al muncitorilor 

calificaţi 
Numărul mediu al salariaţilor 

  RO BI B IF RO BI B IF 
Agricultură, silvicultură, piscicultură 94.246 9.103 6.786 2.317 136.307 12.922 9.747 3.175 
Industrie 1.307.405 123.495 103.797 19.698 1.631.574 184.961 157.481 27.480 

Industrie extractivă 75.813 811 729 82 94.520 3.472 3.371 101 
Industrie prelucratoare 1.140.750 112.705 93.920 18.785 1.408.807 166.122 139.787 26.335 

Energie electrică, termică, gaze, apă 90.842 9.979 9.148 831 128.247 15.367 14.323 1.044 
Construcţii 273.733 66.682 63.175 3.507 352.081 93.241 88.631 4.610 
Servicii 979.585 187.973 168.041 19.932 2.547.292 599.308 547.308 52.000 

Comerţ 377.496 55.540 47.113 8.427 739.180 170.644 149.876 20.768 
Hoteluri şi restaurante 63.919 11.343 10.533 810 93.272 17.223 15.808 1.415 

Transport, depozitare, comunicaţii 227.340 43.974 40.869 3.105 327.154 84.436 76.609 7.827 
Intermedieri financiare 3.713 1.157 1.156 1 84.970 34.023 33.746 277 

Tranzacţii imobiliare 112.988 42.631 38.588 4.043 286.043 120.627 111.193 9.434 
Administraţie publică şi apărare 16.946 2.768 2.392 376 175.086 36.077 33.170 2.907 

Educaţie 43.194 6.478 6.274 204 382.630 47.712 44.488 3.224 
Sănătate şi asigurări sociale 60.864 5.141 3.555 1.586 328.331 47.229 43.336 3.893 

Altele 73.125 18.941 17.561 1.380 130.626 41.337 39.082 2.255 
TOTAL 2.654.969 387.253 341.799 45.454 4.667.254 890.432 803.167 87.265 

Sursa:  INS (AMIGO) – Anuar Statistic 2007   
 

4.3 Informaţii parţiale 
4.3.1 Analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate 
În luna mai 2008 s-a realizat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare un studiu numit „Analiza pieţei 
muncii” de către grupuri de lucru formate din membrii ai Consorţiilor Regionale de la nivelul fiecărei 
regiuni, în care s-au analizat o serie de indicatori relevanţi pentru surprinderea profilului regiunii din 
punct de vedere al pieţei muncii. 
Conform acestui studiu, la nivelul anului 2007, ocupaţiile investigate totalizează la nivel regional 
(regiunea Bucureşti - Ilfov) un număr de 5.973 şomeri înregistraţi, din care 124 de absolvenţi, pentru 
22.546 locuri de muncă vacante în evidenţa AMOFM Bucureşti şi AJOFM Ilfov.  
Conform Comunicatului de presă nr. 100 din 20 mai 2008 dat de Institutul Naţional de Statistică, în 
trimestrul I 2008, rata locurilor de muncă vacante a fost de 2,14%, în creştere cu 0,32 puncte 
procentuale faţă de trimestrul precedent şi la acelaşi nivel cu cea din acelaşi trimestru al anului 
2007. 
Cea mai mare cerere de forţă de muncă s-a înregistrat în activităţile din administraţia publică (6,78%) şi 
în cele din sănătate şi asistenţă socială (6,00%). La polul opus, cu cele mai mici valori ale ratei 
locurilor de muncă vacante, s-au regăsit activităţile de energie electrică, termică, gaze şi apă (0,44%) şi 
din industria extractivă (0,49%).Ocupaţiile cele mai căutate de angajatori au fost cele de specialişti cu 
ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice - grupa majoră 2 (3,44%), respectiv de tehnicieni, maiştri şi asimilaţi 
– grupa majoră 3 (2,19%).Cea mai redusă disponibilitate a locurilor de muncă s-a regăsit în rândul 
ocupaţiilor de legislatori, înalţi funcţionari şi conducători - grupa majoră 1 (1,35%) şi de lucrători 
operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi - grupa majoră 5 (1,77%). 
În profil teritorial, regiunea cu cea mai mare rată a locurilor de muncă vacante a fost Bucureşti - 
Ilfov (2,96%), urmată de regiunea Nord - Est (2,55%). În regiunile Nord - Vest, Sud - Vest Oltenia 
(1,55%), respectiv Sud - Est (1,57%), s-au înregistrat cele mai scăzute valori ale acestui indicator.  
Având în vedere planificarea şedinţelor Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti şi tematicile 
propuse a fi dezbătute, în data de 27 februarie 2008, la punctul 1 de pe ordinea de zi a fost prezentat de 
către d-nul Director executiv al Agenţiei Municipale pentru Ocuparea  Forţei de Muncă Bucureşti un 
material privind „Identificarea modalităţilor de reducere a deficitului de forţă de muncă la nivelul 
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municipiului Bucureşti”. Câteva din observaţiile făcute în acest material vor fi prezentate în cele ce 
urmează.  
Conform unui studiu referitor la migraţia forţei de muncă,  realizat de ECAS, un ONG cu sediul la 
Bruxelles, care a analizat problema noilor state membre UE, România şi Bulgaria, romanii continuă să 
migreze în spaţiul european, în ciuda măsurilor restrictive impuse de mai multe state membre. 
Preşedintele Comisiei Europene (CE) Jose Manuel Barroso aprecia că Europa va avea nevoie de mai 
multă şi nu de mai puţină forţă de muncă în viitor. În acest context, precum şi ca urmare a fenomenului 
de îmbătrânire a populaţiei şi al migraţiei internaţionale, este de aşteptat, ca mare parte din firmele din 
România, să se confrunte cu deficite semnificative de forţă de muncă. Deficitul de forţă de muncă 
poate afecta direct dezvoltarea firmelor prin reducerea capacităţii acestora de a răspunde cererii 
existente pe piaţă, dar şi indirect printr-o creştere a fluctuaţiei personalului şi, în consecinţă o creştere a 
costurilor legate de forţa de muncă.  
Conform studiului „Piaţa forţei de muncă din România şi imigraţia” lansat de către Fundaţia SOROS 
România la sfârşitul anului 2007, deficitul de forţă de muncă de pe piaţa românească se va accentua 
către sfârşitul anilor 2020. Criza forţei de muncă din România, conform acestui studiu, se manifestă 
cu preponderenţă în domeniile construcţii, industria textilă şi servicii (domeniul hotelier şi 
restaurante) în condiţiile în care costurile cu forţa de muncă au crescut cu 60%, în termeni reali în 
perioada ianuarie 2005 - iulie 2007. La sfârşitul lunii septembrie 2007, în cele trei domenii de activitate 
menţionate erau angajate aproximativ 795.000 de persoane, reprezentând circa 17% din numărul total 
de angajaţi, din care jumătate lucrau în domeniul construcţiilor. 
Daca în cazul industriei textile, problemele cu forţa de muncă sunt legate de calitatea slujbelor, în 
special din cauza nivelului redus de salarizare şi a fluctuaţiei mare de personal, în cazul construcţiilor 
şi a industriei hoteliere, principala problemă ţine de nivelul de calificare a forţei de muncă 
disponibile. 
Principala cauza a lipsei forţei de muncă este migraţia peste hotare, potrivit opiniilor a trei sferturi 
din managerii cuprinşi din studiul sus amintit. Alte cauze identificate de manageri sunt: slaba pregătire 
a tinerilor absolvenţi, concurenţa şi nivelul salarizării. În prezent peste trei milioane de români lucrează 
în străinătate, principalele ţări în care romanii muncesc sunt Italia (31%), Spania(17%), Germania 
(8%), SUA (5%), Ungaria (4%), Franţa (4%) fapt ce a condus la scăderea populaţiei României cu 1,6 
milioane locuitori între anii 1992 - 2006. Marea majoritate a analiştilor consideră că romanii vor 
continua să plece la muncă în străinătate, într-un ritm mai scăzut decât cel actual, însă în perioada 2008 
- 2010 se va ajunge la un maxim. 
Lipsa forţei de muncă din domeniile amintite se resimte în întreaga economie, chiar dacă ratele 
şomajului sunt scăzute (România 4,3%) sau ridicate (peste 15% ca în Polonia). Acest paradox 
caracterizează piaţa muncii din noile state membre UE,  în care şomajul (surplusurile) coexista cu lipsa 
forţei de muncă, explicaţia fiind faptul ca timp de mai mulţi ani, creşterea salariilor în economiile aflate 
în tranziţie a fost influenţată de o prevedere cheie în acordurile semnate de guverne cu Fondul Monetar 
Internaţional ( FMI), prin care salariile din sectorul public nu aveau voie să crească peste o anumită rată 
anuală.  
La nivelul Municipiului Bucureşti  numărul de şomeri este relativ constant în ultimele trei luni, iar rata 
şomajului are aceeaşi valoare de 1,8% sub media înregistrată la nivel naţional. Populaţia activă civilă a 
crescut de la 955.000 persoane la 1 ianuarie 2006 la 1.013.200 persoane în 1 ianuarie 2007, cu 58.200 
persoane. 
Regiunea Bucureşti - Ilfov, deşi a înregistrat cele mai mari performanţe economice faţă de celelalte 
regiuni ale ţării, are de parcurs un drum lung către convergenţa cu alte regiuni europene. 
Caracteristica de bază a pieţei forţei de muncă în capitală o constituie faptul că atât cererea (numărul de 
locuri şi structura acestor locuri de muncă oferite de agenţii economici) cât şi oferta (numărul de 
persoane în căutarea unui loc de muncă) prezintă o mare varietate de oportunităţi. În municipiul 
Bucureşti muncitorii sunt mult mai pretenţioşi atunci când acceptă un anumit nivel de salarizare, 
fiind recunoscut faptul că Bucureştiul este una dintre cele mai scumpe capitale europene. Pentru a 
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putea supravieţui, şomerii lucrează la negru, suplimentând indemnizaţia de şomaj cu veniturile 
obţinute.  
Datele furnizate de AMOFM Bucureşti şi AJOFM Ilfov  din regiune cu privire la evoluţia locurilor de 
muncă vacante, respectiv a numărului de şomeri înregistraţi, dintre care distinct pentru şomerii 
proveniţi din rândul absolvenţilor, sunt prezentate în Anexa 5a,b,c,d – Şomaj – locuri de muncă vacante 
regionale. 
În Analiza pieţei muncii realizată pentru regiunea Bucureşti - Ilfov au fost selectate din baza de date 
a AJOFM acele grupe de ocupaţii/ocupaţii din COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România) 
considerate relevante pentru regiune în raport cu calificările din nomenclatorul de pregătire prin 
învăţământul profesional şi tehnic. Pentru învăţământul superior, au fost selectate majoritatea grupelor 
de ocupaţii din grupa majoră 2 din COR. Pe structura COR s-a mers până la nivelul de detaliere (grupa 
minoră/grupă de bază/ocupaţie) minim necesar pentru departajarea în funcţie de domeniul de 
pregătire/profilul relevant. Pentru comparaţie, a fost analizată şi evoluţia pentru ocupaţiile din categoria 
muncitorilor necalificaţi (grupa majoră 9). 
Analizele şi concluziile care urmează trebuiesc privite sub rezerva următoarelor limite metodologice:   
- locurile de muncă vacante înregistrate la AJOFM nu reflectă decât o parte din piaţa muncii (în ciuda 
obligaţilor legale, nu toate locurile vacante sunt anunţate de angajatori; în general, gradul de cuprindere 
în evidenţele AJOFM scade cu cât creşte nivelul de calificare şi gradul de specializare a acestora); 
- posibile înregistrări multiple ale aceloraşi posturi (anunţuri de locuri vacante repetate în cazul 
neocupării);                           
- informaţii incomplete generate de dificultăţile de utilizare a bazelor de date de care dispun AJOFM; 
- dificultăţile de corelare între nomenclatoarele din învăţământ şi COR; 
- la momentul analizei nu au fost disponibile informaţii privind numărul anual de absolvenţi pe domenii 
şi calificări pentru a evalua raportul absolvenţi şomeri / absolvenţi pe ocupaţiile aferente. 
v Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru ruta 
progresivă - Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de 
următoarele domenii (în ordinea numărului de locuri de muncă vacante la nivel regional): mecanică 
(3678), construcţii şi lucrări publice (2794), comerţ (1998), turism şi alimentaţie (565). Celelalte 
domenii au o cerere de forţă de muncă de mai puţin de 500 de locuri vacante, fapt evidenţiat în tabelul 
de mai jos, situaţia completă fiind dată în anexa 2.Evoluţia diferită a acestor domenii pentru anul 2007 
este sintetizată în tabelul  de mai jos (detaliat în Anexa5 a,b,c,d – Şomaj – Locuri de muncă vacante).  
               Tab. 4.15 

Domeniul  Şomaj – anul 2007 Locuri de 
muncă 
vacante 

Total Din care 
absolvenţi 

Agricultură 14 3 95 
Chimie industrială 72 0 66 
Comerţ 592 9 1998 
Construcţii şi lucrări publice 110 3 2794 
Electric 140 0 444 
Electromecanică 114 0 241 
Electronică, automatizări 53 1 143 
Estetica şi igiena corpului omenesc 17 0 108 
Fabricarea produselor din lemn 104 2 376 
Industrie alimentară 62 0 370 
Industrie textilă şi pielărie 854 15 1237 
Materiale de construcţii 131 0 82 
Mecanică 1074 7 3678 
Silvicultură 2 0 30 
Tehnici poligrafice 41 0 134 
Turism şi alimentaţie 169 8 565 
TOTAL 3549 48 12481 

Sursa: AJOFM - 
Balanţa locuri de 
muncă - şomaj 
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Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorbţie pe piaţa muncii: mecanică, construcţii şi 
lucrări publice, comerţ, turism şi alimentaţie – locuri de muncă în creştere, şomaj în scădere, 
balanţă locuri de muncă - şomeri pozitivă - atât pe ansamblul regiunii, cât şi la nivelul celor două părţi 
componente ale ei, din care preponderent este cea de la Bucureşti. Ca o caracteristică generală, 
observăm pentru toate domeniile că numărul de şomeri absolvenţi înregistraţi este aproape de zero, fapt 
ce poate rezulta din mai multe cauze, unele dintre acestea fiind fie continuarea studiilor, fie, pur şi 
simplu aceştia nu se înregistrează la AMOFM/AJOFM Ilfov ca şomeri. 

                                            Fig. 4.16        
Evoluţie şomaj - locuri de muncă 
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Evoluţie şomaj - locuri de muncă 
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Agricultură: este un domeniu în care cererea de forţă 
de muncă nu este foarte mare în cadrul regiunii, fapt 
care reiese din numărul de 195 de locuri vacante, 
numărul de şomeri înregistraţi fiind de14, din care 3 
absolvenţi. De reţinut este faptul că nr. mare de locuri 
vacante se înregistrează în Bucureşti pentru calificarea 
Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale 
unde numărul de locuri vacante, potrivit AMOFM, este 
de 186. 

Chimie industrială: este un domeniu în care numărul 
de 66 de locuri vacante este mai mic faţă de cel de 72 
de şomeri înregistraţi de AMOFM/AJOFM Ilfov. 
Evoluţia este descrescătoare pentru numărul de şomeri 
şi uşor crescătoare în ceea ce priveşte numărul de locuri 
vacante. Ocupaţia care înregistrează un număr de locuri 
vacante mai mare la nivelul regiunii este aceea de 
Operator la instalaţiile de prelucrare chimică (49).  

Comerţ: este un domeniu în care numărul de 1998 de 
locuri vacante este secondat de un număr mare de 
şomeri, respectiv de 592, balanţa rămânând totuşi 
pozitivă. Ocupaţiile căutate din punct de vedere al 
numărului mare de locuri vacante sunt: Vânzători în 
magazine şi pieţe (945), Agenţi în activitatea 
financiară (763), Agenţi comerciali şi mijlocitori de 
afaceri (289). 
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                                        Fig. 4.19        
Evoluţie şom aj - locuri de m uncă 
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Construcţii şi lucrări publice: este un domeniu în care 
şomajul este foarte mic (110) faţă de cererea de forţă de 
muncă (2794). Chiar dacă numărul de locuri vacante 
este uşor în scădere faţă de anul 2006, acesta rămâne 
mare, iar ocupaţiile relevante sunt: Zidari (454), 
Dulgheri (452), Constructori în beton armat şi 
asimilaţi (434), Zugravi, tapetari, lăcuitori şi 
vopsitori (387), Instalatori şi montatori de ţevi (384).  

Electric: este un domeniu cu evoluţie diferenţiată de la 
an la an: în 2004 numărul de şomeri era aproximativ 
acelaşi cu numărul de locuri vacante, după care în anul 
2005 şomajul a scăzut foarte mult comparativ cu locrile 
vacante. În anul 2006 s-a reluat acest ciclu, ajungându-
se în 2007 la un deficit de forţă de muncă, cele mai 
căutate ocupaţii fiind: Electricieni montatori şi 
reparatori de linii electrice aeriene şi subterane 
(283), dar la care numărul şomerilor înregistraţi este de 
114, Electricieni în construcţii (131). 

Electromecanică: acest domeniu înregistrează scăderi 
şi la numărul de şomeri (114 în 2007 faţă de 280 în 
2006) şi la numărul locurilor vacante (241 în 2007 faţă 
de 357 în 2006). Ocupaţiile mai căutate sunt: 
Electromecanici montatori şi reparatori de aparate 
şi echipamente electrice şi energetice (67), dar la care 
şi numărul şomerilor este mare (42), Operatori la 
instalaţiile de producere a energiei şi tratarea apei 
(57), Electromecanici montatori şi reparatori de 
instalaţii telegrafice şi telefonice (53). 

Electronică automatizări: la fel ca la Electromecanică 
acest domeniu este în scădere şi din punct de vedere al 
şomajului şi al locurilor de muncă vacante, dar spre 
deosebire de celălalt domeniu, valorile acestora este 
mult mai mic. Totuşi, ocupaţiile mai căutate sunt: 
Asamblori de echipamente electronice (50 locuri 
vacante şi 28 şomeri), Tehnicieni de echipamente 
pentru  radio-emisie, televiziune şi telecomunicaţii 
(48 locuri vacante şi 5 şomeri), Tehnician electronică/ 
transporturi/ poştă şi telecomunicaţii (20 locuri de 
muncă vacante). 
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Evoluţie şomaj - locuri de muncă 
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Evoluţie şom aj - locuri de muncă 
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Estetica şi igiena corpului omenesc: cererea de forţă 
de muncă este uşor în creştere în cadrul regiunii, fapt 
care reiese din numărul de 108 de locuri vacante, 
numărul de şomeri înregistraţi fiind de 17. De reţinut 
este faptul că numărul mare de locuri vacante se 
înregistrează în Bucureşti pentru calificarea Coafor, 
frizer, cosmetician şi asimilaţi (108). 

Fabricarea produselor din lemn: este un domeniu în 
care numărul de locuri vacante este în scădere, fiind în 
2007 de 376 faţă de 955 în 2006. Ocupaţiile mai căutate 
sunt: Meseriaşi şi lucrători în tratarea şi prelucrarea 
lemnului (242), Operatori la instalaţiile de 
prelucrare a lemnului şi fabricarea hârtiei (63), 
Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea 
produselor din lemn (60).  

Industrie alimentară: numărul de locuri de muncă 
vacante este în scădere de la 485 în 2006 la 370 în 
2007, iar şomajul se încadrează în această tendinţă, 
ajungând de la 195 în 2006 la 62 în 2007. Ocupaţiile 
cele mai căutate sunt: Brutar (102), Operatori la 
maşinile şi utilajele pentru fabricarea pâinii, 
pastelor făinoase, a produselor de patiserie, 
cofetărie şi zaharoase (92), Operatori la maşinile de 
măcinat cereale şi mirodenii (52), Măcelari şi alţi 
lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui (47). 

Industrie textilă şi pielărie: numărul locurilor de 
muncă este în continuă scădere de la 2169 în anul 2006 
la 1237 în 2007, iar şomajul în creştere de la 590 în 
2006 la 850 în 2007, ceea ce face ca acest domeniu să 
nu fie foarte atractiv. Totuşi cele mai căutate ocupaţii 
sunt: Lucrători în industria textilă şi confecţii (599 
locuri vacante şi 320 şomeri), Operatori la maşini şi 
utilaje pentru industria confecţiilor (207 locuri 
vacante şi 21 şomeri). 
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                                              Fig. 4.27               
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Materiale de construcţii: numărul locurilor de muncă 
vacante este în scădere de la 170 în 2006 la 82 în 2007, 
iar şomerii sunt în creştere de la 37 în 2006 la 131 în 
2007. Principala ocupaţie căutată este Operatori la 
maşini şi instalaţii pentru fabricarea cimentului şi a 
altor produse minerale (28). 

Mecanică: numărul de locuri vacante este în scădere de 
la 4528 în 2006 la 3678 în 2007, dar la nivelul regiunii 
se înregistrează totuşi un deficit de forţă de muncă de 
aproximativ 2600 de locuri de muncă vacante, 
principalele ocupaţii fiind: Constructori şi montatori 
de structuri metalice (1038 locuri vacante şi 326 
şomeri), Conducători auto (784 locuri vacante, dar 
210 şomeri), Sudori şi debitatori autogeni (602 locuri 
vacante şi 23 şomeri), Forjori, stantatori şi presatori 
(162 locuri vacante şi 7 şomeri), Lucrători la maşini 
de polizat, rectificat şi ascuţit (258 locuri vacante şi 
146 şomeri). 

Silvicultură: locurile de muncă se găsesc într-o scădere 
accentuată de la 120 în 2006 la 30 în 2007. Singura 
ocupaţie la care se mai găsesc locuri de muncă este 
Lucrători forestieri şi asimilaţi (26). 

Tehnici poligrafice: numărul de locuri de muncă 
vacante sunt în scădere de la 162 în 2006 la 134 în 
2007, ca şi şomajul de la 101 în 2006 la 41 în 2007. 
Ocupaţiile căutate pe piaţa muncii sunt: Lucrători 
poligrafi şi asimilaţi (71 locuri vacante şi 22 şomeri) şi 
Operatori la maşinile şi utilajele din tipografii şi 
legătorii (63 locuri vacante şi 19 şomeri). 
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                                             Fig. 4.31                  
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Sintetic, concluziile pentru ruta progresivă, dar la multe domenii vizează şi pregătirea prin ruta 
directă, sunt prezentate în următorul tabel:        
                           Tab. 4.32 
Domeniul de 

pregătire -ruta 
prog. 

Tendinţă locuri 
muncă vacante 

Tendinţă şomeri Diferenţă locuri 
vacante-şomeri 

Ocupaţii / grupe de ocupaţii relevante  
(prin nr. de locuri de muncă vacante  

în cadrul domeniului) 
Agricultură ↑ Regiune, B 

↔ IF 
↔ Regiune, B, IF (+)  Regiune, B 

(≈)  IF 
Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi 
vegetale (186) 
OBS. Sector caracterizat prin fluctuaţii 
sezoniere 

Chimie 
industrială 

↑ Regiune, B 
↔ IF 

↓ Regiune, IF   
↑ B 

(-)  Regiune B, IF 
 

Operator la instalaţiile de prelucrare chimică 
(49) 

Comerţ ↑ Regiune, B 
↓ IF 

↓ Regiune, B 
↔ IF  

(+)  Regiune, B 
(-) IF 

Vânzători în magazine şi pieţe (945) 
Agenţi în activitatea financiară (763) 
Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri 
(289) 

Construcţii şi 
lucrări publice 

↓ Regiune, B, IF ↓ Regiune, B, IF       (+) Regiune, B, IF 
 

Zidari (454), Dulgheri (452), Constructori în 
beton armat şi asimilaţi (434), Zugravi, 
tapetari, lăcuitori şi vopsitori (387), 
Instalatori şi montatori de ţevi (384). 

Electric  ↓ Regiune, B, IF ↓ Regiune, B, IF (+) Regiune, B, IF Electricieni montatori şi reparatori de linii 
electrice aeriene şi subterane (283) 
Electricieni în construcţii (131). 

Electromecanică ↓ Regiune, B, IF ↓ Regiune, B, IF (+) Regiune, B, IF Electromecanici montatori şi reparatori de 
aparate şi echipamente electrice şi 
energetice (67) 
Operatori la instalaţiile de producere a 
energiei şi tratarea apei (57) 
Electromecanici montatori şi reparatori de 
instalaţii telegrafice şi telefonice (53) 

 
 
 
 
 

Turism şi alimentaţie: numărul de locuri de muncă 
vacante rămân aproximativ la fel ca anul trecut la 565, 
iar şomajul este în creştere de la 132 în anul 2006 la 
169 în anul 2007. Principalele ocupaţii cerute pe piaţa 
muncii sunt: Ospatari şi barmani (227 locuri vacante şi 
68 şomeri), Bucătari (219 locuri vacante şi 59 şomeri). 
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Electronică 
automatizări 

↓ Regiune, B, IF ↓ Regiune, B, IF (+) Regiune, B, IF Asamblori de echipamente electronice (50 
locuri vacante şi 28 şomeri) 
Tehnicieni de echipamente pentru  radio-
emisie, televiziune şi telecomunicaţii (48 
locuri vacante şi 5 şomeri) 
Tehnician electronică/ transporturi/ poştă şi 
telecomunicaţii (20 locuri de muncă 
vacante) 

Estetica şi 
igiena corpului 
omenesc 

↑ Regiune, B 
↔IF 

↓ Regiune, B, IF (+) Regiune, B , IF Coafor, frizer, cosmetician şi asimilaţi (108) 

Fabricarea 
produselor din 
lemn 

↓ Regiune, B 
↔IF 
 

↓ Regiune, B, IF (+) Regiune, B, IF Meseriaşi şi lucrători în tratarea şi 
prelucrarea lemnului (242) 
Operatori la instalaţiile de prelucrare a 
lemnului şi fabricarea hârtiei (63) 
Operatori la maşinile şi utilajele pentru 
fabricarea produselor din lemn (60) 

Industrie 
alimentară 

↓ Regiune, B, IF 
 

↓ Regiune, B, IF (+) Regiune, B, IF Brutar (102) 
Operatori la maşinile şi utilajele pentru 
fabricarea pâinii, pastelor făinoase, a 
produselor de patiserie, cofetărie şi 
zaharoase (92) 
Operatori la maşinile de măcinat cereale şi 
mirodenii (52) 
Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii 
şi peştelui (47). 

Industrie textilă 
şi pielărie 

↓ Regiune, B, IF 
 

↑ Regiune, B, IF 
 

(+) Regiune, B, IF Lucrători în industria textilă şi confecţii (599 
locuri vacante şi 320 şomeri) 
Operatori la maşini şi utilaje pentru industria 
confecţiilor (207 locuri vacante şi 21 şomeri) 

Materiale de 
construcţii 

↓ Regiune, B, IF 
 

↑ Regiune, B, IF 
 

(-) Regiune, B, IF Operatori la maşini şi instalaţii pentru 
fabricarea cimentului şi a altor produse 
minerale (28) 

Mecanică ↓ Regiune, B, IF 
 

↓ Regiune, B, IF (+) Regiune, B, IF Constructori şi montatori de structuri 
metalice (1038 locuri vacante şi 326 
şomeri) 
Conducători auto (784 locuri vacante, dar 
210 şomeri) 
Sudori şi debitatori autogeni (602 locuri 
vacante şi 23 şomeri) 
Forjori, stantatori şi presatori (162 locuri 
vacante şi 7 şomeri) 
Lucrători la maşini de polizat, rectificat şi 
ascuţit (258 locuri vacante şi 146 şomeri) 
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Silvicultură ↓ Regiune, B, IF 
 

↓ Regiune, B, IF (+) Regiune, B, IF Lucrători forestieri şi asimilaţi (26) 

Tehnici 
poligrafice 

↓ Regiune, B, IF 
 

↓ Regiune, B, IF (+) Regiune, B, IF Lucrători poligrafi şi asimilaţi (71 locuri 
vacante şi 22 şomeri) 
Operatori la maşinile şi utilajele din tipografii 
şi legătorii (63 locuri vacante şi 19 şomeri) 

Turism şi 
alimentaţie 

↔Regiune, B 
↓ IF 
 

↑ Regiune, B 
↓ IF 
 

(+) Regiune, B, IF Ospatari şi barmani (227 locuri vacante şi 
68 şomeri) 
Bucătari (219 locuri vacante şi 59 şomeri) 

Nr. locuri de muncă vacante, nr. şomeri: ↑ creştere, ↓ scădere, ↔ aprox. constant 
Diferenţă locuri vacante-şomeri: (+) surplus comparativ; (-) deficit comparativ;  ≈ tendinţă de echilibrare 
v Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru liceul 
tehnologic – ruta directă - din graficele de mai jos putem înţelege mai bine evoluţia balanţei locuri de 
muncă vacante – şomeri pentru perioada 2003 – 2007.          Fig. 4.33 
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Pentru perioada 2003-2007 pentru profilul Resurse 
naturale şi protecţia mediului dinamica ocupaţiilor este 
diferită, dar comparând ultimii doi ani se desprinde 
concluzia că la nivelul regiunii numărul de locuri 
vacante rămâne relativ constant de la (8 în 2006 la 9 în 
2007), iar şomajul este aproape nul (1 şomer înregistrat). 

Pentru anul 2007 se desprinde dinamica pozitivă a 
ocupaţiilor relevante pentru profilul servicii cu tendinţă 
de creştere a locurilor de muncă în paralel şi cu creşterea 
numărului de şomeri atât la  nivel regional cât şi la 
nivelul municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov . 
Observăm o explozie a locurilor de muncă vacante pentru 
acest profil de la 45 în 2006 la 2152 în 2007. 
 

Profiluil tehnic a înregistrat scăderi la nivel regional cu 
privire la locurile de muncă vacante de la 293 în 2006 la 
189 în 2007. De remarcat este explozia numărului de 
şomeri de la 2 în anul 2006 la 107 în 2007 în cazul 
profilului tehnic. 
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v Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru  şcoala 
postliceală 
Pentru şcoala postliceală,  se desprind  domeniile: economic, servicii, sănătate şi asistenţă 
pedagogică, mecanică, mecatronică şi informatică şi transporturi – domenii cu dinamica pozitivă 
la nivel regional şi în majoritatea judeţelor:  tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu 
scăderea numărului de şomeri şi balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri. 
Detalierile pe domenii şi calificări se găsesc în anexa 2 – Balanţa Şomaj – Locuri de muncă 
vacante_BI_2008. 
Trebuie să observăm şi în acest caz deficitul mare de forţă de muncă, aşa cum reiese şi din tabelul de 
mai jos:   
                     Tab. 4.36 

Domeniul  Şomaj – anul 2007 Locuri de 
muncă 
vacante Total Din care 

absolvenţi 

Agricol şi alimentar 0 0 9 
Construcţii, instalaţii, arhitectură şi sistematizare 17 2 98 
Economic 132 0 1470 
Electronică 15 1 90 
Energetică 1 0 7 
Industria lemnului 0 0 4 
Mecanică 87 2 154 
Mecatronică şi informatică 84 3 149 
Protecţia mediului 41 0 38 
Sănătate şi asistenţă pedagogică 91 1 319 
Servicii 195 3 461 
Transporturi 19 1 142 
Turism 0 0 7 
TOTAL 682 13 2948 

v Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru  
învăţământul superior 

Pentru învăţământul superior, dintre grupele de ocupaţii cu număr semnificativ de locuri de muncă 
vacante la nivel regional, 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 (locuri de muncă vacante 417, şomeri 29, din care 
absolvenţi 2) 
- Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale, neclasificaţi în grupele de bază anterioare 
(locuri de muncă vacante 375, şomeri 9, din care absolvenţi 0) 
- Ingineri constructori (locuri de muncă vacante 362, şomeri 18, din care absolvenţi 0) 
- Specialişti în informatică (locuri de muncă vacante 254, şomeri 20, din care absolvenţi 0) 
- Ingineri mecanici (locuri de muncă vacante 182, şomeri 77, din care absolvenţi 0) 
- Ingineri electronişti în transporturi, poştă şi telecomunicaţii (locuri de muncă vacante 147, 
şomeri 25, din care absolvenţi 0) 
- Scriitori şi artişti creatori, interpreţi şi asimilaţi (locuri de muncă vacante 95, şomeri 7, din care 
absolvenţi 4) 
- Specialişti în domeniul bancar (locuri de muncă vacante 90, şomeri 4, din care absolvenţi 1). 

Situaţia detaliată este prezentată în anexa 5a,b,c,d – Şomaj – Locuri de muncă vacante regional. 

 

Sursa: AJOFM 
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4.3.2 Proiecţia ocupării şi a deficitului de calificări pe termen scurt (anchete)  
Ancheta în întreprinderi, martie 2007 (Phare TVET 2004) 
În regiunea Bucureşti - Ilfov s-ar putea aştepta un fenomen general de reducere  a ocupării forţei de 
muncă cu aproximativ 16-17 procente în cazul sectoarelor reprezentate în anchetă. Putem observa o 
scădere a ocupării forţei de muncă mai importantă, în primul rând, în sectoarele de Construcţii şi de 
Industrie Prelucrătoare, unde descreşterea pentru Construcţii, în cifre absolute, are valoarea cea mai 
mare  din volumul total al reducerii ocupării fortei de muncă din Regiune. Şi în sectorul public se 
aşteaptă o descreştere semnificativă în ocuparea forţei de muncă. 
Pe de altă parte, este aşteptată o creştere semnificativă în sectoarele de comerţ şi agricultură, care 
acoperă împreună o creştere totală estimată la aproximativ 11 000 de noi locuri de muncă. În sectorul 
de activitati financiare, bancare / asigurari se aşteaptă de asemenea  o creştere a ocupării. Descreşterea 
în ocuparea forţei de muncă pare să aibă loc în principal în primele 6 luni. După aceasta, economia se 
va stabiliza. Din primele şase luni riscul de creştere a grupului de şomeri de termen lung va trebui să 
constituie principala ţintă de acţiune în regiune. 

Ancheta în întreprinderi, septembrie 2008 (Phare TVET 2005) 
Prin această anchetă s-a urmărit să se realizeze o evaluare cuprinzătoare şi de profunzime a cererii de 
forţă de muncă din regiunea Bucureşti-Ilfov, cu potenţial de replicare la nivel naţional. Eşantionul a 
cuprins un număr de 378 de firme , iar ancheta a fost pe bază de chestionar structurat. 
La nivel regional, peste o treime dintre firme estimează că vor crea noi locuri de muncă în cursul 
următoarelor 6 luni, jumătate dintre ele declară că nu au această intenţie, în vreme ce 10% nu pot face o 
astfel de estimare.  
Sectorul construcţiilor este caracterizat de cea mai mare pondere a firmelor ce intenţionează să 
creeze noi locuri de muncă, fiind asociat, în acelaşi timp, şi cu cel mai ridicat nivel de incertitudine în 
această privinţă. Acest paradox poate fi explicat de faptul că activitatea firmelor din construcţii 
depinde, în mare măsură, de obţinerea unor viitoare contracte. De asemenea, ponderea firmelor 
„creatoare” de locuri de muncă rămâne ridicată şi în cazul: agriculturii şi pisciculturii care toamna 
înregistrează un vârf de activitate; învăţământului care odată cu reînceperea anului şcolar şi cu 
înfiinţarea unor unităţi şcolare noi prezintă o nevoie sporită de forţă de muncă; şi intermedierilor 
financiare care sunt caracterizate de o expansiune semnificativă a cererii şi ofertei de servicii.  
Mai trebuie menţionat că întreprinderile din industria extractivă şi hoteluri şi restaurante sunt 
caracterizate pesimism accentuat în privinţa creării de noi locuri de muncă în cursul următoarelor 6 
luni. 
                                                                                           Fig. 4.37 
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Sursa: „Evaluarea cererii de forţă de muncă şi a deficitului de calificări pe termen scurt”, studiu realizat 
prin Proiectul Phare TVET 2005 

Rata locurilor de muncă 
ce se estimează a fi create 
în cursul următoarelor 6 
luni*, pe activităţi 
economice, (%) 
*numărul de locuri de 
muncă ce se estimează a fi 
create în următoarele 6 luni 
exprimat ca % în numărul 
de locuri de muncă existente 
în prezent (locuri de muncă 
ocupate şi locuri de muncă 
vacante) 
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Nu se vor înregistra schimbări majore în privinţa distribuţiei locurilor de muncă nici pe grupe 
ocupaţionale. Totuşi, se remarcă o uşoară creştere a cererii de forţă de muncă pentru grupele 
ocupaţionale G3 - Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi, G7 - Meşteşugari şi lucrători calificaţi şi G8 
Operatori la maşini şi utilaje, concomitent cu o reducere în cazul grupelor G1 (legislatori şi 
conducători), G2 (specialişti cu ocupaţii intelectuale) şi G5 (lucrători în servicii şi comerţ). 

                                                                                         Fig. 4.38 
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Sursa: „Evaluarea cererii de forţă de muncă şi a deficitului de calificări pe termen scurt”, studiu realizat 
prin Proiectul Phare TVET 2005 
Aşa cum era de aşteptat după distribuţia locurilor de muncă ce se estimează a fi create în următoarele 6 
luni pe grupe ocupaţionale, cererea de forţă de muncă se va accentua pentru lucrători cu nivel mediu de 
educaţie, respectiv învăţământ liceal şi profesional, complementar sau de ucenici. În plus, după 
estimările realizate de reprezentanţii firmelor investigate, se preconizează crearea de locuri de muncă 
pentru personal cu studii universitare reprezentând aproape 5% din totalul locurilor de muncă existente 
în prezent pentru această categorie de personal. Totuşi, se remarcă o anumită tendinţă a firmelor de a 
căuta lucrători „supra-educaţi” pentru locurile de muncă vacante şi/sau nou create.     
                                                                                   Fig. 4.39  
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Pentru locurile de muncă nou create ce necesită învăţământ profesional, complementar sau de ucenici, 
cei mai mulţi angajatori declară ca fiind foarte importante cunoştinţele şi competenţele tehnice 
practice, competenţele de comunicare, precum şi competenţele de utilizare a TIC. De altfel, 

Structura locurilor de 
muncă (ocupate şi 
vacante) în prezent şi 
structura locurilor de 
muncă (ocupate şi 
vacante) estimate a exista 
peste 6 luni, pe grupe 
ocupaţionale (%) 

Rata locurilor de muncă ce se 
estimează a fi create în cursul 
următoarelor 6 luni*, după nivelul 
de educaţie necesar pentru 
ocuparea acestora (%) 
*numărul de locuri de muncă ce se 
estimează a fi create în următoarele 6 
luni exprimat ca % în numărul de 
locuri de muncă existente în prezent 
(locuri de muncă ocupate şi locuri de 
muncă vacante) 
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competenţele de comunicare se plasează în „topul” competenţelor necesare pentru toate nivelele de 
educaţie. Pentru locurile de muncă destinate absolvenţilor de învăţământ liceal, cele mai importante 
competenţe includ şi capacitatea de negociere şi deţinerea unui permis de conducere (în special, 
pentru ocupaţii precum agent imobiliar, agent vânzări, etc.). În privinţa locurilor de muncă ce necesită 
învăţământ postliceal, salariaţii „ideali” ar trebui să aibă, în primul rând, competenţe de comunicare, 
de lucru în echipă, precum şi de lucru cu TIC. De asemenea, locurile de muncă ce se estimează a fi 
create în următoarele 6 luni pentru absolvenţii de studii universitare vor necesita mai ales competenţe 
de comunicare, capacitatea de a lucra sub stres şi capacitatea de a dezvolta o activitate orientată 
către nevoile clientului (en. „client-oriented”). Toate acestea se află în acord cu dezvoltarea sectorului 
serviciilor ceea ce face să crească necesarul de competenţe de comunicare şi cu penetrarea unor noi 
TIC ce reclamă cunoştinţe adecvate de lucru cu acestea.    

4.4  Concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru ÎPT 
 Datorită participării scăzută a angajaţilor la programe de formare continuă - în contrast cu nevoile 

de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea ocupaţională 
accentuată de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi adecvare competenţelor 
la cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. se recomandă unităţilor şcolare din ÎPT să se implice 
activ pentru a deveni furnizori de formare pentru adulţi pentru: 

 reconversia profesională a angajaţilor care sunt în perspectiva pierderii locului de muncă 
adecvarea calificării cu cerinţele locului de muncă pe care îl ocupă; 

 creşterea nivelului de calificare a angajaţilor şi dobândirea de noi competenţe necesare 
adaptării la schimbările tehnologice din întreprinderi;  

 recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale 
formală şi informală; 

 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de 
formare la distanţă, consultanţă, etc. 

O oportunitate de derulare a astfel de programe de formare profesională continuă de către unităţile 
şcolare din ÎPT o constituie accesarea fondurilor structurale, respectiv realizarea de proiecte pentru Axa 
prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.3 din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane. Detalii la adresa de web www.fseromania.ro .  

 Rata de ocupare şi de activitate pentru regiunea Bucureşti – Ilfov înregistrează în perioada 2002 
– 2007 o creştere aproximativ contantă, iar rata şomajului (4,1%) este mai mică decât la nivel 
naţional (6,1%). Totuşi, regiunea se confruntă cu un mare deficit de forţă de muncă, ceea ce obligă 
unităţile ÎPT la adoptarea unor măsuri, cum ar fi: 

 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele 
privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea 
şcolii; 

 parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi 
alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate 
permanentă a managementului şcolar; 

 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. 

 Evoluţia balanţei locurilor de muncă vacante, precum şi analizele privind evoluţia forţei de 
muncă aduc în prim plan adoptarea unor măsuri din partea unităţilor ÎPT, cum ar fi: 

http://www.fseromania.ro/
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 realizarea planificării strategice pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate 
nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS)5; este foarte 
importantă corelarea acţiunilor prevăzute în PAS cu cele prezentate în PRAI şi PLAI; 

 la proiectarea planurilor de şcolarizare trebuie avute în vedere că acestea trebuie să reflecte 
ponderea crescută a serviciilor şi nevoile în creştere în domeniul construcţii (cu accent pe 
creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii). 

 Pentru a reduce diferenţele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la: 
§ măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural; 
§ asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate;  
§ măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii 

defavorizate economic şi social. 

                                                
5 PRAI – Plan regional de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic 
   PLAI – Plan local de acţiune  
   PAS   – Plan de acţiune al şcolii (plan de dezvoltare instituţională adaptat pentru ÎPT) 
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5. Învăţământul profesional şi tehnic din Regiunea Bucureşti - Ilfov 
5.1 Contextul de politici pentru educaţie si formare profesională 
5.1.1 Contextul european  
Educaţia a avut dintotdeauna o influenţă formativă puternică asupra societăţii, totuşi instrumentele sale 
au luat noi dimensiuni ca rezultat al globalizării şi al revoluţiei cunoaşterii. Fiecare strategie pe termen 
lung pentru creşterea competitivităţii economice, prosperităţii şi coeziunii sociale în UE are ca bază 
educaţia şi pregătirea. În continuare sunt prezentate câteva dintre principalele repere ale politicilor şi 
programelor UE. 

Consiliul European de la Lisabona (2000)  
Consiliul European de la Lisabona (2000) furnizează un prim răspuns european la schimbările globale 
de formare prin propunerea unei strategii economice şi a unei strategii de politică socială conform 
căreia “UE să devină până în 2010 cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe 
cunoaştere din lume, capabilă de o creştere economică durabilă cu locuri de muncă mai bune şi 
mai multe şi o mai mare coeziune socială”. 
În acest context, rolul sistemelor de educaţie şi formare trebuie reconsiderat, pentru a se adapta la 
nevoile în continuă schimbare ale societăţii şi cetăţenilor: furnizarea aptitudinilor şi competenţelor 
specifice societăţii cunoaşterii, asigurarea calităţii sistemelor de educaţie şi formare, promovarea 
principiilor echităţii şi incluziunii şi a dimensiunii europene în educaţie şi formare. Noul context social 
şi economic implică creşterea importanţei proceselor şi mecanismelor de recunoaştere a cunoştinţelor şi 
aptitudinilor dobândite în afara sistemului formal de educaţie şi susţinerea/încurajarea educaţiei 
formale şi informale pentru toate categoriile de vârstă şi pentru toate grupurile sociale. 
Concluziile Consiliului European de la Lisabona definesc noile competenţe de bază pentru toţi (pe 
lângă cele "tradiţionale"- de citire, scriere şi calcule de bază): 
- deprinderile din domeniul tehnologiei informatice (“competenţele digitale”); 
- limbile străine; 
- cultura tehnologică; 
- spiritul antreprenorial; 
- competenţele sociale.  

Consiliul European de la Feira (2001)  
Stabileşte necesitatea ca statele membre “să identifice strategii coerente şi măsuri pragmatice cu scopul 
de a stimula învăţarea permanentă, la nivel individual şi instituţional”. 

Consiliul European de la Stockholm (2001)  
Aprobă Raportul privind obiectivele sistemelor de educaţie şi de formare profesională din ţările 
membre, menţionând că “îmbunătăţirea competenţelor de bază, în special cele privind tehnologia 
informaţiei (IT) şi cele digitale, constituie o prioritate a UE pentru a face economia europeană cea mai 
dinamică şi competitivă economie bazată pe cunoaştere”. 

Procesul Barcelona (2002) 
Consiliul European de la Barcelona (2002) defineşte un program de lucru detaliat pe baza obiectivelor 
strategice ale sistemelor de educaţie şi formare profesională din Europa, în perspectiva anului 2010: 
• îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale şi de formare profesională; 
• facilitarea accesului tuturor în sistemele educaţionale şi de formare profesională; 
• transparenţa sistemelor europene de educaţie şi formare. 
În cadrul Consiliului European de la Barcelona, din martie 2002 s-a stabilit faptul că sistemele de 
educaţie şi formare trebuie să devină domenii de referinţă pentru calitate până în 2010 şi au fost 
definite o serie de ţinte - „benchmarks”. Cele cinci benchmark-uri în domeniul educaţiei şi formării, 
adoptate de către Consiliu în mai 2003, reprezintă încă o provocare pentru aceste sisteme: 
• rata medie în UE a abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 10%;  
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• procentul analfabetismului funcţional la tinerii de 15 ani să scadă cu cel puţin 20% faţă de anul 
2000; 
• cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani să fi absolvit cel puţin învăţământul secundar 
superior; 
• în 2010 media în UE privind participarea la formarea continuă să fie de cel puţin 12,5% din 
populaţia în grupa de vârstă 25-64 ani; 
• numărul absolvenţilor de matematică, ştiinţe şi tehnologie în UE să crească până în 2010 cu cel 
puţin 15% şi eliminarea oricăror decalaje între sexe în aceste domenii. 
Procesul Copenhaga (2002) 
Declaraţia miniştrilor educaţiei adoptată în cadrul Conferinţei Europene a Miniştrilor Educaţiei şi 
Rezoluţia Consiliului Uniunii Europene (decembrie 2002) privind promovarea cooperării consolidate în 
domeniul ÎPT reprezintă elementele centrale ale procesului Copenhaga.  
Procesul Copenhaga defineşte ÎPT ca fiind o componentă cu un rol substanţial în realizarea obiectivelor 
Strategiei de la Lisabona şi structurează cooperarea în domeniul ÎPT în 4 teme prioritare: 
• întărirea dimensiunii europene în educaţie şi formare profesională;  
• creşterea transparenţei sistemelor de educaţie şi formare profesională; 
• recunoaşterea competenţelor şi a calificărilor; 
• asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională. 
În doi ani procesul de la Copenhaga a reuşit să sporească vizibilitatea/să facă vizibil ÎPT la nivel 
European şi în cadrul strategiei de la Lisabona.  

Declaraţia de la Maastricht (2004) 
Declaraţia Miniştrilor educaţiei adoptată la Maastricht în 2004 direcţionează eforturile statelor 
europene (iniţiate prin Declaraţia de la Copenhaga) către:  
• modernizarea sistemelor ÎPT în vederea susţinerii realizării obiectivului asumat de UE de a deveni 
cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere; 
• furnizarea calificărilor şi competenţelor necesare cetăţenilor Europei pentru a răspunde cerinţelor 
societăţii cunoaşterii, contribuind astfel la realizarea obiectivului de asigurare a unui număr mai mare 
de locuri de muncă şi mai atractive.  
Procesul Copenhaga revizuit (declaraţia de la Maastricht) identifică următoarele domenii ca fiind 
prioritare pentru direcţionarea investiţiilor şi reforma sistemelor ÎPT: 
• atractivitatea ÎPT (rutelor profesionale/vocaţionale) pentru angajatori şi indivizi ca modalitate de a 
creşte participarea la ÎPT; 
• asigurarea calităţii şi promovarea inovării la nivelul sistemului ÎPT; 
• adaptarea/corelarea ÎPT la cerinţele pieţei muncii în societatea cunoaşterii în vederea dezvoltării 
unui stoc de forţă de muncă înalt calificată şi îmbunătăţirii/actualizării competenţelor lucrătorilor în 
vârstă; 
• nevoile specifice ale lucrătorilor cu calificare scăzută şi ale grupurilor dezavantajate/vulnerabile 
în vederea promovării coeziunii economice şi sociale şi creşterii participării pe piaţa muncii; 
• creşterea coerenţei ÎPT cu celelalte nivele educaţionale, în special cu învăţământul superior, 
contribuind astfel la susţinerea inovării şi competitivităţii.  
Priorităţile identificate în cadrul Declaraţiei de la Maastricht sunt structurate pe două nivele, respectiv:  
- nivelul naţional – creşterea contribuţiei ÎPT, instituţiilor, întreprinderilor şi partenerilor sociali la 
realizarea obiectivelor Lisabona prin definirea şi utilizarea unor instrumente şi principii comune de 
reformă a ÎPT (ex transparenţa calificărilor), îmbunătăţirea investiţiilor publice şi private în ÎPT, 
utilizarea eficientă a fondurilor structurale pentru dezvoltarea ÎPT, dezvoltarea sistemelor de ÎPT pentru 
a răspunde nevoilor specifice grupurilor expuse riscului de excluziune socială şi care se confruntă cu 
dificultăţi de integrare pe piaţa muncii, creşterea relevanţei şi calităţii ÎPT prin creşterea gradului de 
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implicare a partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului, formarea continuă şi dezvoltarea 
competenţelor profesorilor şi formatorilor din ÎPT etc. 
- nivelul european – creşterea transparenţei şi calităţii ÎPT prin consolidarea priorităţilor Copenhaga, 
dezvoltarea unui cadru European al calificărilor transparent şi flexibil (care să asigurare 
transferabilitatea şi recunoaşterea calificărilor furnizate de ÎPT şi de învăţământul general), dezvoltarea 
şi implementarea sistemului de credite transferabile VET în scopul dezvoltării unor rute de învăţare 
flexibile şi care să faciliteze mobilitatea între diferite sisteme de învăţare, etc. 

5.1.2 Contextul naţional  
Cu prilejul celei de a 6-a Conferinţe a Miniştrilor Educaţiei (Bratislava, iunie 2002), Guvernul 
României şi-a asumat politic răspunsul la invitaţia adresată de Comisia Europeană ţărilor candidate de a 
se asocia procesului de dezvoltare a sistemelor de educaţie şi de formare profesională în conformitate 
cu planul de lucru pentru implementarea celor 3 obiective strategice (v. Consiliul European de la 
Barcelona).  
Structura actuală a populaţiei ocupate după nivelul de instruire reflectă un deficit de persoane cu studii 
superioare, în aceste condiţii, chiar şi puţinele sectoare cu valoare adăugată ridicată din economia 
românească confruntându-se cu probleme în satisfacerea cererii de forţă de muncă calificată. Aceasta 
justifică necesitatea mutării accentului către investiţia în învăţământul profesional şi, mai ales, în 
formarea profesională continuă. 

Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar până în anul 2010 
Defineşte următoarele priorităţi strategice pentru politicile MECT (acoperă şi ÎPT): 
1. realizarea echităţii în educaţie; 
2. asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor cheie; 
3. fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 
elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale; 
4. deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, 
economic şi cultural; 
5. asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; învăţarea permanentă ca 
dimensiune majoră a politicii educaţionale;creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi 
a serviciilor educaţionale. 

Joint Assessment Paper” – JAP  
În 2002 guvernul României realizează împreună cu Comisia Europeană o evaluare comună a 
priorităţilor pe termen scurt ale politicilor de ocupare a forţei de muncă şi a pieţei muncii în România 
(“Joint Assessment Paper” - JAP) JAP a identificat domeniile prioritare în care este necesar să se 
realizeze progrese. Principalele aspecte relevante pentru ÎPT, semnalate în analiza realizată în anul 
2002 şi actualizate în anul 2004 sunt următoarele:  
1. accesul la formarea profesională iniţială, cu atenţie specială asupra mediului rural; 
2. transparenţa, relevanţa şi calitatea formării profesionale iniţiale;  
3. corelarea ofertei de formare profesională iniţială furnizată de şcoli cu nevoile pieţei muncii. 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane(POS DRU) 2007-2013  
În România, îndeplinirea obiectivelor de coeziune politică presupune creşterea investiţiei în capitalul 
uman, cu accent pe îmbunătăţirea sistemului educaţional şi pe adaptabilitatea sa la cererile pieţei de 
muncă, promovarea formării profesionale iniţiale şi continue, îmbunătăţirea adaptabilităţii angajaţilor şi 
întreprinderilor, asigurarea cunoştinţelor şi calificărilor necesare pentru integrarea şi mobilitatea pe 
piaţa muncii, pentru sprijinul şi facilitarea evoluţiei economice.  
Astfel, obiectivele strategice ale POS DRU sprijină îndeplinirea obiectivelor comune la nivel European, 
privind prevederile unei participări crescute pe piaţa muncii a unei forţe de muncă înalt calificate şi 
adaptate. POS DRU este un instrument important în sprijinirea dezvoltării economice şi a schimbărilor 
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structurale. Investiţiile în capitalul uman susţinute în cadrul POS DRU 2007-2013 vor completa şi vor 
conferi sustenabilitate, pe termen lung, creşterii productivităţii.  
POS DRU va susţine, în perioada 2007-2013, eforturile întreprinse pe linia creşterii atractivităţii 
formării profesionale iniţiale pentru cursanţi („learners”) şi angajatori şi pentru a susţine transformarea 
IPT în „instrumentul” principal cu ajutorul căruia tinerii pot dobândi competenţe cheie necesare pe 
tot parcursul vieţii şi care poate fi utilizate pentru îmbunătăţirea abilităţilor şi nivelului de calificare al 
populaţiei cu un nivel scăzut de calificare şi al persoanelor care au părăsit timpuriu/abandonat şcoala. 
Majoritatea eforturilor de dezvoltare a formării profesionale iniţiale depuse până în prezent s-au 
concentrat asupra nevoilor tinerilor.  

Acţiunile avute în vedere în cadrul POS DRU de creştere a capacităţii şcolilor din IPT de a deveni 
furnizori de FPC vor asigura condiţiile necesare pentru ca şcolile din IPT să poată răspunde, în mod 
adecvat, la cerinţele specifice ale adulţilor şi lucrătorilor în vârstă de îmbunătăţire a abilităţilor 
profesionale şi competenţelor. Acţiunile specifice de dezvoltare a unui învăţământ tehnico-profesional 
iniţial de calitate şi atractiv vor fi completate prin activităţi ce vizează dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice - profesori şi formatori. 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  a fost elaborat în cadrul 
unui larg proces partenerial ţinându-se cont de Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi Cadrul 
Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, care au integrat în strategiile lor obiectivele tuturor 
documentelor relevante în domeniul dezvoltării resurselor umane. 

Astfel, obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 
competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 
şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a  muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, pentru 
1.650.000 de persoane urmărindu-se: 
• promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv a învăţământului superior şi 
cercetării;  
• promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii; 
• facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii;  
• dezvoltarea unei pieţe a muncii  modernă, flexibilă şi inclusivă;  
• promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în mediul rural;  
• îmbunătăţirea Serviciului Public de Ocupare;  
• facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii. 
POS DRU finanţează şapte “Axe prioritare”. Fiecare din aceste axe prioritare este împărţită la rândul ei 
în mai multe “Domenii majore de intervenţie”. 
POS DRU cuprinde pentru perioada 2007-2013, următoarele axe prioritare relevante pentru dezvoltarea 
educaţiei şi formării profesionale continue: 

Axa Prioritară 1. Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere, având următoarele domenii majore de intervenţie:  
1. Accesul la educaţia iniţială şi la formarea profesională de calitate; 
2. Învăţământ superior de calitate; 
3. Dezvoltarea resurselor umane din educaţie si formare; 
4. Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă (FPC) 
5. Educaţia superioară în sprijinirea sectorului de cercetare. 
Axa Prioritară 2. Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, cu următoarele 
domenii majore de intervenţie: 
1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă; 
2. Prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii; 
3. Acces şi participare la FPC. 
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Conform Programului Anual de Lucru 2007- 2008, în data de 15 februarie 2008, Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (Ministerul 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse) a deschis 16 linii de finanţare pentru 15 Domenii Majore de 
Intervenţie (DMI), prin lansarea cererilor de propuneri de proiecte strategice, iar în data de 16 aprilie 
2008, împreună cu Organismele Intermediare Naţionale şi Regionale au fost lansate alte 38 de cereri de 
propuneri de proiecte de tip grant pentru 17 domenii majore de intervenţie finanţate din Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
Prin acest program România, cu sprijinul Uniunii Europene, investeşte în oameni, cea mai importantă 
resursă a ţării noastre şi încurajează implicarea creativă a şcolilor, a universităţilor, a partenerilor 
sociali, a asociaţiilor şi fundaţiilor, a întreprinderilor şi a instituţiilor administraţiei publice prin proiecte 
care să se adreseze nevoilor reale ale societăţii româneşti. 
Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta pagina de web www.fseromania.ro. 
La nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov reprezintă  un  avantaj accesul mai rapid la informaţiile referitoare 
la acest program operaţional deoarece în Bucureşti se găseşte atât sediul Centrului pentru Dezvoltarea 
Învăţământului Profesional şi Tehnic(CNDÎPT) cât şi cel al Filialei Regionale a CNDÎPT-OI 
POSDRU.  
Alte Programe Operaţionale care au relevanţă pentru educaţie şi formare profesională: 
- Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR), care în cadrul Axei Prioritare 3 „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, permite  reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a celei pentru formare profesională continuă. 
- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) care în cadrul 
Axei prioritare 3 “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” pentru 
sectoarele privat şi public permite susţinerea unităţilor şcolare pentru construirea de reţele broadband 
pentru şcoli primare, gimnaziale şi licee. 

5.1.3 Priorităţile europene ale formării profesionale  
Priorităţile la nivelul Uniunii Europene sunt: 

1. Utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul educaţiei şi formării 
profesionale 

2. Îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii educaţiei şi formării profesionale 
3. Creşterea corelării ofertei VET (Vocational Education adn Training) cu cererea pieţei muncii 
4. Eficientizarea guvernanţei şi a cooperării în VET 

Pe scurt, acestea sunt definite astfel: 

1. Utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul formării profesionale 
Scop: Îmbunătăţirea transparenţei calificărilor şi promovarea mobilităţilor  
Premise: - Calificări descrise pe baza rezultatelor învăţării; 
                - Mecanisme operaţionale de asigurare a calităţii;  
                - Implementarea mecanismelor se realizează coerent 
Măsuri: 

1.1 Realizarea instrumentelor necesare implementării mecanismelor care privesc 
EQF(European Qualification Framework) şi ECVET (European Credit system for 
Vocational Education and Training): 

- metodologii comune tuturor statelor membre pentru calificări descrise prin rezultate ale 
învăţării; 

- instrumente şi metodologii pentru competenţe comune la nivel de sectoare; 
- reţele europene în sprijinul dezvoltării EQF şi ECVET cu reprezentativitate sectorială; 
- scheme pentru validarea învăţării în contexte nonformale şi informale combinate cu 

utilizarea ECVET, valorificate în contextul cadrului naţional al calificărilor; 
- instrumente de asigurare a calităţii; 

http://www.fseromania.ro/
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1.2 Îmbunătăţirea coerenţei diferitelor instrumente (prin experimentare): 
- Europas, EQF, ECVET; 
- ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), ECVET în perspectiva 

învăţării pe tot parcursul vieţii. 

2. Îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii educaţiei şi formării profesionale 
Scop: Creşterea atractivităţii, accesabilităţii şi a calităţii vor permite VET să aibă un rol important în 
politicile educaţionale şi strategiile privind învăţarea pe parcursul întregii vieţi în vederea realizării 
următoarelor 2 obiective: 

1. Promovarea simultană a echităţii performanţei afacerilor, competitivităţii şi inovării (dublul rol 
al educaţiei: social şi economic); 

2. Facilitarea posibilităţii ca cetăţenii să poată dobândi acele competenţe necesare schimbării unui 
loc de muncă, exercitării cetăţeniei active şi a dezvoltării personale  

Măsuri: 
1. Măsuri care vizează accesul grupurilor dezavantajate: 

1.1. Măsuri vizând grupurile dezavantajate aflate în risc de marginalizare, în particular cei care 
părăsesc timpuriu şcoala şi care au nivel de calificare scăzut sau nu au nici o calificare; 

1.1.1. Dobândirea competenţelor cheie ca o prerechizită pentru VET; 
1.1.2. Consolidarea parteneriatelor între şcoli, actorii locali (inclusiv autorităţile publice locale) 
şi mediul de afaceri; 

1.2. Eliminarea oricărei forme de discriminare în ceea ce priveşte accesul şi participarea la VET; 
1.2.1. Asigurarea accesului atât a femeilor cât şi a bărbaţilor; 

1.3. Promovarea VET în rândul elevilor, părinţilor, adulţilor; 
1.3.1 Promovarea excelenţei în VET prin competiţii europene (ex: Euroskils) ; 
1.3.2. Promovarea exemplelor de bună practică privind succesul în carieră prin dobândirea unor 
calificări profesionale;  

1.4. Îmbunătăţirea consilierii şi orientării pe parcursul întregi vieţi. Preşedinţia Franceză va 
promova o hotărâre cu privire la Consilierea pe parcursul  întregii vieţi care presupune: 

- promovarea consilierii pe perioada pregătii profesionale (orientare şcolară) şi în perioada 
tranziţiei de la şcoală la locul de munca; 
- promovarea sistemelor de consiliere adresate adulţilor 

2. Măsuri la nivelul sistemului VET 
2.1. Promovarea inovării şi creativităţii în VET  
2.2. Îmbunătăţirea permeabilităţii sistemului VET şi a continuităţii învăţării din VET în 
învăţământul superior prin: 

- dezvoltarea calificărilor pe baza rezultatelor învăţării atât în VET cât şi în învăţământul 
superior; 
- corelarea celor 2 sisteme şi a programelor de studiu specifice a acestora. 

2.3. Promovarea participării active în ENQA - VET (European Network for Quality Assurance in 
Vocational Education and Training);  
2.4. Dezvoltarea profilului profesional al actorilor implicaţi în VET (profesori, formatori, 
consilieri) prin: 

- pregătirea profesională a profesorilor/ formatorilor având în vedere prioritar dezvoltarea 
tehnologică, cererea pieţei muncii şi a societăţii; 
- promovarea mobilităţii profesorilor şi a formatorilor. 

2.5. Fundamentarea politicilor VET pe date relevante şi rezultate ale cercetărilor prin: 
- cercetări, anchete, care să măsoare eficienţa sistemelor VET; 
- date statistice relevate pentru evaluarea şi monitorizarea progresului care să permită şi 
comparabilitatea între ţări; 
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3. Creşterea corelării ofertei VET cu cererea pieţei muncii 
Scop: Adaptarea politicilor VET la cerinţele pieţei muncii şi implicarea partenerilor sociali pentru 
securizarea dezvoltării carierei şi creşterea competitivităţii. 
Măsuri: 

1. Dezvoltarea instrumentelor de planificare anticipativă focalizate asupra locurilor de muncă şi 
a competenţelor. Se are în vedere rezoluţia din noiembrie 2007 privind „Noi competenţe pentru 
noi locuri de muncă” care vizează formularea unui răspuns la deficitul de forţă de muncă pe 
termen scurt şi prognoza de competenţe pe termen mediu (atât cantitativă cât şi calitativă), 
urmărind, prioritar, nevoile IMM - urilor. Acestea se vor realiza prin: 

- dezvoltarea instrumentelor de planificare anticipativă la nivel european; 
- crearea centrelor de monitorizare sectorială care vor identifica nevoile  de calificări, 
ocupaţii şi locuri de muncă la nivel regional, naţional şi european. 

2. Corelarea VET cu piaţa muncii include: 
- implicarea partenerilor sociali în elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor VET; 
- consolidarea colaborării dintre  asociaţiile profesionale şi ale partenerilor sociali şi mediul  
de afaceri, în particular prin proiecte de colaborare dintre sistemele de educaţie şi partenerii 
sociali; 
- eficientizarea mecanismelor, inclusiv cele financiare, specifice formării adulţilor, cu 
precădere la locul de muncă şi în IMM (Planul de acţiune privind educaţia şi formarea 
adulţilor adoptat de Consiliul european - mai 2008); 
- dezvoltarea şi implementare validării şi recunoaşterii rezultatelor învăţării dobândite în 
context nonformal şi informal. 

3. Creşterea mobilităţii persoanelor participante la cursuri de formare bazate pe învăţare la locul 
de muncă având în vedere, în particular, formarea profesională iniţială, după cum urmează:  

- implementarea recomandărilor grupului de lucru european pentru mobilitate; 
- transferul şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite pe perioada mobilităţilor în 
contextul utilizării EQF şi ECVET; 
- realizarea parteneriatelor de lungă durată între organizatorii de formare profesională şi 
organizatorii  de practică. 

4. Creşterea contribuţiei învăţământului superior la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi integrare 
profesională prin: 

- încurajarea formării profesionale continue a adulţilor prin învăţământ superior; 
- implementarea validării rezultatelor învăţării informale şi nonformale în învăţământul 
superior; 
- dezvoltarea programelor de studiu orientate spre asigurarea angajabilităţii absolvenţilor 
învăţământului superior; 
- implementarea concluziilor cartei realizată de EUA (European University Association) 
transmisă miniştrilor educaţiei. 

4. Eficientizarea guvernanţei procesului Copenhaga şi cooperării în VET 
Scop: Consolidarea eficienţei Procesului Copenhaga şi asigurarea coerenţei politicilor specifice în 
VET, învăţământul secundar teoretic şi învăţământul superior  
Măsuri: 

1. Îmbunătăţirea cooperării europene în VET prin: 
- creşterea coordonării activităţii grupurilor de lucru şi a reţelelor active la nivel european 
precum şi a diseminării recomandărilor formulate de acestea în vederea informării 
politicilor VET la nivel european şi naţional; 
- stabilirea unor noi metode de lucru şi modalităţi pentru schimburi de experienţă la nivel 
local şi informarea politicilor naţionale cu privire la rezultatele obţinute în aceste activităţi; 
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- implicarea actorilor multipli în realizarea şi implementarea instrumentelor specifice 
TVET precum şi eficientizarea consultărilor naţionale; 
- creşterea eficienţei colaborării dintre Comisia europeană şi statele membre. 

2. Asigurarea implementării şi monitorizării Procesului Copenhaga prin: 
- finanţarea din Fondul Social European a reformelor în domeniul VET; 
- utilizarea facilităţilor programului integrat LLL (Life Long Learning – învăţarea pe 
parcursul întregii vieţi); 
- continuarea lucrului în domeniul statisticilor, indicatorilor, criteriilor de referinţă 
(benchmark) în colaborare cu Eurostat, OECD (Organisation for Economic Co-operation 
and Development), CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational 
Training), ETF ( European Training Foundation). 

3. Creşterea vizibilităţii Procesului Copenhaga prin:  
- prezentarea contribuţiei Procesului la realizarea obiectivelor Lisabona; 
- explicarea legăturilor dintre procesul Copenhaga si Procesul Bologna;   
- asigurarea vizibilităţii formării profesionale din perspectiva rolului esenţial al acesteia în 
cadrul Procesului european privind educaţia şi formarea profesională; 
- creşterea legăturii procesului Copenhaga cu politicile privind învăţământul preuniversitar, 
multilingvismul şi educaţia adulţilor. 

4. Consolidarea schimburilor de experienţă şi a cooperării cu ţările terţe şi organizaţiile 
internaţionale prin continuarea: 

- schimburilor de experienţă şi a cooperărilor cu ţările terţe, în special cu cele angajate în 
procesul de integrare europeană şi participante în politicile de vecinătate, cu sprijinul ETF; 
- promovarea mecanismelor şi instrumentelor procesului Copenhaga în ţări terţe; 
- colaborarea cu organizaţii internaţionale ca de exemplu: UNESCO, Consiliul Europei, 
OECD. 
  

5.2 Învăţământul profesional şi tehnic 
5.2.1 Structura  învăţământului profesional şi tehnic 
Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la Legea Învăţământului, adoptate prin Legea 268/2003, 
începând cu anul şcolar 2003-2004, durata de şcolarizare obligatorie este de 10 clase. Începând tot cu 
acest an şcolar, învăţământul profesional şi tehnic a fost restructurat ca urmare a unei noi viziuni asupra 
finalităţilor educaţiei şi formării profesionale, în perspectiva creşterii contribuţiei la dezvoltarea 
societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere, în condiţiile asigurării unui grad ridicat al coeziunii 
economice şi sociale. 
Învăţământul profesional şi tehnic este organizat pe trei niveluri educaţionale: 
• Învăţământul secundar inferior - ultimii doi ani de studiu ai nivelului ISCED 2, respectiv clasele a 
IX-a şi a X-a liceu tehnologic sau Şcoala de arte şi meserii (SAM). Şcoala de arte şi meserii (SAM), 
pentru care s-a organizat şcolarizare din anul şcolar 2003-2004, este denumirea noului nivel 
educaţional cuprins în învăţământul obligatoriu, care din punct de vedere al calificării profesionale 
înlocuieşte Şcoala de ucenici şi Şcoala profesională ; 
• Învăţământul secundar superior (ISCED 3) – clasele a XI-a şi a XII-a liceu tehnologic sau a XI-a 
an de completare, a XII-a şi a XIII-a (după SAM); 
• Învăţământ postliceal (ISCED 4). 
Învăţământul secundar (inferior şi superior) se organizează pe două rute educaţionale: 

o ruta directă – prin liceu - filiera tehnologică care constă în 2 ani de studiu în ciclul inferior al 
liceului şi 2 ani de studiu în ciclul superior al liceului  

o ruta progresivă – prin SAM (2 ani de studiu), an de completare (1 an de studiu), ciclul superior 
al liceului după an de completare (2 ani de studiu) 
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Structura sistemului educaţional din România pe niveluri de educaţie (ISCED) şi (particularizat pentru 
ÎPT) pe niveluri de calificare [1], este ilustrată în tabelul de mai jos: 
 
 
Tabelul 5.1 Structura sistemului educaţional 

 
 
Se introduc în premieră pentru România creditele în formarea profesională iniţială (proces în fază 
incipientă şi în UE), precum şi portofoliul personal pentru formarea continuă (după absolvirea 
fiecărui nivel de pregătire). Sistemul permite mobilitatea orizontală şi verticală între parcursurile de 
învăţare din cadrul sistemului de educaţie şi formare profesională. 
Absolvirea ciclului superior al liceului atât pe ruta tehnologică cât şi pe cea profesională oferă atât 
şansa angajării pe baza competenţelor certificate cât şi pe cea a continuării studiilor în învăţământul 
superior (cu condiţia trecerii examenului de bacalaureat) pentru obţinerea nivelurilor 4 şi 5 de 
calificare sau (necondiţionat de examenul de bacalaureat) în învăţământul postliceal pentru o calificare 
de nivel 3 mai specializată.  
În consecinţă, în mod normal, alegerea unuia dintre cele două rute de pregătire în ÎPT ar trebui să se 
orienteze în funcţie de calificările posibile pe fiecare dintre acestea, cu finalităţi până la nivelul 3 de 
calificare (pe oricare dintre rute).  
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Principalele probleme identificate în legătură cu accesul pe cele două rute post-gimnaziale constau în 
promovarea deficitară a traseului progresiv de profesionalizare (pe "ruta SAM"). Acesta este adesea 
confundat cu nivelul de calificare al primei trepte (SAM, nivelul 1), ignorându-se posibilitatea de 
continuare până la nivelul 3 (ciclul superior al liceului) pe această rută.  
5.2.2 Reforma în învăţământul profesional şi tehnic 
Sistemul de învăţământ profesional şi tehnic (ÎPT sau TVET- Technical and Vocational Education and 
Training) din România este într-un proces de reformă continuă, reformă iniţiată în 1996 prin programul 
PHARE VET RO 9405, continuat de Proiectul multianual PHARE 2001-2003. De asemenea, s-a 
realizat selecţia unităţilor de învăţământ beneficiare ale proiectului multianual PHARE 2004-2006 care 
aparţine componentei „Coeziune economică şi socială“ a programării PHARE şi vizează modernizarea 
sistemului de educaţie şi formare profesională-învăţământ profesional şi tehnic, în sensul adaptării 
acestuia la noile cerinţe ale pieţei muncii specifice unei economii bazate pe cunoaştere. Ele 
beneficiază de asistenţă multianuală a Uniunii Europene, pentru cele 2 subcomponente: construcţie 
instituţională şi investiţii.  
Unităţile de învăţământ din regiunea Bucureşti-Ilfov beneficiare ale proiectelor PHARE multianuale: 
În proiectul PHARE 2001-2002 ca centre de resurse figurează: 

1. Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii Gheorghe „Gheorghe Airinei” (Bucureşti) 
2. Colegiul Economic „Viilor” (Bucureşti) 
3. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc” (Bucureşti). 

Cele trei şcoli nu au beneficiat de reabilitarea infrastructurii (clădiri, utilităţi) în schimb au fost dotate 
cu echipamente de birotică. 
În cadrul proiectului PHARE 2004-2006 au fost selectate 2 şcoli din judeţul Ilfov, respectiv: 

1. Grupul Şcolar „Dumitru Dumitrescu” – Buftea 
2. Grupul Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii „Barbu A. Ştirbey” – Buftea. 

5.2.3 Planificarea ofertei educaţionale 
În cadrul proiectului PHARE TVET RO 0108.01 s-au realizat bazele metodologice ale proiectării şi 
aplicării unui sistem multi-nivel de planificare strategică a ofertei educaţionale şi a direcţiilor de 
dezvoltare a ÎPT şi anume: 

- la nivel regional: se elaborează, de către CR (Consorţiile Regionale), Planurile Regionale de 
Acţiune privind învăţământul profesional şi tehnic (PRAI); 
-  la nivel judeţean: pe baza PRAI, CLDPS (Comitetul Local pentru Dezvoltare a 
Parteneriatului Social) elaborează Planurile Locale de Acţiune privind învăţământul profesional 
şi tehnic (PLAI); 
- la nivelul unităţii de învăţământ se elaborează Planurile de Acţiune ale Şcolilor (PAS), ca 
răspuns în termeni de dezvoltare instituţională la priorităţile regionale şi locale, adaptate la 
specificul fiecăreia dintre şcoli. 

Proiectul de dezvoltare instituţională PHARE 2001 (PHARE TVET RO 0108.01) a fost implementat de 
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic care este Unitate de 
Implementare a Proiectului, numit de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – în calitatea 
sa de Autoritate de Implementare, beneficiind de asistenţă tehnică din partea WYG International Ltd. 
Proiectul vizează modernizarea sistemului românesc de educaţie şi formare profesională-învăţământ 
profesional şi tehnic (ÎPT) în vederea adaptării acestuia la noile cerinţe ale pieţei muncii specifice unei 
economii bazate pe cunoaştere. 
În proiect au participat 100 de şcoli din 11 zone de restructurare industrială stabilite prin HG nr. 
399/2001, alături de 22 de şcoli (centre de resurse) din 7 regiuni de dezvoltare, şi anume: Nord – Est, 
Sud – Est, Sud – Muntenia, Sud –Vest Oltenia, Vest, Nord – Vest, Centru şi municipiul Bucureşti. 
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Echipa UIP a propus Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului constituirea Consorţiilor 
Regionale - structură managerială consultativă care funcţionează ca interfaţă între Consiliul de 
Dezvoltare Regionala şi instituţiile judeţene cu atribuţii în dezvoltarea resurselor umane. Una dintre 
atribuţiile Consorţiilor Regionale, este elaborarea Planului Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea 
Învăţământului Profesional şi Tehnic pe termen lung (PRAI). 
Obiectivul principal al PRAI este de a realiza planificarea strategică, pe termen lung, a nevoilor de 
dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic în funcţie de nevoile de dezvoltare economică. 
Primele PRAI-uri, pentru cele 7 regiuni, au fost finalizate în noiembrie 2003 şi au vizat perioada 2003-
2010 iar revizuirea lor se realizează anual. PRAI-urile sunt elaborate în cadrul Consorţiului Regional. 
După adoptarea lor în cadrul Consorţiilor PRAI-urile sunt aprobate de CDR. 
În baza lor au fost realizate, de inspectoratele şcolare, cu contribuţia Comitetelor Locale de Dezvoltare 
a Parteneriatului Social în formarea profesională (CLDPS), Planurile Locale pentru Dezvoltarea 
Învăţământului Profesional şi Tehnic (PLAI). Acestea sunt documentele de planificare a ofertei de 
şcolarizare pe baza cărora se elaborează planul de acţiune al şcolii (PAS) şi prin care se realizează 
optimizarea reţelei şcolare. 
PRAI constituie un document cu caracter strategic pentru învăţământul profesional şi tehnic, fiind 
corelat cu Strategia Europeană pentru Ocupare. Acţiunile prevăzute în PRAI vor putea fi finanţate, 
alături de fondurile naţionale, regionale şi locale, după integrarea României în UE prin Fondul Social 
European cât şi prin Fondul European de Dezvoltare Regională. 
În concluzie, PRAI reprezintă primul document de planificare strategică a ofertei de formare 
profesională prin învăţământ profesional şi tehnic în perspectiva anului 2013, care poate fi utilizat şi 
pentru identificarea nevoilor de formare profesională realizată de alţi furnizori de formare (alţii decât 
unităţile de învăţământ). Parteneriatul inter-instituţional reprezintă singura modalitate de acţiune 
care poate genera dezvoltare durabilă, în interesul comun al tuturor instituţiilor implicate. 
5.2.4 Standarde de pregătire profesională 
Formarea profesională iniţială prin învăţământul profesional şi tehnic se identifică printr-un tip de 
învăţământ bazat pe competenţe şi nu pe durata pregătirii. Pentru fiecare nivel educaţional pentru care 
pregătirea se asigură prin învăţământ preuniversitar sunt elaborate şi puse în aplicare Standardele de 
pregătire profesională(SPP). Ele se află la baza elaborării curriculumului pentru calificările de nivelul 
1,2,3 care se pot dobândi prin Învăţământ profesional şi tehnic, precum şi la baza procesului de 
examinare, evaluare şi certificare (în conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 3257/19.02.2004 privind aprobarea 
standardelor de pregătire profesională elaborate în cadrul proiectului PHARE TVET RO 0108.01 de 
reformă a învăţământului profesional şi tehnic). 
Calificările pentru diferite domenii de activitate reprezintă conform SPP o abordare nouă a MECT în 
colaborare cu agenţii economici. Parteneriatul a fost stabilit pentru a răspunde cererii pieţii muncii 
pentru a furniza forţă de muncă flexibilă, eficientă, uşor de calificat. 
Cele trei categorii de competenţe profesionale specifice standardelor de pregătire profesională sunt: 
- unităţi de competenţă cheie – au scopul de a forma o forţă de muncă eficientă adaptabilă şi 
transferabilă şi sunt commune celor 16 domenii de calificare; 
- unităţi de competenţă tehnică generale – se formează pe un ciclu sau grad ridicat de generalitate şi 
complexitate în domeniu, dând posibilitatea flexibilităţii în calificările ulterioare; 
- unităţi de competenţă tehnice specializate – oferă posibilitatea de abilităţi specifice calificării. 
Elaborate în anul 2004 şi revizuite în anul 2006 SPP-urile asigură latura formativă a procesului de 
învăţământ şi au condos la proiectarea unui curriculum centrat pe competenţe. O astfel de abordare 
urmăreşte centrarea activităţii elevilor nu pe asimilare mecanică a unor noţiuni şi concepte, ci pe 
dezvoltarea de capacităţi, priceperi, deprinderi şi atitudini care să ducă la formarea de competenţe. Prin 
calificare se oferă: 
- posibilitatea de a dobândi o gamă variată de competenţe pentru domeniul de activitate;. 
- lărgirea gamei de abilităţi în concordanţă cu opţiunea elevilor privind cariera; 
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- lărgirea gamei de abilităţi menite să furnizeze flexibilitate ocupaţională şi mobilitate; 
- dobândirea de abilităţi cheie care să permită accesul mai rapid pe piaţa muncii. 
SPP-urile reprezintă suportul pentru realizarea curriculum-ului şcolar specific diferitelor calificări 
profesionale, iar numărul de credite alocate pentru fiecare din unităţile de competenţă se concretizează 
în număr de ore alocat disciplinelor sau modulelor de studiu specific fiecărui nivel de calificare şi an de 
studiu. 
Standardele de pregătire profesională au fost validate de către partenerii sociali prin Comisiile 
Sectoriale sau prin Comisii de validare (în cazul sectoarelor pentru care nu s-au înfiinţat încă aceste 
structuri).  
De subliniat aici, importanţa şi relevanţa competenţelor cheie şi a celor generale pentru creşterea 
adaptabilităţii la cerinţele în schimbare ale locurilor de muncă.  

5.2.5 Certificarea calificărilor 
Învăţământul profesional şi tehnic din România asigură, în prezent, (conform Deciziei Consiliului 
European 85-368-EEC) 3 niveluri de calificare: 

• nivelul I de calificare: asigură certificat de calificare profesională nivel 1 prin Şcoala de Arte şi 
Meserii;  

• nivelul II de calificare: asigură certificat de calificare profesională nivel 2 prin anul de completare;  
• nivelul III de calificare: asigură certificat de calificare profesională nivel 3 prin ciclul superior al 

liceului (ruta liceu tehnologic sau ruta progresivă) şi prin învăţământ postliceal.  
Finalităţile educaţionale ale învăţământului profesional şi tehnic vizează:  
- asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a elevilor astfel încât aceştia să devină cetăţeni activi 
la nivelul comunităţii, să participe la viaţa activă, civică şi profesională;  
- asigurarea şanselor egale de acces în învăţământul profesional şi tehnic, precum şi, dezvoltarea 
profesională a fiecărui elev în funcţie de aspiraţiile şi potenţialul individual de învăţare;  
- asigurarea condiţiilor de calitate în organizarea şi desfăşurarea proceselor manageriale, de educaţie şi 
formare profesională în fiecare unitate şcolară organizatoare de învăţământ profesional şi tehnic;  
- asigurarea şanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii unei calificări 
pentru care există oportunităţi de ocupare în meserii sau ocupaţii oferite de piaţa muncii locală, 
judeţeană, regională, naţională, precum şi pentru continuarea învăţării de-a lungul întregii vieţi în 
vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei bazată pe cunoaştere.  
De maximă importanţă pentru toţi actorii implicaţi este asigurarea unei evaluări şi certificări credibile, 
validată de piaţa muncii la absolvirea fiecărui nivel de calificare. 
Sistemul de certificare în vigoare recunoaşte doar calificările complete. Pentru încurajarea învăţării pe 
tot parcursul vieţii, există preocuparea de a se promova recunoaşterea competenţelor şi a calificărilor 
parţiale (implică modificarea cadrului legal: legea privind formarea profesională continuă, Codul 
muncii), indiferent de contextele de învăţare (formal, non-formal şi informal) prin care acestea au fost 
dobândite.  
În atenţia şcolilor din ÎPT este de asemenea orientarea în viitor către forme de certificare cu 
recunoaştere europeană şi internaţională (ca de exemplu ECDL, CISCO, portofoliul lingvistic), 
precum şi valorificarea instrumentelor oferite de EUROPASS.   
În ÎPT, curriculumul este modularizat prin corelare cu unităţile de competenţe care compun o 
calificare (conform standardului de pregătire profesională), iar fiecăruia dintre module le sunt asociate 
credite descrise pe baza competenţelor care urmează a fi certificate. Pentru viitor este necesară 
operaţionalizarea transferabilităţii creditelor şi a valorificării acumulărilor certificate prin credite 
prin eliminarea actualelor bariere care există între sistemul ÎPT şi cel al formării profesionale 
continue, precum şi în cadrul sistemului formal de educaţie. 
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5.3 Indicatori de context specifici - Contextul demografic şi populaţia şcolară  
Contextul demografic şi proiecţia populaţiei de vârstă şcolară sunt prezentate în capitolul 2, unde  
putem observa principalele concluzii şi implicaţii pentru ÎPT cu privire la structura şi evoluţia 
populaţiei pe grupe de vârstă, medii de rezidenţă şi sex, structura etnică, fenomenul migraţiei. Pentru 
orizontul de planificare 2013, cele mai severe concluzii rezultate din prognozele INS, sunt în legătură 
cu declinul demografic general, accentuat pentru populaţia tânără, cu reduceri semnificative pentru 
populaţia de vârstă şcolară, în paralel cu îmbătrânirea populaţiei. 
Cele mai afectate vor fi efectivele din grupa de vârstă 15-24 ani (care includ  elevii de liceu / şcoala 
de arte şi meserii şi studenţi) – scădere prognozată de 39,8% la nivel regional pentru perioada 
2005-2013. 
                                                                           Fig. 5.2                                                                                                    

 Evoluţia populaţiei şcolare
- Regiunea Bucureşti - Ilfov - 
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Sursa: date furnizate de INS 

Din anexa 6, referitoare la populaţia şcolară, se poate aprecia că reducerea severă constatată cu privire 
la populaţia şcolară din învăţământul gimnazial se va repercuta direct în următorii ani prin 
scăderea intrărilor în ÎPT.  
Din aceleaşi surse se poate observa că au scăzut semnificativ efectivele în învăţământul postliceal în 
perioada 2000-2007 (-44,5%) în paralel cu o creştere majoră în învăţământul superior din regiune 
(+42,8%). Totuşi, învăţământul postliceal este în revenire datorită faptului că în anul şcolar 2007-2008 
au fost alocate un număr de 22 de clase de la bugetul de stat pentru regiunea Bucureşti - Ilfov. 
Repartizarea pe sexe a populaţiei şcolare în anul şcolar 2006/2007 (v. Anexa 7a) indică  un număr 
puţin mai mare de băieţi în învăţământul primar (de 35.991 faţă de 33.779 fete) şi gimnazial (de 36.973 
faţă de 33.921 fete) – apropiat cu structura pe sexe în cadrul grupelor de vârstă (v. cap. 2.1 şi Anexa 1a 
– demografie). 

5.4 Indicatori de intrare 
5.4.1 Cheltuieli publice pe elev 
Costul mediu pe elev a fost calculat pe baza machetei stabilite de Consiliul Naţional de Finanţare a 
Învăţământului Preuniversitar de Stat şi raportările transmise de unităţile şcolare ordonatoare de 
credite. Necesarul total de resurse al unităţilor de învăţământ se stabileşte/fundamentează pe 
următoarele categorii de fonduri: 

• fonduri aferente finanţării de bază; 
• fonduri aferente finanţării complementare. 

Finanţarea de bază sau finanţarea proporţională cu numărul de elevi are în vedere fondurile necesare 
acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:  

Dinamica populaţiei şcolare la nivel 
regional în perioada 2000 – 2007, indică 
scăderi majore de efective în 
învăţământul primar (-13,2%) şi 
gimnazial (-40,9%).  
Deşi efectivele totale de elevi au crescut 
pentru liceu (+5,2%) în perioada 2000-
2007, în învăţământul profesional se 
constată o scădere din ce în ce mai 
accentuată a populaţiei şcolare, respectiv 
de 10,6%, cu perspective de creştere în 
următorii ani. Se recomandă adoptarea de 
măsuri pentru creşterea atractivităţii 
acestui segment şi conştientizarea elevilor 
şi părinţilor că opţiunea pentru liceul 
tehnologic este un real câştig pentru ei.  
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• cheltuieli de personal didactic şi nedidactic aferent desfăşurării în bune condiţii a procesului de 
învăţământ; 
• cheltuieli pentru perfecţionarea personalului didactic; 
• dotări cu mijloace de învăţământ; 
• cheltuieli materiale şi pentru servicii curente; 
• cheltuieli pentru asigurarea unor facilităţi de transport pe calea ferată acordate elevilor şi 
cadrelor didactice. 

Nivelul cheltuielilor aferente finanţării de bază este preponderent determinat de numărul de elevi 
şcolarizaţi într-o unitate de învăţământ şi mărimea costului mediu/elev aprobat la nivel naţional. 

Finanţarea complementară (bugetul de stat) are în vedere fondurile necesare următoarelor categorii de 
cheltuieli: 

• cheltuieli de capital; 
• cheltuieli cu cofinanţarea unor programe naţionale de reabilitare a infrastructurii şcolare realizate 
cu finanţare externă; 
• cheltuieli cu bursele elevilor; 
• cheltuieli pentru finanţarea unor programe naţionale de sprijin al elevilor –Programul Euro 200, 
Bani de liceu; 
• cheltuieli pentru asigurarea unor facilităţi acordate elevilor şi cadrelor didactice pentru 
transportul auto; 
• cheltuieli pentru activităţi cultural educative. 

În completarea acestor fonduri unităţile şcolare de învăţământ preuniversitar beneficiază şi de o serie de 
fonduri provenite din venituri proprii şi care sunt luate în calculul costului mediu pe elev. 
     Fig.5.2  
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Sursa: MECT - Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de Stat 

În perioada 2001-2005 macheta privind stabilirea costului mediu pe elev a suportat unele modificări 
legate de detalierea pe forme de învăţământ a cheltuielilor efectuate de unităţile de învăţământ.  
În ceea ce priveşte alocarea cheltuielilor pe elev, corespunzătoare învăţământului liceal şi profesional, 
acestea au crescut atât pentru municipiul Bucureşti cât şi pentru judeţul Ilfov (situaţia nu este 
prezentată defalcat pe liceu şi SAM) în perioada 2001-2005. Această creştere poate fi justificată atât 
prin creşterile salariale cât şi prin alocaţiile bugetare acordate de Consiliile locale pentru cheltuieli 
materiale şi investiţii. Cheltuielile alocate pe elev în mediul rural, în general, sunt mai mici decât cele 
din mediul urban.  

Din anul şcolar 2005 – 2006 acest indicator nu mai este cuantificat datorită faptului că organismul 
responsabil pentru colectarea datelor, respectiv Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului 
Preuniversitar de Stat s-a desfiinţat. El are o semnificaţie deosebită pentru planificarea resurselor în 
ÎPT, dar pentru regiune se pot formula concluzii numai la nivelul anului 2005. 

În perioada 2001-2005 cheltuielile medii/elev 
au crescut de 1,9 ori pe total învăţământ liceal, 
inclusiv învăţământul liceal şi profesional - 
evoluţie care trebuie corectată cu inflaţia din 
această perioadă şi care nu acoperă nevoile de 
finanţare având în vedere procentul redus din 
PIB alocat învăţământului şi situaţia precară a 
bazei materiale de care dispun şcolile. 
De asemenea, se remarcă fluctuaţii destul de 
mari de la un an la altul în cele două 
componente ale regiunii, costurile medii / elev 
fiind mai mari în municipiul Bucureşti faţă de 
judeţul Ilfov. 
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5.4.2 Numărul de elevi care revin unui cadru didactic 
Situaţia numărului de elevi raportat la numărul de norme didactice poate fi analizată la nivelul liceului 
şi al învăţământului profesional prin tabelul ce urmează: 
 
          Tabelul 5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acest indicator, calculat prin raportare la numărul de norme didactice, oferă un indiciu în legătură cu 
eficienţa utilizării resurselor şi calitatea actului didactic. Reducerea sa până la o limită rezonabilă poate 
să asigure creşterea eficienţei fără să afecteze calitatea demersului didactic. Indicatorul poate deveni 
critic din perspectiva declinului demografic şi a introducerii finanţării per elev, presând în direcţia 
măsurilor de concentrare a resurselor în şcoli viabile. 
La nivelul regiunii, raportul număr elevi / număr profesori (norme didactice) în anul 2006 - 2007 
este în uşoară creştere faţă de anii trecuţi. 

5.4.3 Resursele umane din ÎPT 
Evoluţia normelor didactice pentru profesorii de discipline tehnologice şi maiştrii instructori din ÎPT, 
din perspectiva ponderii cadrelor didactice calificate respectiv titulare este prezentata sintetic, 
diferenţiat pe medii rezidenţiale în anexa 6d. 
Ca o concluzie generală, gradul de acoperire cu profesori şi maiştri calificaţi pentru anul şcolar 2006-
2007 este relativ bun şi pentru municipiul Bucureşti (96,2%, respectiv 98,3%) şi pentru judeţul Ilfov 
(94,6%, respectiv 94,4%).  
Schimbările accelerate introduse de reformele din ÎPT, pe de o parte, şi cele din mediul economic şi 
social, pe de altă parte, impun un efort susţinut de adaptare din partea profesorilor. Măsurile privind  
dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie să vizeze atât competenţele metodice 
cât şi actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările 
organizaţionale din mediul economic. 
Trebuie adoptate măsuri adecvate de atenuare a impactului reducerilor de activitate datorate reducerii 
populaţiei şcolare şi în vederea facilitării restructurării ofertei şcolare în concordanţă cu cerinţele pieţei 
muncii, cum ar fi: 
- o mai mare mobilitate în cadrul sistemului (reglementări mai flexibile pentru încadrarea 

profesorilor pe domenii/specializări mai largi); 
- programe de formare continuă pentru reconversia profesională şi creşterea mobilităţii ocupaţionale 

a profesorilor (în interiorul şi în afara sistemului).  
Pentru facilitarea adaptărilor la schimbările din sistem se recomandă ca măsură de fond anticiparea 
evoluţiei personalului didactic şi adoptarea,  în cadrul unei strategii pe termen lung, a unor măsuri 
însoţitoare, ţinând cont de efectele combinate ale reducerii populaţiei şcolare şi restructurării 
planurilor de şcolarizare din ÎPT pentru adaptarea la nevoile de calificare. 
 

Nr.elevi / cadru didactic (norme didactice) – Regiunea 
Bucureşti - Ilfov 

An şcolar Nivel învăţământ Regiune B IF 

2002/2003 Liceu 15,8 15,1 16,5 
Învăţământ profesional 18,2 14,0 22,3 

2003/2004 Liceu 16,1 15,5 16,8 
Învăţământ profesional 17,6 14,5 20,7 

2004/2005 Liceu 15,3 14,9 15,8 
Învăţământ profesional 17,6 14,3 21,0 

2005/2006 Liceu 17,6 14,9 20,3 
Învăţământ profesional 13,4 14,6 12,2 

2006/2007 Liceu 17,5 14,8 19,5 
Învăţământ profesional 14,1 14,8 14,3 

Sursa: ISMB şi 
ISJ Ilfov, din 
situaţia statistică  
la început de an  
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5.4.4.Resurse materiale şi condiţii de învăţare  
Datele statistice arată că nevoia de reabilitare a şcolilor din regiune este de 32,92% (faţă de 90,8% în 
regiunea Nord-Est). Prin finanţare de la M.E.C.T., prin H.G. 615/2006 şi H.G.1001/2006, s-au alocat 
fonduri pentru lucrări de infrastructură în 8 unităţi şcolare din Bucureşti şi 4 din judeţul Ilfov.  
În Bucureşti există şi şcoli foarte vechi, adevărate monumente arhitecturale (Şcoala Superioară N. 
Kretzulescu, Colegiul Economic Xenopol, Liceul G. Călinescu, Colegiul Tehnic, Colegiul Economic 
Hermes), dar care, în mare măsură, mai au nevoie de lucrări de reabilitare.  
Starea actuală a clădirilor în care se desfăşoară procesele de învăţământ în regiunea Bucureşti - Ilfov 
este în general bună, ca urmare a intervenţiilor în timp, prin lucrări de reparaţii capitale, consolidări, 
reparaţii curente şi igienizări. În acest context, unităţile şcolare au menţinut relaţii de colaborare cu 
Primăriile de sector (prin Direcţiile de Administrare a Învăţământului preuniversitar) şi cu cele locale, 
cu Consiliul Judeţean Ilfov, Prefectura Bucureşti şi Prefectura Ilfov. 
În cea mai mare parte a unităţilor şcolare din ÎPT fie lipsesc o parte din atelierele necesare pentru SAM, 
cabinete şi laboratoare, fie dotarea este învechită; multe din atelierele existente nu au beneficiat de nici 
o investiţie relevantă în echipamente după 1990. Cu excepţia şcolilor cuprinse în Programele PHARE 
pentru ÎPT, în cele mai multe cazuri dotările după 1990 s-au limitat la ceea ce s-a putut obţine din 
efortul de autofinanţare, donaţii sau sponsorizări - insuficient cantitativ şi calitativ. Se simte lipsa 
dotărilor moderne şi a echipamentelor de simulare necesare unui învăţământ eficient, centrat pe 
elev. 
Deşi dotarea laboratoarelor de informatică s-a îmbunătăţit substanţial în ultimii ani, se simte nevoia 
completării cu calculatoare a dotării tuturor laboratoarelor şi cabinetelor de specialitate (pentru 
dezvoltarea activităţilor de predare-învăţare asistate de calculator). 
Dotarea pentru laboratoarele de fizică, chimie, biologie, săli de sport, biblioteci, cabinete de asistenţă 
pedagogică a fost mult îmbunătăţită prin achiziţiile care s-au făcut în anul 2006. Nu acelaşi lucru se 
poate spune despre fondurile necesare pentru dotarea atelierelor de instruire practică, cabinete şi 
laboratoare pentru disciplinele tehnologice. 
Un număr mic de şcoli din ÎPT din regiune au beneficiat de programul privind înfiinţarea unor Centre 
de Documentare şi Informare (Grup Şcolar „Nichita Stănescu”, Colegiul Tehnic de Poştă şi 
Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei" şi Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc"). 
Este importantă extinderea programului pentru celelalte şcoli.  

5.5 Indicatori de proces  
5.5.1. Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în ÎPT  
Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar vizează transferul de 
autoritate, responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi 
financiar către unităţile de învăţământ şi comunitatea locală.  
Descentralizarea funcţională implică şi antrenarea sporită în mecanismele decizionale a  partenerilor 
sociali, pentru a garanta apropierea deciziei de beneficiarii serviciului public de educaţie. 
Cadrul instituţional pentru dezvoltarea parteneriatului social în educaţie şi formare profesională se 
bazează pe structurile consultative iniţiate în sprijinul deciziei la nivel local şi regional. 
Aceste structuri sunt:  
- la nivel naţional: Comitetele sectoriale, care are ca atribuţie validarea Standardelor de Pregătire 
Profesională; 
- la nivel regional: Consorţiul Regional - organism consultativ al Consiliului de Dezvoltare Regională, 
care are ca atribuţie identificarea nevoilor de calificare la nivel regional, elaborarea Planurilor 
Regionale de Acţiune pe termen lung pentru ÎPT (PRAI); 
- la nivel local: Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) -  ca organism 
consultativ al Inspectoratului Municipiului Bucureşti, respectiv al judeţului Ilfov, care au ca atribuţie 



PRAI REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV 2008 - 2013 

 73

identificarea nevoilor de calificare la nivel judeţean şi elaborarea Planurilor Locale de Acţiune pe 
termen lung pentru ÎPT (PLAI); avizarea planurilor anuale de şcolarizare; 
- la nivelul şcolilor: Consiliile de administraţie/Consiliile şcolare, care au ca atribuţie sprijinirea 
elaborării şi avizarea Planului de Acţiune a Şcolii (PAS), în concordanţă cu documentele de 
planificare strategică PRAI şi PLAI. 
În cadrul programului multianual Phare TVET,  Consorţiul Regional şi Comitetele locale au fost 
antrenate în elaborarea, respeciv actualizarea anuală a documentelor de planificare strategică pe 
termen lung la nivel regional (PRAI) şi local  (PLAI), pe baza cărora la nivelul fiecărei şcoli din 
program au fost elaborate planuri şcolare de acţiune (PAS).  
La nivelul unităţilor şcolare, principalul instrument de planificare strategică pe baza analizei mediului 
intern (autoevaluare) şi extern este concretizat prin Planurile de acţiune ale şcolilor (PAS) 
Şcolile cuprinse în programul Phare TVET au beneficiat de formare şi asistenţă pentru elaborarea PAS 
şi în raport cu PRAI şi PLAI. Începând cu anul şcolar 2006-2007 s-a generalizat elaborarea  Planurilor 
de acţiune ale şcolilor (PAS) pentru toate unităţile de învăţământ profesional şi tehnic.În sprijinul 
elaborării documentului, şcolile au beneficiat de formare şi asistenţă din partea unităţilor de învăţământ 
cuprinse în programul Phare 2003 şi a inspectoratelor şcolare. 
Având în vedere mecanismele de finanţare în vigoare şi autonomia comunităţii locale, este esenţială 
antrenarea autorităţilor locale în procesul de planificare strategică pe termen lung în ÎPT. 
Principalele probleme identificate în cadrul acestui proces sunt referitoare la: 

- slaba legătură şi controlul redus între nivelul regional de planificare şi nivelul decizional în 
învăţământ (inspectoratele şcolare judeţene şi şcolile, autorităţile locale) 

- finanţarea învăţământului preponderent centrată pe activităţile curente / pe termen scurt şi foarte 
puţin pe nevoile şi priorităţile pe termen lung 

- antrenarea insuficientă a agenţilor economici în efortul de planificare pe termen lung în ÎPT 
- neimplicarea sau implicarea formală a partenerilor din Consiliile de Administraţie ale Şcolilor 

în procesul de planificare pe termen lung la nivelul şcolii 
Un alt domeniu al descentralizării funcţionale este curriculum în dezvoltare locală (CDL - 
componentă importantă a planului de învăţământ la şcoala de arte şi meserii) care vizează adaptarea 
conţinutului pregătirii la cerinţele locale din partea beneficiarilor instruirii (agenţi economici, 
comunitate locală, elevi). Din păcate, în practică se constată de multe ori o antrenare redusă sau 
formală din partea şcolilor a agenţilor economici în elaborarea CDL. 
Un alt aspect de importanţă strategică şi practică pentru validarea rezultatelor procesului de ÎPT este în 
legătură cu organizarea şi derularea examenelor de absolvire, care conform metodologiilor în 
vigoare implică obligatoriu cooptarea agenţilor economici  ca membri ai comisiilor de examinare.  
Rezultatele absolvenţilor la aceste examene oferă motive de îndoială cu privire la efectivitatea 
participării agenţilor economici în cadrul acestora. 

5.5.2 Asigurarea calităţii în ÎPT 
În contextul european şi cel naţional, obiectivele strategice ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului pentru perioada 2005-2009 vizează promovarea de politici privind:  
• descentralizarea învăţământului preuniversitar; 
• asigurarea calităţii educaţiei; 
• formarea resurselor umane. 
Pentru proiectarea instrumentelor necesare asigurării calităţii, Centrul Naţional pentru Dezvoltarea 
Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) a elaborat următoarele documente: 
• Manualul de autoevaluare; 
• Ghidul de evaluare; 
• Manualul de inspecţie a ofertei de EFP şi a procesului de autoevaluare.  
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În anul şcolar 2004-2005, 22 de şcoli centre de resurse din cadrul programului PHARE TVET RO 
0108.01 au aplicat experimental criteriile Cadrului Naţional pentru Asigurarea Calităţii (CNAC) care a 
fost elaborat în special în vederea evaluării ofertei şcolilor EFP.  
Pentru a aplica principiile CNAC şi instrumentele corespunzătoare autoevaluării şi evaluării externe, în 
ultimii doi ani (2003-2005) s-au desfăşurat o serie de activităţi:  
• implementarea procesului de autoevaluare din CNAC în 22 centre de resurse; 
• cursuri de formare pentru directorii şi responsabilii cu asigurarea calităţii din şcolile de educaţie şi 
formare profesională, precum şi pentru inspectorii responsabili cu asigurarea calităţii; 
• implementarea cadrului de inspecţie şi a evaluării externe din CNAC. 
Cadrul Asigurării Calităţii pentru EFP se bazează pe trei concepte:  
• autoevaluarea anuală de către furnizorii EFP; 
• evaluarea bazată pe criterii; 
• ciclul calităţii. 
La nivelul municipiului Bucureşti, în cele trei centre de resurse (Colegiul Economic „Viilor”, Colegiul 
Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei” şi Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 
„Dumitru Moţoc”) din cadrul programului PHARE TVET RO 0108.02, s-au aplicat experimental 
criteriile Cadrului pentru Asigurarea Calităţii (CNAC). Aceasta s-a făcut printr-o serie de activităţi: 
• instruirea directorilor unităţii de învăţământ în domeniul calităţii; 
• informarea membrilor Consiliului de Administraţie al unităţii şcolare;  
• informarea Consiliului Profesoral; 
• implicarea şefilor de catedră în proiect; 
• implicarea Consiliului elevilor în activitate; 
• înfiinţarea Centrului de documentare în domeniul calităţii în învăţământ, la bibliotecă şi a punctelor 
de informare şi documentare la Cabinetul metodic şi cancelarie; 
• alocarea de responsabilităţi şi stabilirea domeniilor de acţiune pentru membrii Comisiei de asigurare a 
calităţii şi ai Comitetului pentru asigurarea calităţii; elaborarea Fişelor postului; 
• elaborarea Regulamentului de funcţionare a Comitetului pentru asigurarea calităţii; 
• începerea elaborării Manualului calităţii. 
Pentru a putea implementa în învăţământul preuniversitar profesional şi tehnic aspectele tehnice de 
asigurare a calităţii, este necesar să fie creată cultura organizaţională în domeniul calităţii şi 
implicarea conducerii de vârf în acest proces. 
Necesitatea asigurării calităţii în educaţie, prin stabilirea unui cadru legislativ care să permită 
dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii educaţiei şi protecţia beneficiarului de educaţie, a 
condus la adoptarea Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. 
La nivel naţional activităţile privind asigurarea calităţii în sistemul de învăţământ sunt coordonate de 
două agenţii:  
• pentru învăţământul preuniversitar de ARACIP; 
• pentru învăţământul superior de ARACIS. 
De la data elaborării PRAI s-au desfăşurat Procedurile privind activităţile de evaluare externă în 
vederea autorizării de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării în 544 de unităţi de învăţământ, 
pentru 1099 de calificări. 
ARACIP a propus acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unele niveluri de învăţământ, 
calificări profesionale, respectiv specializări care se vor înfiinţa din anul şcolar 2007 - 2008 la 14 
unităţi din învăţământul profesional şi tehnic din Bucureşti şi 4 unităţi din Ilfov.  
Prin OMEdC 4889/2006 s-a aprobat generalizarea aplicării instrumentelor de asigurare a calităţii în 
educaţie şi formare profesională la nivelul reţelei învăţământului profesional şi tehnic. Aceasta a 
condus la crearea reţelelor de interasistenţă. 
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5.5.3 Serviciile de orientare şi consiliere. Opţiunile elevilor la sfârşitul clasei a VIII-a 
                                                                           Fig. 5.4                                                                                                      
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Alegerea liceului teoretic are la bază o motivaţie care confirmă slaba informare a elevilor şi a părinţilor 
despre oportunităţile sistemului de învăţământ postgimnazial indiferent de filiera aleasă. Astfel, părinţii 
şi elevii aleg liceul teoretic pentru că le oferă posibilitatea continuării studiilor universitare şi le asigură 
un nivel de educaţie ridicat, necunoscand faptul că şi filiera tehnologică şi SAM asigură aceleaşi 
oportunităţi de formare şi specializare până la nivel universitar/postuniversitar, diferenţa fiind ca 
absolvenţii de SAM au în plus trei niveluri de calificare recunoscute în UE.  Studiile OSP realizate în 
anul şcolar 2007-2008 arată ca doar 12% dintre parinţi cunosc acest aspect. 
Analiza constanţei/inconstanţei intenţiilor pentru opţiunea şcolară de la finele clasei a VIII-a, arată 
sistemele de referinţă diferite ale elevilor în momentul exprimării. La sfârşitul primului semestru, după 
analiza rezultatelor la tezele cu subiect unic, elevii optează în proporţie de 52% pentru filiera teoretică, 
9,2% pentru SAM şi 9,05% pentru filiera tehnologică, determinanţii acestei opţiuni fiind situatia lor la 
învăţătură şi concordanţa dintre interesele/aptitudinile lor şi specializarea oferită de profilul ales. În 
luna mai, se modifică vizibil intenţia de opţiune, crescând procentul pentru filiera teoretică la 70,9% şi 
scăzând pentru celelalte: filiera tehnologica 6,7% şi SAM 0,6%. De această dată scade importanţa 
acordată situaţiei lor la învăţătură şi creşte ca pondere sfatul părinţilor. Acestia din urmă par a fi 
hotărâtorii deciziei adolescentului, constituindu-se în factori de presiune psihologică spre finalul clasei 
a VIII-a, mai ales dacă analizăm importanţa alocată de ei prestigiului unităţii de învăţământ pe care o 
va urma copilul (33,3%) şi importanţa alocată de copii (6,8%). 
     Fig.5.5 
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 Analiza comparativă a intenţiilor 
exprimate de elevi şi părinţi pe parcursul 
clasei a VIII-a, înregistrate în studii 
elaborate de Centrul Municipiului 
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională în perioada 2003 - 2008 
evidenţiază preferinţa categorică a 
acestora spre filiera teoretică. Doar în anii 
2004-2005 şi 2005-2006 s-a înregistrat o 
diminuare a opţiunilor în această direcţie şi 
o creştere a orientării către filiera 
tehnologică şi Şcoala de Arte şi Meserii 
(SAM). 
 

Astfel, în figura 5.5 se observă evoluţia 
ponderii opţiunilor elevilor de clasa a VIII-a 
pentru învăţământul profesional şi tehnic, 
remarcând că, dacă pentru judeţul Ilfov acest 
procent rămâne aproximativ acelaşi pe 
parcursul anilor, pentru municipiul Bucureşti 
variază foarte mult de la an la an între 7% în 
anul şcolar 2004-2005 până la 32,2% în anul 
2002-2003. 
Pentru anul şcolar 2007-2008, opţiunea 
pentru învăţământul profesional şi tehnic 
pentru anul şcolar viitor este de numai 
18,3%. 
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Coroborând informaţiile despre intenţiile de opţiune cu motivaţiile lor, observăm că este mai important 
atât pentru elevi cât şi pentru părinţi să urmeze o formă de învăţământ care să nu le restricţioneze plaja 
de opţiuni profesionale şi, în acelaşi timp, se interesează ca nivelul performanţei academice din 
instituţie sa fie similar nivelului elevului. Mai puţin important este daca filiera şi specializarea aleasă 
valorifică maximal potentialul aptitudinal al elevului şi dacă se pliază pe interesele acestuia.  
Se constată spre finele clasei a VIII-a că elevii sunt mai hotărâţi în privinţa filierei pe care doresc să o 
urmeze, dar nu sunt hotărâţi în privinţa meseriei pe care şi-o doresc. 
Concluzia acestei stări de fapt este aceea că elevii urmează o forma de învăţământ fără să ia în 
considerare finalizarea ei cu beneficii personale în planul realizării inserţiei profesionale adecvate 
pe piaţa muncii. 
Aceste constatări arată o carenţă a activităţilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională care 
se impune a fi corectată printr-un proces intens de consiliere a elevilor asupra nevoii de cunoaştere a 
intereselor şi aptitudinilor şi de realizare/valorificare a lor printr-o formă de învăţământ adecvată şi, 
concomitent, un proces de consiliere a părinţilor prin care sa fie estompate prejudecăţile şi etichetele 
negative aplicate filielei tehnologice şi SAM. 
Este necesară demontarea mentalităţilor paguboase care îndrumă opţiunile elevilor preponderent spre 
filiera teoretică, prezentând în acelaşi timp filiera tehnologică şi SAM ca pe soluţii ultime ale elevilor 
cu performanţe academice scazute. 

5.6 Indicatori de ieşire 
5.6.1. Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională  
Rata netă de cuprindere măsoară gradul de participare la educaţie a copiilor de vârstă oficială 
corespunzătoare nivelului respectiv de educaţie6. 
Conform datelor statistice (INS), ratele nete de cuprindere în educaţie în Regiunea Bucureşti - Ilfov 
se situează peste cele calculate ca medie la nivel naţional, cu diferenţe foarte mari între cele 
înregistrate în Bucureşti faţă de cele din judeţul Ilfov.  
               Fig.5.6 
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6 Diferenţele faţă de vârsta reglementată de începere a şcolii, respectiv de încadrare faţă de vârstele “standard” din seria 
curentă influenţează valoarea indicatorulu 

Remarcăm că în municipiul 
Bucureşti rata netă de cuprindere 
este de 98,9%, dar în judeţul Ilfov, 
în anul 2006-2007, aceasta este de 
45,8%, fapt care conduce la adoptarea 
unor măsuri reale de intervenţie din 
partea celor în drept pentru 
menţinerea elevilor în sistem cât mai 
mult timp. O altă cauză ar fi şi aceea 
că mulţi din judeţul Ilfov aleg să 
continue studiile în Bucureşti 
considerănd că acest lucru le deschide 
mai multe posibilităţi pentru viitor 
după terminarea studiilor. 
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Comparând ratele de cuprindere pe niveluri de educaţie se constată că cele mai mari pierderi se 
înregistrează în învăţământul liceal, profesional şi de ucenici, iar analiza pe sexe (v. Anexa 6f-1) 
evidenţiază rate nete de cuprindere mai mari în cazul fetelor, comparativ cu băieţii la toate nivelurile 
de învăţământ.  

5.6.2 Grad de cuprindere în învăţământ (Rata specifică de cuprindere pe vârste)   
Gradul de cuprindere în învăţământ reprezintă procentajul elevilor de o anumită vârstă cuprinşi în 
sistemul de educaţie, indiferent de nivelul de învăţământ, din totalul populaţiei de aceeaşi vârstă.  
Analizând evoluţia indicatorului în perioada 2000/2001 – 2006/2007 se observă o creştere graduală a 
gradului de cuprindere pentru totalul grupei de vârstă 3-23 ani la nivel regional şi pentru municipiul 
Bucureşti şi o scădere uşoară în cadrul judeţului Ilfov. Aceeaşi situaţie se înregistrează şi pentru grupa 
de vârstă 15-18 ani.  
       Fig.5.7  
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  Sursa: INS 

5.6.3 Rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie ISCED  
Rata abandonului şcolar este un indicator important în cadrul politicilor de coeziune economică şi 
socială, în  strânsă legătură cu accesul la educaţie şi pentru evaluarea gradului de retenţie a tinerilor în 
educaţie pe fiecare nivel ISCED. 

Nivelele de studiu cele mai afectate de abandonul şcolar în regiunea Bucureşti - Ilfov sunt 
învăţământul gimnazial şi Şcoala de arte şi meserii.  
Fenomenul de abandon şcolar este mai intens în unităţile de învăţământ din zonele locuite de populaţie 
săracă, zonele periferice, cartierele cu populaţie rromă numeroasă , respectiv sectoarele 5 şi 2 cât şi în 
unele comune şi sate din Ilfov cu populaţie foarte săracă (Găneasa, Ciorogârla, Nuci, etc.), acesta având 
ca şi cauză situaţia materială precară a familiilor din care provin aceşti elevi cât şi a dezinteresului 
acestora pentru procesul de educaţie. Pe de altă parte, unele unităţi şcolare care sunt situate în zone 
defavorizate, eventual din cartiere mărginaşe, întâmpină probleme deosebite în iniţierea şi menţinerea 
legăturii cu comunitatea (fiind necesară intensificarea eforturilor făcute de şcoală pentru a-şi sprijini 
elevii în continuarea studiilor).  
Un efect pozitiv în acest context îl are extinderea programelor sociale din domeniu: acordarea 
suplimentului gratuit de hrană constând în produse de panificaţie şi lapte atât la clasele I-IV, cât şi la 
copiii din grădiniţele cu program normal; asigurarea manualelor şcolare gratuite pentru clasele I-X 
începând cu anul şcolar 2004-2005; coborârea plafonului de venituri pentru acordarea de manuale 

Pentru grupa de vârstă 19-23 ani se 
remarcă o explozie a gradului de 
cuprindere în învăţământ în anul 
universitar 2006-2007, ajungăndu-
se în municipiul Bucureşti la 
incredibila valoare de 185,5%. 
Este de aşteptat ca în judeţul Ilfov 
procentul înregistrat să fie scăzut, 
respectiv de 13,6% (vezi anexa 
6.f.2), dar şi aici acesta este în 
uşoară crestere faţă de anul 
precedent (13%), dar dublu faţă de 
anul universitar 2000-2001 (6,8%). 
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şcolare gratuite pentru elevii învăţământului neobligatoriu; acordarea rechizitelor şcolare gratuite; 
acordarea burselor de ajutor social; programul guvernamental „Bani de liceu"; acordarea ajutorului 
financiar în vederea achiziţionării de calculatoare (EURO 200), etc. 
     Fig.5.8 
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Datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică, pentru regiunea Bucureşti Ilfov, arată o scădere 
importantă a ratei abandonului şcolar în învăţământul liceal şi profesional, de la 5,4 în anul şcolar 
2000/2001 la 3,1 în anul şcolar 2004/2005 (Fig.5.9). Scăderea abandonului şcolar la nivelul 
Municipiului Bucureşti este urmarea sprijinului acordat de MECT, ISMB cât şi a eforturilor depuse de 
echipele manageriale de la nivelul unităţilor de învăţământ. În aceeaşi perioadă de analiză şi pentru 
judeţul Ilfov se constată o scădere a ratei de abandon. Această situaţie este explicată de stabilirea unei 
relaţii strânse de parteneriat între şcoală şi familie, asigurării de resurse materiale şi umane 
corespunzătoare unui învăţământ de calitate (laboratoare şi echipamente moderne, cadre didactice 
calificate şi motivate, programe şcolare de calitate, climat şcolar stimulator, etc.), proiectării unor 
acţiuni de orientare şcolară şi profesională adecvate, cunoaşterii de către elevi a unor strategii de 
învăţare eficientă, etc.  
           Fig.5.9 
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În general, rata abandonului şcolar la învăţământul liceal şi profesional este determinată de abandonul 
timpuriu din învăţământul primar şi gimnazial. Deşi datele furnizate de INS nu evidenţiază distinct 
învăţământul profesional de cel liceal, din informaţiile transmise de inspectoratele şcolare în anii 

Pentru toate nivelurile de educaţie se 
constată că valorile ratei abandonului 
şcolar sunt mai ridicate în rândul 
populaţiei de sex masculin (uneori 
valori duble faţă de populaţia feminină) 
şi mai ridicate în mediul urban decât în 
rural (situaţie posibil a fi explicabilă şi 
prin existenţa unor alternative la 
educaţie, mai numeroase în mediul 
urban). De remarcat este şi faptul că, 
pentru judeţul Ilfov, valorile pentru 
rata abandonului şcolar la toate 
nivelurile de educaţie, ne indică valori 
mai mici decât cele din municipiul 
Bucureşti. 

Situaţia ameliorării abandonului şcolar 
pentru învăţământul liceal şi profesional 
poate fi explicată şi prin extinderea 
duratei învăţământului obligatoriu la 10 
clase, măsurilor întreprinse pentru 
accesul la educaţie cât şi creşterii 
gradului de conştientizare, a elevilor şi a 
familiilor cu situaţie materială precară, 
asupra faptului că, în vederea angajării 
în producţie, pentru ocuparea unui loc 
de muncă, sunt favorizaţi cei care au 
obţinut o calificare, la un anumit nivel 
de învăţământ. 
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anteriori, rezultă rate de abandon mult mai ridicate la ŞAM, în special în mediul rural şi pentru 
categoriile dezavantajate.  

5.6.4 Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie ISCED 
Rata de absolvire se defineşte ca fiind procentul absolvenţilor unui anumit nivel de educaţie din totalul 
populaţiei în vârstă teoretică de absolvire specifică nivelului respectiv de educaţie. Potrivit datelor INS, 
se constată rate de absolvire a liceului şi a învăţamântului profesional şi de ucenici mai ridicate decât la 
nivel naţional în anul şcolar 2004/2005, în creştere faţă de 2000/2001 vezi anexa 6i. 
     Fig.5.10 

 

Rata de absolvire în învăţământul profesional şi 
tehnic - Regiunea Bucureşti - Ilfov

0

10

20

30

40

50

60

total fem inin m asculin urban rural
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004

2004/2005 2005/2006

 
 Sursa: INS 
Şi în cazul acestui indicator, datele INS detaliate pe medii de rezidenţă par să să se bazeze pe locaţia 
şcolilor (nu pe mediul de provenienţă al elevilor).  

5.6.5 Structura populaţiei pe niveluri de educaţie (după ultimul nivel de studii absolvit) 
Structura pupulaţiei pe niveluri de educaţie (după ultimul nivel de studii absolvit) este dată în tabelul de 
mai jos în care  datele sunt cele furnizate de Eurostat. Se observă că, dintre toate regiunile ţării, 
regiunea Bucureşti - Ilfov are cea mai mare pondere a populaţiei absolvente de învăţământ secundar 
superior şi postliceal (ISCED 3-4) după regiunea Centru, respectiv de 52,6%.  
                              Tab. 5.11 

 ISCED 0-2 ISCED 3-4 ISCED 5-6 TOTAL 
RO 40,9% 50,8% 8,3% 100,0% 
NORD-VEST 42,1% 51,2% 6,6% 100,0% 
CENTRU 37,2% 55,5% 7,3% 100,0% 
NORD-EST 44,1% 49,1% 6,7% 100,0% 
SUD - EST 44,5% 49,3% 6,2% 100,0% 
SUD - MUNTENIA 44,8% 49,3% 5,9% 100,0% 
BUCUREŞTI - ILFOV 27,1% 52,6% 20,3% 100,0% 
SUD - VEST OLTENIA 42,7% 49,6% 7,8% 100,0% 
VEST 40,5% 51,4% 8,0% 100,0% 

Sursa: Eurostat, Sondaje privind forţa de muncă, conf. Studiului de piaţa muncii - WYG Inernational Ltd. (Phre 
TVET 2004) 

În schimb are cea mai mare pondere a absolvenţilor de învăţământ superior (ISCED 5-6), respectiv de 
20,3%, acest lucru fiind de înţeles pentru că municipiul Bucureşti atrage studenţi din toată ţara. 
Regiunea Bucureşti – Ilfov are cel mai mic procent al absolvenţilor cu nivel scăzut de educaţie (ISCED 
0-2), respectiv de 27,1% pentru că majoritatea elevilor continuă studiile. 

Se observă totuşi că în anul şcolar 
2005 – 2006 această rată a înregistrat 
o scădere uşoară faţă de anul 
precedent, diferenţa cea mai mare 
înregistrându-se pentru populaţia 
şcolară de sex masculin, aşa cum 
reiese şi din fig. 5.10. Totuşi, acelaşi 
segment rămâne cel cu rata de 
absolvire cel mai ridicată. Remarcăm 
totuşi o variaţie inexplicabil de mare 
între 2003-2004 şi 2004-2005 în 
valoarea ratelor de absolvire a 
învăţământului profesional şi de 
ucenici.  
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5.6.6 Rata de succes 
Ratele de succes la examenele finale de certificare a competenţelor profesionale (examenele de 
absolvire la şcoala de ucenici, şcoala profesională, postliceală şi de maiştri; respectiv atestatul de 
competenţe profesionale la liceul tehnologic) variază de la un an şcolar la altul, cea mai mică valoare 
înregistrându-se în 2004-2005 de  89,7% (conf. datelor statistice ale ISJ).   
     Fig.5.12 
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 Sursa: INS 

Pentru învăţământul profesional şi tehnic este necesară susţinerea examenelor de certificare a 
competenţelor cu participarea agenţilor economici parteneri de practică a unităţilor şcolare pentru 
realizarea unei corelări reale între ce se învaţă în şcoală şi ce se cere pe piaţa muncii. Dar acest lucru 
are o relevanţă majoră dacă şi în timpul anului şcolar parteneriatul între partenerii de practică şi 
unităţile şcolare a fost unul viabil care să conştientizeze elevul cu realităţile de pe piaţa muncii.  

5.6.7 Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie  
Pentru regiunea Bucureşti - Ilfov rata de tranziţie de la  învăţământul gimnazial la cel liceal şi 
profesional, conform datelor furnizate de INS, în perioada 2000-2001 – 2006-2007 variază între 97,5% 
şi 107,4%, mai mare decât cea de la nivel naţional. Această rată este mai mare în Bucureşti decât în 
judeţul Ilfov, aşa cum reiese din anexa 6g. Şi în cazul acestui indicator, datele INS pe medii de 
rezidenţă se bazează pe locaţia şcolilor şi nu pe mediul de rezidenţă a elevilor. 

5.6.8. Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie  
Conform definiţiei Eurostat, indicatorul 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.Pentru acest indicator, nu sunt disponibile date la nivel regional din surse statistice oficiale 
(INS) sau administrative (ISJ). Datele la nivel naţional (v. tab.5.7) indică însă, deşi în scădere în utimii 
ani, rate de părăsire timpurie a sistemului de educaţie mai mari decât media europeană (UE-27 şi UE-
15), departe de ţinta UE (benchmark) care prevede o rata medie de abandon şcolar timpuriu de maxim 
10%, până în 2010. 
                                                                                Tab.5.13 

Rata de părăsire timpurie*) a sistemului educaţional 
- tineri 18-24 ani  (%) - 

 România UE-27 UE-15 
2002 2003 2004 2005 2006 2006 2006 

TOTAL 23,2 23,2 23,6 * 20,8 19,0 15,3 17,0 
Masculin 24,3 24,7 24,9 * 21,4 19,1 17,5 19,4 
Feminin 22,1 21,7 22,4 * 20,1 18,9 13,2 14,5 
 

O valoare a acestei rate de succes 
foarte apropiată de 100% ne face să 
ne punem întrebări asupra  
corectitudinii şi relevanţei evaluărilor 
finale. Asigurarea unei certificări 
credibile, validată de piaţa muncii la 
absolvirea fiecărui nivel de calificare 
este foarte importantă şi, deci, trebuie 
să avem în vedere reconsiderarea 
evaluărilor finale în raport cu SPP, 
bazate pe achiziţii reale în termeni 
de competenţe. 

Sursa: Eurostat 
*) 2004 - discontinuitate în seriile de date  
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5.6.9 Rata de absolvire a competenţelor cheie 
Competenţele cheie sunt acele competenţe generale şi personale de care este nevoie la orice loc de 
muncă şi în viaţa de zi cu zi. De asemenea, competenţele cheie sunt determinante în cadrul procesului 
de învăţare, pentru achiziţia celorlalte competenţe profesionale - atât în şcoală, cât şi ulterior din 
perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. Unităţile de competenţe cheie sunt evidenţiate distinct 
în  Standardele de pregătire profesională (SPP), alături de competenţele tehnice generale şi respectiv 
cele specializate. SPP oferă indicaţii cu privire la probele de evaluare asociate fiecărui element de 
competenţă.  
Rata de absolvire a competenţelor cheie nu este înregistrată distinct de către sistemul de învăţământ. 
Datorită ratelor de succes foarte mari am putea considera că şi competenţele cheie ar avea o rată de 
succes asemănătoare. Însă, de fapt, se constată un nivel scăzut al competenţelor cheie, încă de la 
intrarea în sistemul de ÎPT, în special în ceea ce priveşte pe unii dintre elevii ŞAM, începând cu 
competenţele de bază “tradiţionale” (matematice, de comunicare, etc.) şi continuând cu competenţele 
de învăţare, capacitatea de gândire critică şi rezolvarea de probleme, de relaţionare interpersonală, etc.  
Acest deficit (confirmat de rezultatele obţinute la testările naţionale la sfârşitul clasei a VIII şi constatat 
de profesorii de la ŞAM), necesită din partea şcolilor aplicarea unor masuri combinate, vizând 
învăţarea centrată pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual, programe remediale pentru 
elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii defavorizate), facilitarea unor trasee 
individualizate de formare, etc. 

5.6.10 Rata analfabetismului şi Programul „A doua şansă”  
Deşi ceva mai scăzută decât la naţional (2,62%), o rată a analfabetismului la nivel regional de 2,05% 
constatată la recensământul din 2002 trebuie să constituie o preocupare majoră pentru sistemul de 
educaţie (şi nu numai). Faţă de această situaţie, şcolile din ÎPT sunt chemate să contribuie prin 
programe adaptate acestei categorii, precum programe de alfabetizare, programul „A doua şansă”, etc. 
Programul „A doua şansă pentru învăţământul primar” are ca scop sprijinirea 
copiilor/tinerilor/adulţilor pentru recuperarea învăţământului primar, fiind deschis tuturor celor care 
nu au finalizat acest nivel de studii şi care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare 
corespunzătoare învăţământului primar. 
Programul „A doua şansă pentru învăţământul primar” reprezintă o componentă a programului „Acces 
la educaţie al grupurilor dezavantajate”, implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României. Programul „A doua şansă pentru învăţământul 
primar” este o continuare şi o completare a „Programului de combatere a marginalizării şi excluderii 
sociale şi profesionale a tinerilor care au abandonat învăţământul obligatoriu şi nu au dobândit 
competenţele minime necesare ocupării unui loc de muncă”, derulat conform OMEN nr. 4231/ 
18.08.1999 şi OMEN nr. 4615/06.09.2004. 
În anul şcolar 2005 – 2006 programul a avut caracter experimental şi s-a derulat cu suport financiar în 
judeţele în care se derulează Programul Phare „Acces la educaţie al grupurilor dezavantajate”. La 
solicitarea inspectoratelor şcolare, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului poate aviza 
funcţionarea unor clase în cadrul Programului „A doua şansă” şi în alte judeţe decât cele cuprinse în 
Programul Phare. 
Pe baza experienţei câştigate în acest an şcolar, în urma evaluării şi monitorizării, programul a fost 
revizuit, astfel încât să se poată extinde la nivel naţional în anul şcolar 2006-2007. Şcolile interesate au 
putut derula Programul „A doua şansă pentru învăţământul primar” cu acordul inspectoratelor şcolare 
judeţene. Pentru a funcţiona în acest program, clasele trebuie să cuprindă minimum 8 şi maximum 15 
elevi pentru fiecare clasă. În situaţii excepţionale, clasele pot funcţiona cu un număr mai mic sau mai 
mare de elevi, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, acordată la solicitarea 
inspectoratelor şcolare. 
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Forma de organizare a procesului de învăţământ în Programul „A doua şansă pentru învăţământul 
primar” poate fi în regim de zi, seral, comasat şi intensiv, conform deciziei luate de către consiliul de 
administraţie al fiecărei şcoli, după consultarea elevilor înscrişi în program. În cadrul Programului „A 
doua şansă pentru învăţământul primar”,  învăţământul primar poate fi parcurs în doi ani. Durata 
de şcolarizare se poate micşora sau mări pentru fiecare elev în parte, în funcţie de competenţele 
dovedite în domeniul educaţiei de bază, conform prevederilor prezentei metodologii. 
În Programul „A doua şansă pentru învăţământul primar” se pot înscrie persoane care au depăşit cu cel 
puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare învăţământului primar şi care se află în una dintre 
următoarele situaţii: 
a. nu au parcurs nici o clasă din învăţământul primar; 
b. au abandonat pe parcurs şi au depăşit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învăţământul 
primar. 
Înscrierea se face la unităţile de învăţământ care organizează Programul „A doua şansă pentru 
învăţământul primar”, pe baza dosarelor de înscriere. 
La nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov există un număr de 28 de unităţi şcolare în care se derulează 
acest program, 18 în municipiul Bucureşti şi 10 în judeţul Ilfov în care se şcolarizează un număr de 
1222 de elevi în anul şcolar 2007 – 2008, iar acest număr se pare că este în creştere. Situaţia detaliată 
pentru primar şi gimnazial şi pentru Bucureşti şi Ilfov se regăseşte în anexa 12. 

5.6.11 Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani) 
În 2006 (conf. Eurostat7), rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte din România a 
fost de numai 1,3% în comparaţie cu media în Uniunea Europeană (UE-27: 9,6%; UE-15: 11,1%). Se 
constată un decalaj considerabil la nivel naţional faţă de ţinta adoptată de UE (Benchmark) pentru 
2010, de cel puţin 12,5% din populaţia adultă (25-64 ani).  Acest indicator nu este cuantificat până în 
momentul de faţă la nivel regional. 
La nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov, în anul 2006 existau 7 şcoli din sistemul ÎPT, autorizate de către 
CNFPA ca furnizori de formare pentru adulţi, respectiv în municipiul Bucureşti (anexa 11). Dintre 
acestea, numai unele au derulat programe în anii 2006 şi 2007. 
Unităţile şcolare din ÎPT trebuie să contribuie la ameliorarea acestui indicator, prin implicarea activă în 
formarea adulţilor, prin programe acreditate de CNFPA. Cu ajutorul  Programului Operaţional Sectorial 
de Dezvoltare a Resurselor Umane din cadrul Fondului Social European unităţile şcolare se pot 
acredita ca furnizori de formare pentru adulţi la CNFPA, toate costurile necesare derulării acestor 
programe fiind în categoria cheltuielilor eligibile, acestea putând fi decontate din acest fond. Această 
oportunitate nu trebuie irosită ci folosită de majoritatea şcolilor ÎPT din regiune. 

5.7 Indicatori de impact  
5.7.1 Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra ratei şomajului  
Acest impact al sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra ratei şomajului ar putea fi 
observat mai uşor dacă ar fi disponibile mai multe date privind inserţia socio-profesională a 
absolvenţilor din acest sistem pe piaţa muncii. Nu există un sistem unitar de monitorizare a inserţiei 
socio-profesionale al absolvenţilor conform standardelor europene la 6 luni, 12 luni şi 36 de luni. 
Fiecare unitate şcolară încearcă să-şi realizeze propriile înregistrări, dar nefiind unitare la nivelul 
regiunii nu se pot trage concluzii pertinente şi sunt dificil de validat. 
În cadrul Programului de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic asistat de Uniunea 
Europeană prin Proiectul Phare TVET 2005 au fost planificate o serie de activităţi printre care şi 
perfecţionarea şi pilotarea metodologiei de investigare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor 
învăţământului profesional şi tehnic realizată în cadrul Proiectului Phare TVET 2004. Acest lucru se va 

                                                
7 Conform definiţiei EUROSTAT, indicatorul se raportează la ultimele 4 săptămâni dinaintea anchetei.  
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realiza la nivelul municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov pentru absolvenţii şcolii de arte şi meserii 
şi anului de completare, promoţia 2007. 
Rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, şi ponderea ridicată a acestora în 
numărul total al şomerilor (v. cap. 4), sugerează o problemă serioasă a sistemului de pregătire în 
raport cu finalităţile obţinute în plan ocupaţional. Din acest motiv, se reţine ca un prim indicator de 
impact, care poate fi măsurat pe baza datelor statistice disponibile, şomajul tinerilor din grupa de 
vârstă 15-24 de ani, cu rezerva că acesta nu este diferenţiat pentru absolvenţii ÎPT. 
Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) pot oferi date anuale valoroase despre absolvenţii 
înregistraţi în baza de date ca şomeri, dar acestea nu sunt diferenţiate în acord cu noua structură pe  
niveluri de pregătire şi finalităţile din ÎPT. Studiul realizat la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov privind 
„Analiza pieţei muncii” a încercat să facă o corespondenţă în limitele posibilităţii de asociere în plan 
ocupaţional a unor calificări din ÎPT în raport cu grupele /ocupaţiile respective din COR, pe ruta 
directă şi pe ruta progresivă de pregătire. Acest studiu a stat la baza realizării capitolului dedicat 
pieşei muncii din PRAI  BUCUREŞTI – ILFOV 2008-2013.  

5.7.2 Inserţia profesională a  absolvenţilor 
Rezultatele anchetei în întreprinderi - realizate în luna septembrie 2008 de Asistenţa tehnică a 
programului Phare TVET 2005 (WYG International LTD), în colaborare cu Institutul Naţional de 
Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Centrul de Sociologie Urbană şi 
Regională (CURS) – evidenţiază că un procent de cca. 1,4% din firmele investigate la nivel regional 
au angajat tineri absolvenţi în cursul anului 2008, rata de pătrundere a acestora crescând proporţional 
cu clasa de mărime. În profil sectorial, cele mai multe firme care au angajat absolvenţi sunt 
concentrate în Construcţii (19%) şi Intermedieri financiare (5,5%), explicaţia fiind în principal, 
deficitul de forţă de muncă foarte mare care se înregistrează pentru aceste activităţi economice, aşa cum 
reiese din tabelul de mai jos.  

                   Tab. 5.14 

 Activităţi economice 
- Regiunea BUCUREŞTI – ILFOV - 

Ponderea 
întreprinderilor care 
au angajat proaspăt 

absolvenţi în anul 
2008,  pe activităţi 

economice 
CAEN % 

A+B AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI PISCICULTURA 0.0 
C INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 0.0 
D INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 1,8 
E ENERGIE ELECTRICĂ, TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ 1,4 
F CONSTRUCŢII 19,0 
G COMERŢ 1,5 
H HOTELURI ŞI RESTAURANTE 2,5 
I TRANSPORT ŞI DEPOZITARE, POŞTA ŞI TELECOMUNICAŢII 0.3 
J INTERMEDIERI FINANCIARE 5,5 

K 
TRANZACŢII IMOBILIARE, ÎNCHIERI ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR 1,4 

M ÎNVĂŢĂMÂNT 0,3 
N SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 0,1 
O ALTE ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII 1,3 

TOTAL  1,4 

Deşi rata de intrare a proaspeţilor absolvenţi (calculată ca raportul între numărul total de tineri 
absolvenţi angajaţi în 2008 şi numărul total de locuri de muncă existente la nivelul acestora) la nivelul 
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firmelor din regiunea Bucureşti – Ilfov este foarte redusă (0,3%), constatăm totuşi variaţii semnificative 
ale acestora cu clasa de mărime şi sectorul. 
     Fig.5.15 
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 Sursa: „Evaluarea cererii de forţă de muncă şi a deficitului  
de forţă de muncă pe termen scurt”, INCSMPS, sept. 2008 
În profil sectorial, Intermedierile financiare (2.4%) au cele mai mari rate de intrare a tinerilor absolvenţi, ştiută 
fiind nevoia acestora de absolvenţi cu studii economice superioare, mai ales în lumina expansiunii puternice a 
acestui sector în ultimii ani. Pe grupe ocupaţionale, G2 (Specialişti) şi G3 (Tehnicieni) sunt cele la nivelul 
cărora s-au înregistrat cele mai ridicate rate de acces a proapeţilor absolvenţi. 
Cei mai mulţi dintre absolvenţii angajaţi în 2008 la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar (56.8%). Doar 14.0% dintre firme au angajat absolvenţi de învăţământ profesional, şi 
11.2% absolvenţi de învăţământ liceal (fie teoretic, fie vocaţional). Totuşi, ceea ce trebuie subliniat este gradul 
ridicat de satisfacţie al angajatorilor faţă de proapeţii absolvenţi cu studii profesionale şi liceale angajaţi pe 
parcursul anului 2008. 
        Fig.5.16 
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 Sursa: „Evaluarea cererii de forţă de muncă şi a deficitului  
de forţă de muncă pe termen scurt”, INCSMPS, sept. 2008 
Indicatorul privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor de nivel ISCED cel mult 3-4 în general, 
şi în special de ÎPT nu este înregistrat statistic nici la nivel naţional, nici la nivel de regiuni, dar se 
recomandă ca acesta să înceapă să fie colectat în următoarea perioadă de timp, folosind şi rezultatele 
Programului de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic asistat de Uniunea Europeană prin 
Proiectul Phare TVET 2005. 
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5.7.3 Gradul de utilizare a competenţelor dobândite de absolvenţi la locul de muncă  
Acest indicator face parte dintre indicatorii de calitate propuşi de Comisia Europeană - Grupul de lucru 
pentru calitate în VET. În această etapă nu este definit. Date cu privire la acest indicator este posibil să 
fie colectate, potrivit recomandărilor Comisiei Europene, prin Ancheta asupra forţei de muncă. 
Informaţii utile pentru acest indicator pot fi obţinute şi direct de către şcoli prin efectuarea unor 
sondaje proprii în rândul angajatorilor şi absolvenţilor.  
Este de recomandat ca fiecare unitate şcolară din sistemul ÎPT să realizeze chestionare în rândul 
angajatorilor, parteneri de practică pentru a verifica gradul de utilizare a competenţelor dobândite 
de absolvenţii ÎPT la locul de muncă şi pentru modul în care se pot adapta aceste competenţe în 
parteneriat cu aceştia la cerinţele agenţilor economici.  

5.8 Oferta şcolilor din ÎPT din Regiune 
5.8.1 Evoluţia planurilor de şcolarizare 
În general, sistemul formării profesionale iniţiale, denumit şi învăţământ profesional şi tehnic (ÎPT), se 
bazează în România pe următoarele orientări strategice:  
§ nevoia de a asigura un cadru naţional coerent  
§ ÎPT bazat pe competenţe şi nu pe durata pregătirii  
§ ÎPT fundamentat prioritar pe cerere şi nu numai pe ofertă  
§ ÎPT oferit prin contexte de învăţare multiple şi flexibile  
§ ÎPT bazat pe rute educaţionale şi forme multiple de organizare, într-un sistem deschis care 

permite intrări şi ieşiri bazate pe validarea achiziţiilor anterioare şi certificarea competenţelor 
dobândite în perspectiva facilitării învăţării de-a lungul întregii vieţi;  

§ susţinerea fermă şi aplicarea consecventă a principiilor accesului şi echităţii;  
§ asigurarea calităţii ofertei învăţământului profesional şi tehnic. 

Şcolile care asigură învăţământ profesional şi tehnic în regiunea Bucureşti-Ilfov acoperă 15 domenii 
educaţionale (din 16 posibile) la nivelul 1 de calificare, respectiv clasa a IX-a SAM şi 20 domenii la 
nivelul 2 de calificare, respectiv Anul de completare, cât şi 22 de calificări la nivelul 3 de calificare, 
respectiv la liceu-filiera tehnologică. În aceste şcoli sunt 49.469 de elevi, şcolile din Bucureşti deţinând 
86,49% din totalul de elevi de la nivelul regiunii (42.788 elevi), iar în şcolile din judeţuI lfov se află 
6.681 elevi (13,5% din total). Evoluţia planurilor de şcolarizare în anii trecuţi se regăseşte în anexa 7. 
Sintetic, datele cuprise demonstrează ca exerciţiul de planificare în ÎPT pe baza PRAI şi PLAI au 
contribuit la o mai bună orientare a ofertei de pregătire. 
                     Fig.5.17 
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 Sursa: ISMB şi ISJ Ilfov 

După cum se poate observa din 
figura 5.15 diferenţa între planul de 
şcolarizare planificat faţă de cel 
realizat nu este foarte mare, ceea ce 
sugerează că procesul de 
planificare a funcţionat destul de 
bine pe parcursul anilor. 
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Scăderea generală a populaţiei şcolare la nivel regional s-a reflectat şi în scăderea numărului de elevi 
înscrişi în clasa a IX-a în ÎPT.    

                                                             Fig. 5.18       
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Sursa: ISMB şi ISJ Ilfov 
Cu privire la evoluţia numărului de elevi de clasa a IX-a pe domenii la ŞAM (planul de şcolarizare 
realizat) putem observa o creştere pentru Agricultură, Silvicultură, Turism şi alimentaţie şi o scădere 
pentru celelalte domenii, scăderea cea mai dramatică înregistrându-se pentru Mecanică de la 2572 în 
anul şcolar 2006-2007 la 1848 în anul şcolar 2007-2008. Situaţia este prezentată în Anexa 7. 
                                                       Fig. 5.19 
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Sursa: ISMB şi ISJ Ilfov 
Proiectul planului de şcolarizare pentru SAM pentru anul şcolar 2008-2009 prevede o scădere a 
ponderii pentru domeniul Mecanică la 35,7%, o creştere la domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice de la 4,8% la 6,4%, la domeniul Comerţ de la 2,5% la 5,1%, la Turism şi alimentaţie de la 9,5% 
şa 12,1%.   

În fig. 5.16 avem evoluţia ponderilor 
pe profile la clasa a IX-a liceu 
tehnologic, din care putem observa că 
pentru anul şcolar 2007-2008 profilul 
tehnic a fost într-o uşoară creştere de 
la 46,5% la 50,7%, iar profilul 
servicii într-o uşoară scădere de la 
41,6% la 39,1%. 
Pentru anul şcolar 2008-2009 planul 
de şcolarizare planificat a fost relizat 
pentru 49,7% pentru profilul tehnic şi 
38,6% pentru profilul servicii.  
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5.8.2 Analiza ofertei curente – formarea profesională iniţială  
Din totalul cifrelor de şcolarizare existente pentru anul şcolar 2007-2008 (clasa a IX-a, învăţământ de 
zi), cumulat  la nivel regional, ÎPT are o pondere semnificativă de cca. 46% (23% liceu tehnologic şi 
23% ŞAM) într-o continuă scădere pe parcursul anilor şcolari analizaţi. Se constată că interesul elevilor 
şi al părinţilor faţă de liceul teoretic creşte din ce în ce mai mult, chiar dacă inserţia ulterioară pe piaţa 
muncii a acestora lasă de dorit. 
Ponderea cifrelor de şcolarizare pentru ÎPT propusă pentru anul şcolar 2008-2009 se păstrează la 
aceeaşi valoare, respectiv de 46% (25% liceu tehnologic şi 21% ŞAM). Totuşi, pentru acest an şcolar 
aceste ponderi vor fi mult schimbate datorită faptului că rezultatele de la tezele unice vor face ca elevii 
de clasa a VIII-a vor ajunge la liceul teoretic şi vocaţional, în detrimentul liceului tehnologic şi ŞAM. 
Oferta la ŞAM - ruta progresivă de profesionalizare pentru clasa a IX-a este dat în tabelul 5.18, unde 
se poate observa şi comparativ corelaţia acestuia cu ţinta 2013. 

                Tab. 5.20 

Domeniu de pregătire  
conf. HG 1144/2005 şi  
HG 530/2007 

Plan 
şcolarizare  
2007-2008 

Plan  
şcolarizare 
2008-2009 

Ţinta PRAI  
pentru 2013 

Nr. 
elevi % Nr. 

elevi % % 

Mecanică 1894 40,0 1568 35,7 34,0 
Electromecanică 393 8,3 308 7,0 7,0 
Electronică automatizări 327 6,9 224 5,1 6,0 
Chimie industrială 111 2,3 140 3,2 2,5 
Materiale de construcţii** 0 0,0 56 1,3 5,0 
Electric 487 10,3 308 7,0 9,5 
Construcţii, instalaţii şi  
lucrări publice 226 4,8 280 6,4 7,0 

Agricultură 112 2,4 84 1,9 1,5 
Silvicultură 36 0,8 56 1,3 0,0 
Comerţ 120 2,5 224 5,1 3,0 
Turism şi alimentaţie 448 9,5 532 12,1 10,0 
Industrie alimentară 126 2,7 140 3,2 4,0 
Fabricarea produselor din 
lemn 99 2,1 112 2,5 2,0 

Industrie textilă şi pielărie 301 6,4 308 7,0 7,0 
Tehnici poligrafice 56 1,2 56 1,3 1,5 
Estetica şi igiena corpului  
omenesc 0 0,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 4320 100,0 4788 100,0 100,0 

Sursa: ISMB şi ISJ Ilfov - planurile de şcolarizare cumulate la nivel regional 

Planul de şcolarizare la ŞAM 2007-2008 (zi) se apropie de ţintele stabilite prin PRAI anterior, în cadrul 
limitelor prevăzute pentru fiecare domeniu. Aproape de limitele minime se situează domeniile 
materialele de construcţii, construcţii instalaţii şi lucrări publice, comerţ, industrie alimentară, iar 
aproape de limitele superioare: mecanică, electromecanică, electronică şi automatizări. 

Din analiza planurilor de şcolarizare se observă conformitatea parţială a proiectului planului de 
şcolarizare faţă de tendinţele şi recomandările PLAI; s-a observat o mai bună adaptare a ofertei de 
şcolarizare la cerinţele pieţei muncii precizate în documentul de planificare mai sus menţionat. Acest 
fapt este mai bine detaliat în Anexa 9. Se constată totuşi şi unele abateri faţă de ponderile propuse prin 
PLAI în unele domenii cum ar fi: 
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- Municipiul Bucureşti: 
• pentru clasa a IX-a, filiera tehnologică, ruta directă, profilul tehnic, unde a fost recomandată o 
scădere a ponderii la 46% conform PLAI şi nu o creştere a acesteia la 52,7%; 
• pentru pentru clasa a XI-a, An de completare, zi şi seral, domeniul „Mecanică”, pentru care 
recomandarea PLAI era de 34% şi nu o creştere la 46,7%; 
• pentru pentru clasa a XI-a, An de completare, zi şi seral, domeniul „Turism şi alimentaţie”, pentru 
care recomandarea PLAI era de 10% şi nu o scădere la 5%. 

- Judeţul Ilfov: 
• pentru clasa a IX-a, filiera tehnologică, ruta directă, profilul tehnic, unde a fost recomandată o 
creştere a ponderii la 61% conform PLAI şi nu o scădere a acesteia la 41,2%; 
• pentru clasa a XI-a, An de completare, zi, domeniile „Construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, 
„Industrie textilă şi pielărie”, „Estetica şi igiena corpului omenesc” pentru care recomandarea PLAI era 
de 5% şi nu o menţinere a ponderii la 0%. 

În toate situaţiile menţionate, trebuiesc planificate măsuri corespunzătoare pentru alinierea la ţintele 
stabilite de fiecare judeţ prin PLAI. 

5.8.3 Oferta şcolilor din ÎPT  pentru formarea adulţilor 
În unităţile şcolare din regiunea Bucureşti – Ilfov au fost dezvoltate programe care au determinat 
schimbarea atitudinii persoanelor şi instituţiilor implicate în favoarea creşterii motivării participării la 
formare profesională continuă şi a învăţării pe tot parcursul vieţii. Aceasta înseamnă:  
§ campanii mass media destinate unor grupuri ţintă; 
§ publicarea în mod regulat de materiale relevante pentru factorii interesaţi, referitoare la Formarea 
Profesională Continuă; 
§ seminarii; 
§ conferinţe;  
§ programe de pregătire.  
Programele au în vedere crearea unei atitudini pozitive şi favorabile a tinerilor din sistemul formal de 
educaţie pentru învăţarea continuă. Au fost diseminate exemple de „bune practici”  şi „istorii de 
succes” pentru a sensibiliza persoanele, companiile, partenerii sociali asupra beneficiilor pe care le 
poate aduce formarea profesională continuă asupra carierei persoanei (prin găsirea mai facilă a unui 
loc de muncă, salarizare la un nivel superior, mobilitate ocupaţională şi geografică crescută, pe piaţa 
muncii naţională şi europeană, dezvoltarea spiritului antreprenorial), asupra creşterii  productivităţii şi 
competitivităţii companiilor pe o piaţă globalizată, asupra evoluţiei societăţii româneşti către o 
societate bazată pe cunoaştere. 
Comparativ cu anul 2006 se constată fluctuaţii ale numărului de programe şi de participanţi.  
Pentru o mai bună reuşită a acestor programe de formare profesională continuă se recomadă: 
- diseminarea informaţiilor privind oferta de servicii de informare, consiliere şi orientare profesională, 
oferta de servicii de formare, posibilităţile de acces la aceste servicii, modalităţile de finanţare a  
formării profesionale continuă (inclusiv schemele de sprijin pentru dezvoltarea resurselor umane şi 
perspectiva utilizării Fondului Social European); 
- dezvoltarea colaborării interinstituţionale şi asumarea responsabilităţilor pentru asigurarea tuturor 
tipurilor de informaţii necesare centrelor de consiliere în vederea eficientizării serviciilor oferite (locuri 
de muncă vacante, oferta de formare profesională, informaţii despre calificări, informaţii despre agenţii 
economici, studii şi prognoze privind piaţa muncii); 
- elaborarea unui set de standarde de calitate a serviciilor de informare, consiliere şi orientare 
profesională; 
- dezvoltarea capacităţii instituţionale existente prin încurajarea şi sprijinirea furnizorilor de formare, în 
special unităţile din învăţământul profesional şi tehnic, precum şi a altor organizaţii relevante, pentru a 
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deveni centre de evaluare a competenţelor dobândite în contexte de învăţare nonformale şi 
informale, astfel încât să se asigure şanse egale pentru toţi cetăţenii; 
- consolidarea structurilor de planificare şi implementare a Fondurilor Structurale Europene, ca un 
instrument important în dezvoltarea pieţei forţei de muncă şi a ocupării; 
- adoptarea Cadrului Naţional pentru asigurarea calităţii în formarea profesională iniţială şi continuă, pe 
baza Cadrului European pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională, stabilindu-se 
totodată şi rolurile şi responsabilităţile instituţiilor cu atribuţii în managementul calităţii la nivel de 
sistem a FPC şi de furnizori de FPC (publici, privaţi, inclusiv angajatori autorizaţi ca furnizori de 
FPC); 
- îmbunătăţirea criteriilor pentru autorizarea furnizorilor sub responsabilitatea CNFPA, cu consultarea 
comitetelor sectoriale, în vederea aplicării acestora de către comisiile judeţene de autorizare. Criteriile 
trebuie să asigure conformitatea cu prevederile din standardele ocupaţionale şi din standardele de 
pregătire profesională şi un sistem de calitate, operaţional la nivel instituţional; 
- îmbunătăţirea competenţelor manageriale la nivelul furnizorilor de formare, prin elaborarea 
standardelor ocupaţionale pentru personalul implicat în managementul FPC şi prin dezvoltarea unor 
programe de formare specifice. 

5.8.4 Reţele şcolare 
La nivel naţional şcolile implicate în programul PHARE TVET 2001-2003 au fost incluse în reţele de 
colaborare, coordonarea lor fiind realizată de către cele 22 centre de resurse. Rolul reţelelor şcolare 
vizează schimbul de bune practici între şcolile implicate, diseminarea activităţilor privind asigurarea 
calităţii, învăţarea centrată pe elev, dezvoltarea parteneriatului social, planificarea ofertei educaţionale 
etc. 
În regiunea Bucureşti-Ilfov există 3 centre de resurse din municipiul Bucureşti, cărora li s-au arondat, 
câte 5 şcoli (din judeţele Argeş, Bacău,Brăila, Gorj, Neamţ, Vaslui şi Vrancea) (anexe), respectiv: 

• Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gh. Airinei“; 
• Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc“; 
• Colegiul Economic „Viilor“.  

5.8.5 Parteneriatul cu întreprinderile 
Pentru asigurarea unui ÎPT care să răspundă cerinţelor pieţei muncii nu trebuie să pierdem din vedere 
că un parteneriat real, activ şi eficient cu agenţii economici este absolut necesar pentru realizarea  
practicii elevilor, orientarea carierei acestora, evaluarea şi validarea competenţelor dobândite de elevi, 
planificarea ofertei de şcolarizare, adaptarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL) la solicitarea 
partenerilor, contactul profesorilor cu schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi, 
formarea adulţilor.  
La nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov se evidenţiază un grad diferit de dezvoltare a parteneriatului cu 
agenţii economici, în funcţie de managementul şcolii, interesul agenţilor economici şi condiţiile locale. 
În timp ce în unele şcoli parteneriatul cu întreprinderile se limitează la asigurarea de multe ori 
conjuncturală şi limitată a unor locuri de practică pentru elevi, în altele se poate vorbi de o diversitate a 
relaţiilor de parteneriat (din punct de vedere al numărului agenţilor economici implicaţi şi al 
obiectivelor asumate de parteneri). În anexa 13 sunt prezentate câteva din exemplele de bună practică 
în parteneriatul şcoală - întreprindere, ambele bazate pe un interes reciproc real al partenerilor în 
pregătirea forţei de muncă. 
Având la bază harta parteneriatului (anexa 16) realizată pentru anul şcolar 2007-2008 pentru fiecare 
entitate a regiunii Bucureşti – Ilfov putem observa că la nivelul regiunii marea majoritate a agenţilor 
economici au încheiată cu unităţile de învăţământ Conventia cadru privind efectuarea stagiului de 
pregătire practică în întreprindere/instituţie publică de către elevii din învăţământul profesional şi 
tehnic conform OM nr. 1702 /06.08.2007. La nivelul fiecărei şcoli, prin PAS trebuie surprinse acele 
aspecte relevante pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică a elevilor, în principal, dar şi alte 
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modalităţi de colaborare cu întreprinderile. Nu trebuie neglijat faptul că, după lansarea Programului 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în data de 15 februarie 2008 întreprinderile pot 
să-şi califice/recalifice angajaţii prin programe FPC desfăşurate în unităţile şcolare, o mare parte 
din cheltuielile aferente acestora fiind eligibile din FSE. 

5.8.6 Particularităţi privind orientările de dezvoltare a regiunii Bucureşti - Ilfov  
Având în vedere dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic în condiţiile de complementaritate cu 
municipiul Bucureşti şi judeţele limitrofe (metropola Bucureşti-Ilfov) ISJ Ilfov îşi propune pentru 
perioada 2008 – 2013 dezvoltarea a 4 poli strategici de dezvoltare la nivelul judeţului, astfel: 

I. BRĂNEŞTI: 
În localitatea Brăneşti este prefigurată o concentrare de investiţii pentru structurarea unei platforme de 
şcolarizare pe domeniile Agricol (legumicultură, floricultură, peisagistică) şi Silvic (toate specializările 
pentru silvicultură).  
- Colegiul Silvic „Theodor Pietraru” – CAMPUS  
- Grup Şcolar Agricol „Cezar Nicolau” – SAM  
Pentru dezvoltarea acestui pol se doreşte realizarea unui parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole 
şi Veterinară din Bucureşti şi unităţi de învăţământ din Bucureşti(de exemplu Grupul Şcolar „V. 
Harnaj”) dar şi cu alţi parteneri din Franţa şi Austria interesaţi. 

II. CIOROGÂRLA 
În localitatea Ciorogârla în cadrul Grupului Şcolar Pamfil Şeicaru se vor dezvolta pe componenta 
SAM, domeniile mecanic (sudori, lucrători în lăcătuşerie, mecanică, structuri), construcţii (lucrători în 
construcţii şi lucrări publice, constructori de drumuri şi poduri), turism şi administraţie publică.  

III. CHIAJNA 
În cadrul Grupului Şcolar Doamna Chiajna, unitate de învăţământ nou apărută în reţeaua şcolară  din 
judeţul Ilfov, se vor dezvolta domeniile alimentaţie publică şi turism pe ruta şcoala de arte şi meserii şi 
profilele sportiv (yahting, fotbal, rugby) şi grafică publicitară pe ruta liceu tehnologic şi vocaţional. 

IV. BUFTEA 
În localitatea Buftea,  Grupul Şcolar „Dumitru Dumitrescu“ Buftea şi Grupul Şcolar Economic 
Administrativ şi de Servicii „Barbu Ştirbey“ Buftea, au fost cuprinse în proiecte PHARE TVET 
începând cu anul 2004. 
În cadrul Grupul Şcolar „D. Dumitrescu” se vor dezvolta domeniile electric (instalaţii electrice) şi 
mecanic (mecanică de motoare, mecanic întreţinere şi reparaţii motoare) şi la Grupul Şcolar Economic 
Administrativ „Barbu Ştirbey” se vor dezvolta domeniile comerţ, turism şi alimentaţie. 
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5.9 Principalele concluzii din analiza ÎPT regional 
Concluzii desprinse din contextul european de politici în educaţie şi formare profesională, precum şi 
implicaţiile pentru ÎPT regional pot fi sintetizate şi corelate cu Planul Naţional de Ocupare unde este 
precizată strategia comună de ocupare a forţei de muncă (Procesul Luxemburg), care printre altele: 

• implică, din partea sistemului educaţional şi de formare profesională, măsuri adecvate vizând: 
creşterea şanselor de ocupare a absolvenţilor, dezvoltarea competenţelor antreprenoriale,  creşterea 
adaptabilităţii forţei de muncă şi promovarea şanselor egale pentru participare la piaţa muncii; 

• invită la creşterea implicării şcolilor din ÎPT în programe de măsuri active pentru ocuparea forţei 
de muncă; 

• constituie repere obligatorii pentru şcolile interesate în accesarea programelor UE pentru 
dezvoltarea resurselor umane.  
Concluziile desprinse din asumarea contribuţiei ÎPT la obiectivul strategic al UE pentru 2010 
(Lisabona): 

• promovarea la toate nivelurile de educaţie şi formare a noilor competenţe de bază (tehnologiile 
informaţiei şi comunicării, limbile străine, cultura tehnologică, spiritul antreprenorial şi competenţele 
sociale); 

• promovarea prioritară a calificărilor/competenţelor care contribuie la economia bazată pe 
cunoaştere; 

• promovarea competitivităţii forţei de muncă prin creşterea calităţii pregătirii şi a nivelului de 
calificare.  
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 de nivelurile de planificare a unor ţinte şi măsuri adecvate pentru apropierea de 
indicatori de referinţă UE, măsurarea sistematică a progresului în îndeplinirea indicatorilor propuşi. 
Schimbările din ultimii ani în sistemul de ÎPT privind traseele de pregătire cu finalităţi  specifice până 
la nivelul 3 de calificare pe fiecare rută, avantajele unui sistem deschis cu o  mobilitate crescută pe 
orizontală şi pe verticală, introducerea creditelor transferabile şi a portofoliului personal pentru 
formarea continuă, relevanţa sporită a noilor standarde de pregătire profesională (SPP), etc. – 
favorizează o mai bună adaptare a ofertei la nevoile beneficiarilor (inclusiv prin posibilitatea unor 
parcursuri individualizate).  
Totuşi se constată însă o promovare deficitară a traseului progresiv de profesionalizare, confundat 
adesea de beneficiari (şi chiar de către  şcoli!) cu nivelul de calificare al primei trepte (ŞAM, nivelul 1), 
ignorându-se relevanţa calificărilor care pot fi obţinute până la nivelul 3 (ciclul superior al liceului) pe 
această rută. Constatarea implică nevoia unor măsuri adecvate, atât în planificarea ofertei  cât şi în 
orientarea şi consilierea elevilor, având în vedere: 
o deciziile privind planificarea şi alegerea unui traseu de pregătire în ÎPT sa fie subordonate 

finalităţilor (calificări) şi nu invers;  
o creşterea atractivităţii ŞAM şi a rutei progresive (prin calitatea pregătirii,  acţiuni de promovare). 

De asemenea se recomandă preocupări mai mari din partea unităţilor şcolare pentru: 
§ creşterea gradului de adecvare a procesului de formare şi evaluare în raport cu SPP;  
§ oferirea unor trasee individualizate de pregătire. 

Concluzii din analiza comparativă a evoluţiei populaţiei de vârstă şcolară cu evoluţia populaţiei pe 
grupe de vârstă: din analiza contextului demografic se reţin implicaţiile severe ale scăderii acestui 
indicator, îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu fenomenul de îmbătrânire demografică, de care 
trebuie să se ţină cont în planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung. 
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Concluzii privind cheltuielile publice/elev şi nr. de elevi/cadru didactic: cheltuielile publice/elev sunt 
mai mici la ŞAM decât la liceu şi chiar faţă de învăţământul gimnazial. Situaţia poate fi pusă în 
legătură cu directă cu ponderea redusă în cadrul indicatorului a cheltuielilor  pentru  investiţii în 
echipamente şi materiale de instruire (în mod necesar mai mari la şcoala de arte şi meserii), în 
condiţiile unei subfinanţări cronice a învăţământului. Sunt necesare mai multe măsuri, printre care:  
Ø creşterea resurselor alocate pentru dotarea şi infrastructura ÎPT, inclusiv prin accesarea fondurilor 

structurale care reprezintă o oportunitate de dezvoltare a ÎPT; 
Ø diversificărea surselor de finanţare prin identificarea şi atragerea de resurse suplimentare, 

extrabugetare; 
Ø optimizarea ofertei şi a gestionării resurselor, inclusiv prin colaborarea în cadrul unor reţele de 

şcoli.   

O observaţie mai trebuie adăugată aici: indicatorul cheltuieli publice/elev nu mai este calculat 
centralizat de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de Stat defalcat 
pe niveluri de învăţământ din anul şcolar 2004-2005 având în vedere faptul că această structură a 
devenit nefuncţională.  

Resursele umane din ÎPT - Gradul de acoperire cu profesori şi maiştri calificaţi este relativ bun puţin 
mai mare în municipiul Bucureşti decât în judeţul Ilfov. Totuşi se observă că acoperirea cu titulari nu 
este foarte bună în unele domenii cum ar fi: comerţ/turism şi alimentaţie, construcţii, industrie 
alimentară, agricultură, electronică şi automatizări, etc., generând adesea o fluctuaţie mare a 
personalului încadrat  pe posturile respective.  
Măsurile privind  dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie să vizeze: 
Ø competenţele metodice;  
Ø actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările 

organizaţionale din mediul economic; 
Ø competenţe aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii. 
Trebuie identificate şi planificate modalităţi adecvate pentru reconversie profesională a anumitor 
categorii de cadre didactice din perspectiva ponderii importante a populaţiei ocupate în educaţie în 
prezent şi impactul reducerilor de activitate pe fondul reducerii populaţiei şcolare. 

Resursele materiale şi condiţiile de învăţare – Din analiza bazei materiale a unităţilor de învăţământ 
din ÎPT din perspectiva normelor obligatorii de siguranţa, igienă şi confort ale elevilor, standardelor de 
pregătire şi exigenţelor unui învăţământ centrat pe elev putem desprinde următoarele concluzii: 
§ necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii, o planificare 

strategică a intervenţiilor la nivel de judeţ şi regiune, aprobate de structurile parteneriale locale şi 
regionale  
§ necesitatea unor programe de dotare cu echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate. 
§ identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii (laboratoare, săli de 

curs) şi a dotărilor (în laboratoare şi atelierele în care sedesfăşoară pregătirea practică săptămânală. 
Mecanismele decizionale şi descentralizarea funcţională în TVET – Concluziile pot viza: 
§ consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului partenerilor sociali în  

planificarea ofertei şi antrenarea sporită a acestora în procesele decizionale, inclusiv accesarea 
finanţărilor prin fondurile structurale, în special prin FSE;  
§ promovarea reţelelor de colaborare între şcoli, inclusiv cu şcoli din spaţiul european, pentru 

stimularea progresului în raport cu un set comun de indicatori de referinţă şi adoptarea celor mai bune 
practici (benchmarking); 
§ necesitatea unor măsuri vizând 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; 
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§ corelarea  PAS - ului (planuri de acţiune ale şcolilor) cu planurile regionale şi locale (PRAI şi 
PLAI) în toate unităţile de ÎPT, condiţie obligatoriu de îndeplinit din perspectiva surprinderii la nivel 
de şcoală a acelor aspecte importante pentru dezvoltarea regională. 
Rata netă de cuprindere în educaţie – Chiar dacă este destul de mare în regiunea Bucureşti – Ilfov 
(90,8%), deci peste benchmark-ul UE pentru 2010 (cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani să 
fie absolvit cel puţin învăţământul secundar superior), în judeţul Ilfov este extrem de mică (45,7%).  
Gradul de cuprindere în educaţie în regiunea Bucureşti - Ilfov se situează peste cele calculate la nivel 
naţional, pentru toate grupele de vârstă, cu decalaje foarte mari pe cele două componente ale regiunii. 
De exemplu, pentru grupa 15-18 ani, gradul de cuprindere în educaţie în municipiul Bucureşti este de 
111,6%, iar în judeţul Ilfov este de 33,7%. Un lucru deosebit îl reprezintă gradul de cuprindere pentru 
grupa 19-23 ani, unde la nivelul capitalei acesta are valoarea de 211% (vezi anexa 6f). 

Ratele de tranziţie în învăţământul liceal şi profesional evidenţiază un decalaj major între Bucureşti şi 
judeţul Ilfov. Dacă în capitală această valoare este pentru anul şcolar 2006-2007 de 110,3%, pentru 
Ilfov nu se ajunge decât la 48,7%. Acest lucru nu înseamnă că restul până la 100% nu continuă studiile 
ci faptul că un procent ridicat de elevi aleg să vină la licee de renume din capitală pentru că cele locale 
nu le oferă ce îşi doresc. 
Abandonul şcolar: Deşi ratele de abandon depăşesc puţin media naţională, la toate niveluri de 
educaţie, tendinţele la nivel regional par sa indice o ameliorare a abandonului în cazul învăţământului 
liceal şi profesional, urmare a extinderii duratei învăţământului obligatoriu şi a măsurilor însoţitoare 
privind accesul la educaţie.   
Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie (tinerii din grupa de vârstă 18-24 de ani care au 
părăsit sistemul de educaţie, cu cel mult învăţământul secundar inferior-maxim ISCED 2 absolvit) -
Pentru acest indicator, nu sunt disponibile date statistice la nivel regional. Deşi în scădere, rata de 
părăsire timpurie a sistemului de educaţie la nivel naţional  (19% în 2006) este de aproape două ori mai 
mare decât ţinta UE (benchmark) care prevede o rata medie de abandon şcolar timpuriu de maxim 
10%, până în 2010. Corelat cu ratele de cuprindere mai mici şi de abandon puţin mai mari decât la 
nivel naţional, înregistrate la nivel regional, se poate estima o rată de părăsire timpurie semnificativă şi 
la nivel regional. 
Nivel scăzut al competenţelor cheie, constatat încă de la intrarea în sistemul de ÎPT, în special în ceea 
ce priveşte o parte din elevii ŞAM - începând cu competenţele de bază “tradiţionale” (matematice, de 
comunicare, etc.) şi continuând cu competenţele de învăţare, capacitatea de gândire critică şi rezolvarea 
de probleme, de relaţionare interpersonală, etc. - necesită din partea şcolilor un efort sporit având în 
vedere: învăţarea centrată pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual; programe remediale 
pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii defavorizate); facilitarea unor trasee 
individualizate de formare, etc. 

Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani) – Trebuie să avem în vedere 
cu prioritate implicarea unităţilor şcolare din ÎPT în formarea adulţilor, prin acreditarea lor ca furnizori 
autorizaţi de FPC la CNFPA şi derularea de programe acreditate din perspectiva faptului că România 
(şi implicit regiunea) înregistrează cea mai scăzută rată de participare în formarea continuă a 
populaţiei adulte (1,3% în 2006, conform Eurostat, faţă de media UE-27 de 9,6% şi UE-15 de 11,1% şi 
de benchmark-ul de 12,5%).  

Deci, principalele concluzii care se pot desprinde privind indicatorii de ieşire sunt: 
§ măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii din mediul rural; 
§ creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere pentru categoriile 
expuse riscului; 
§ măsuri combinate pentru asigurarea accesului la educaţie (rural, categorii dezavantajate), serviciile 
de orientare şi consiliere; 
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§ stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de calificare în 
perspectiva 2013 (rata abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 10%, respectiv rata de absolvire a 
învăţământului secundar superior să fie cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani); 
§ programe pentru diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar în special în mediul rural, 
comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei, etc.; 
§ programe pentru diminuarea şi prevenirea părăsirii timpurii a sistemului educaţional; 
§ promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual;  
§ programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii 
defavorizate). 

Indicatori de impact 
Din analiza indicatorilor care pot măsura impactul ÎPT în plan ocupaţional se constată: 
Ø lipsa unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor; 
Ø necesitatea realizării de anchete/sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi angajatorilor vizând 

inserţia profesională, gradul de utilizare a competenţelor 
Ø realizarea unei analize privind adaptarea ofertei ÎPT la cererea de pe piaţa muncii 
Ø implicarea ÎPT în programe de măsuri active de ocupare, prioritar în sprijinul tinerilor care după 6 

luni de la absolvire nu se integrează pe piaţa muncii. 
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6. Evaluarea progresului în implementarea PRAI 2007 - 2013 
În cadrul proiecrului Phare 2005 documentul programatic PRAI 2007 – 2013 a fost supus unui proces 
de monitorizare realizat de către 2 membrii ai Consorţiului Regional Bucureşti – Ilfov. Activităţile s-au 
axat în principal pe analiza datelor transmise de către instituţiile responsabile de implementarea 
acţiunilor propuse şi compararea  acestora cu acţiunile planificate în PRAI. Formularea concluziilor s-a 
concretizat în observaţii şi recomandări pentru unele activităţi sau măsuri de realizare a obiectivelor şi 
se regăsesc materializate în fişele de monitorizare a obiectivelor după cum urmează: 

Ø Obiectivul „Dezvoltarea raţională a reţelei şcolare TVET” 
Inspectoratele Şcolare din cadrul Regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov propun Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin planurile de şcolarizare, un echilibru al reţelei şcolare TVET la 
nivel de regiune. Se recomandă radierea activităţii 1.1 Elaborarea metodologiei de stabilire a relevanţei 
şcolilor TVET în raport cu nevoile de formare profesională iniţială la nivel regional şi a activităţii 1.3 
Ierarhizarea şcolilor pe baza sistemului de stabilire a relevanţei acestora în raport cu nevoile de formare 
profesională iniţială la nivel regional - anual şi înlocuirea acesteia din urmă cu un alt criteriu pentru 
evidenţierea nevoilor de formare profesională la nivel regional şi local. 

Ø Obiectivul „Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei 
muncii” 

Notele de „proges bun” acordate acţiunilor de realizare a acestui obiectiv au fost acordate ca 
aprecieri maxime, întrucât s-au depus toate eforturile de către echipele de elaborare şi actualizare a 
PRAI şi PLAI, pentru o cuprindere cât mai amplă şi esenţială a datelor şi informaţiilor în aceste 
documente. De asemenea se remarcă identificarea conformităţilor şi neconformităţilor cu 
recomandările PRAI şi PLAI în cadrul Planurilor de şcolarizare, ceea ce demonstrează că activitatea 
instituţiilor responsabile cu întocmirea acestor planuri şi cea a CNDIPD s-a desfăşurat în strânsă 
colaborare. Principalele concluzii centrate pe acţiunile monitorizate la  obiectivul 2 sunt: 

- apariţia unor neconformităţi în planurile de şcolarizare, referitoare la ponderile de şcolarizare 
pentru anumite domenii (acţiunea 2.1 Crearea şi actualizarea anuală a bazei de date necesare eviden-
ţierii indicatorilor de educaţie din PRAI.); 

- actualizarea în termenul stabilit a bazei de date necesare evidenţierii indicatorilor de piaţa muncii 
de către AMOFM şi AJOFM (acţiunea 2.2 Crearea bazei de date necesare evidenţierii indicatorilor de 
piaţă a muncii din PRAI); 

- este necesară efectuarea de studii privind evoluţia pieţei muncii pe termen lung, funcţie de 
strategia de dezvoltare economică a regiunii (acţiunea 2.3 Realizarea şi actualizarea studiilor de piaţa 
muncii); 

- necesarul completărilor PRAI şi PLAI cu noi anexe s-a făcut pe fişele de monitorizare a 
acţiunilor; 

- se constată diminuarea implicării şcolilor arondate centrelor de resurse în formarea profesională 
a tinerilor şi necesitatea modernizării bazei materiale pentru efectuarea practicii din aceste şcoli şi din 
centrele de resurse (acţiunea 2.7 Crearea reţelelor de şcoli pentru fiecare din domeniile de formare 
profesională prioritare la nivel regional); 

- se constată incapacitatea Consiliilor locale prin Direcţiile specializate de a cheltui fondurile 
alocate pentru dezvoltarea campusurilor şcolare (acţiunea 2.8 Dezvoltarea formelor de sprijinire a 
elevilor din mediul rural pentru şcolarizare); 

- se constată colaborarea insuficientă între unităţile şcolare TVET şi agenţii economici, în vederea 
dezvoltării unor parteneriate (acţiunea 2.9 Dezvoltarea formelor de învăţământ pentru adulţi orientate 
cu predilecţie spre satisfacerea nevoilor angajatorilor); 

- se constată lipsa fondurilor necesare comandării unei metodologii de identificare a gradului de 
satisfacţie a agenţilor economici  (acţiunea 2.10 Elaborarea şi implementarea metodologiei de 
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investigare a gradului de satisfacţie a agenţilor economici faţă de formarea profesională iniţială 
furnizată de şcoală); 

Ø Obiectivul „Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolilor TVET” 
Pentru monitorizarea acţiunilor de îndeplinire a acestui obiectiv a fost necesară folosirea unor 
informaţii privind: cheltuirea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru anul 2007 de către 
Consiliile Locale, stadiul lucrărilor la unităţile şcolare cuprinse în BEI şi fondurile alocate de la 
bugetele locale pentru construirea, reabilitarea sau dotarea unităţilor şcolare TVET. Nota pentru 
progres acordată acestor activităţi este “1= progres întârziat”, concluzia fiind aceea că se constată 
dezinteres atât din partea managerilor unităţilor şcolare TVET cât şi din partea autorităţilor publice 
locale. 

Ø Obiectivul „Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET” 
Situaţiile analizate pentru stabilirea progresului realizat în cadrul acţiunilor de îndeplinire a obiectivului 
au evidenţiat următoarele concluzii: 

- organizarea unui număr reprezentativ de cursuri pentru asigurarea calităţii, la nivelul 
municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov; 

- pregătirea cadrelor didactice în procente îmbucurătoare asigură un echilibru din acest punct de 
vedere la nivelul regiunii; 

- se constată dispersarea uniformă pe tot teritoriul regiunii a cabinetelor de consiliere 
psihopedagogică. 

Ø Obiectivul „Monitorizarea acţiunilor şi evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor 
din PRAI şi PLAI” 

Considerăm că evaluarea procesului de monitorizare trebuie efectuat de către organismul superior 
ierarhic Consorţiului Regional de Dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov. 

7. 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. Prezentul capitol se rezumă la a sintetiza unele dintre 
implicaţiile mai importante rezultate din analiză şi de a introduce acţiunile detaliate în capitolul final. 

Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru  grupele tinere de 
vârstă. Cel mai însemnat declin se proiectează pentru grupul ţintă principal (15-24 ani) în care se 
încadrează elevii de liceu, care se estimează că până în 2015, raportat la 2005, va scădea la nivel 
regional cu cca. 39,8%, ceea ce pentru perioada de planificare  2008 - 2013 ar reprezenta o reducere 
semnificativă, nu departe de jumătate a  numărului actual de elevi. 
De aici, o primă concluzie de interes general pentru orice strategie în domeniul resurselor umane 
vizează nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de 
investiţii corespunzătoare în capitalul uman. 
Pentru sistemul de educaţie şi formare profesională, previziunile demografice corelate cu concluziile 
rezultate din analiza indicatorilor pentru educaţie şi din analiza ofertei curente în raport cu tendinţele 
pieţei muncii şi economiei regionale, conduc la nevoia de planificare a unor măsuri vizând: ajustarea 
ofertei în raport cu nevoile de calificare pe termen lung, asigurarea accesului la educaţie şi formare 
profesională (acces vs. calitatea serviciilor şi varietatea opţiunilor), optimizarea resurselor.  
De asemenea - pentru compensarea pierderilor  de populaţie şcolară şi consolidarea poziţiei şcolilor în 
cadrul comunităţii - se desprinde nevoia şi oportunitatea unei strategii de diversificare a grupurilor 
ţintă şi a ofertei de servicii: implicarea activă pe piaţa formării adulţilor, servicii în folosul 
comunităţii, contracte cu întreprinderile şi alte organizaţii pentru studii, cercetări şi consultanţă, etc. 
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În sprijinul adaptării permanente a ofertei la comanda socială, se recomandă crearea şi aplicarea unor 
proceduri coerente de investigare a nevoilor de calificare la nivel regional şi local, care să furnizeze  
informaţiile necesare - credibile, de calitate, periodic  actualizate şi accesibile şcolilor şi beneficiarilor 
sistemului de educaţie şi formare profesională.  
Corelarea bazelor de date din şomaj cu noile finalităţi (calificări/niveluri de calificare) obţinute prin  
sistemul de educaţie şi formare profesională şi cu prevederile viitorului cadru naţional al calificărilor ar 
facilita schimbul de informaţii utile, de interes reciproc.  
De asemenea se recomandă colaborarea între instituţiile din educaţie şi formare profesională, 
universităţi şi ale organizaţii specializate pentru proiectarea şi aplicarea unor proceduri adecvate de 
sondare a opiniei absolvenţilor şi angajatorilor - vizând inserţia profesională, gradul de utilizare a 
competenţelor şi alte informaţii utile privind finalităţile sistemului de educaţie şi formare profesională 
În acest scop, au fost utile unele repere oferite de informaţiile statistice oficiale şi rezultatele din 
studiile de piaţă a muncii realizate prin programul Phare TVET, concluziile din analiza comparativă 
şomaj-locuri de muncă (pe grupe de ocupaţii) pe baza datelor puse la dipoziţie de AJOFM, combinate 
cu informaţiile parţiale obţinute din diverse surse şi, nu în ultimul rând, opiniile formulate cu diverse 
ocazii în întâlnirile Consorţiului Regional şi ale Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului 
Social pentru Formarea Profesională, precum şi recomandările experţilor din Asistenţa Tehnică a 
Programului Phare TVET.  
Se recomandă oferirea unor repere raţionale pentru structura planurilor de şcolarizare în viitor,  dar 
care să permită adaptarea la specificul local, să încurajeze flexibilitatea şi diversitatea ofertei, 
deschiderea spre evoluţiile viitoare şi adaptarea la schimbare (inclusiv adaptările ulterioare ale 
nomenclatoarelor de pregătire). În sprijinul raţionalizării reţelei şcolare şi optimizării resurselor se 
recomandă evaluarea poziţiei în viitor a fiecărei şcoli din reţeaua şcolară actuală – prin aplicarea unui 
set de criterii şi indicatori obiectivi cu referire la: evoluţia demografică, condiţiile de acces în 
zonă/zonele apropiate, calitatea serviciilor, relevanţa faţă de nevoile de calificare şi opţiunile elevilor.  
Dezvoltarea raţională a reţelei şcolare ÎPT este abordată ca un prim obiectiv specific în planul de 
acţiuni. Măsurile, acţiunile planificate şi ţintele, rezultatele măsurabile aşteptate asociate obiectivului 
specific 1 privesc realizarea concordanţei între reţeaua şcolară existentă şi nevoia de dezvoltare 
regională. 

Deosebit de importantă este adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele 
pieţei muncii - vizată prin indicatorul de realizare măsurile asociate obiectivului specific 2, urmărind 
ca procentele pe domenii de formare profesională iniţială din planurile de şcolarizare să fie în 
concordanţă cu recomandările PRAI şi PLAI. 

Măsurile specifice pentru asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolilor ÎPT sunt 
sintetizate la obiectivul specific 2 şi au în vedere în primul rând:  
- identificarea unităţilor şcolare IPT necesar a fi dezvoltate; 
- reabilitarea infrastructurii şcolilor IPT;  
- înlocuirea echipamentelor IT uzate moral şi dotarea cu echipamente necesare pregătirii de specialitate 
şi conectate la internet. 
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8. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 
1. Există documentele de planificare strategică pe termen lung a ofertei de 

calificare corelată la toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean 
(PLAI), unitate şcolară (PAS), iar primele două se regăsesc pe site-urile 
inspectoratelor şcolare spre consultare publică. 

2. S-au identificat şi s-au eliminat parţial unele dezechilibre între planurile de 
şcolarizare şi nevoile de calificare cerute pe piaţa muncii. 

3. Există parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a 
Forţei de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea 
socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a 
managementului şcolar. 

4. Instrumentele de asigurare a calităţii s-au generalizat în toate şcolile IPT. 
5. Multe unităţi de învăţământ IPT la nivelul regiunii au beneficiat de: 

ü reabilitare şi dotare cu echipamente didactice şi de birotică din 
finanţările Phare TVET; 
ü formarea personalului didactic şi managerial pe problematica 
schimbărilor fundamentale din curriculum-ul TVET. 

6. Reţea şcolară de învăţământ obligatoriu acoperă întreg teritoriul regiunii. 
7. Reţele şcolare tematice constituite între centrele de resurse şi unităţile din 

învăţământ profesional şi tehnic din municipiul Bucureşti, pe de o parte, şi 
unităţile de învăţământ din proiectele Phare 2004 şi celelalte unităţi şcolare 
din judeţul Ilfov, pe de altă parte. 

8. În regiune există un număr mare de furnizori autorizaţi de formare 
profesională continuă. 

9. Oferta de învăţământ superior permite accesul absolvenţilor de liceu atât 
din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cât şi din alte judeţe alăturate, 
capitala fiind cel mai puternic centru universitar din ţară.  

PUNCTE SLABE 
1. Documentele strategice de planificare, deşi există, ele sunt nu sunt 

consultate de către toate unităţile şcolare din IPT pentru fundamentarea 
planului de şcolarizare, astfel oferta şcolară se armonizează parţial cu 
cererea de pe piaţa muncii, generând dezechilibre între cerere şi ofertă.  

2. Mai sunt calificări cerute pe piaţa mucii pentru care nu se şcolarizează 
încă, aşa cum ar fi cele din domeniul „Estetica şi igiena corpului 
omenesc”. 

3. Parteneriatele cu agenţii economici trebuie văzute în integritatea lor, prin 
asigurarea de către unitatea şcolară a condiţiilor necesare desfăşurării 
unor cursuri de formare continue a angajaţilor a mai multor firme la care 
se desfăşoară stagiile de practică şi prin implicarea şcolilor în proiecte din 
FSE în care un obiectiv să fie şi pregătirea tutorilor din întreprinderi să 
lucreze cu elevii. 

4. Multe unităţi şcolare IPT în care s-au introdus  instrumentele de asigurare 
a calităţii mai au încă probleme în realizarea rapoartelor de autoevaluare. 

5. Numărul de unităţi şcolare care au beneficiat de reabilitare şi dotare cu 
echipamente didactice este foarte mic în raport cu necesităţile reale ale 
sistemului; mobilitatea profesională scăzută şi fluctuaţia  
profesorilor/maiştrilor instructori din învăţământul IPT face ca eficienţa 
procesului de predare/învăţare să fie uneori mai scăzută. 

6. Deşi reteaua este acoperitoare pentru regiune, există dificultăţi în 
acoperirea cu profesori titulari  în unele domenii cum ar fi: profesori şi 
maiştri instructori în comerţ, turism şi alimentaţie, construcţii, industrie 
alimentară, agricultură/veterinar/zootehnie, electronică şi automatizări, 
etc. De asemenea, mulţi elevi aleg să vină către municipiul Bucureşti, 
lăsând unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov fără elevi.  

7. Reţelele tematice constituite nu funcţionează de ajuns pentru împărtăşirea 
experienţei acumulate de unele şcoli cu celelalte unităţi şcolare din reţea. 

8. Deşi numărul este mare de furnizori autorizaţi de FPC (un număr de 247 
la nivelul regiunii înregistraţi la CNFPA), numai 5 unităţi şcolare sunt 
printre acestea. 

9. Accesul limitat la educaţie pentru elevii cu handicap datorat infrastructurii 
necorespunzătoare a şcolilor IPT 

10. Număr insuficient de cabinete de orientare şcolară şi profesională şi de 
consilieri şcolari, acest fapt ducând la opţiunea elevilor cu predilecţie către 
liceul teoretic, iar după terminarea acestuia, intrarea lor în şomaj. 

11. Nivel scăzut al competenţelor cheie, constatat încă de la intrarea în 
sistemul de ÎPT, în special în ceea ce priveşte elevii ŞAM 
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OPORTUNITĂŢI 
1. Regiunea Bucureşti - Ilfov este o regiune cu posibilităţi mari de 

creştere economică, superioare mediei naţionale, ocupând locul întâi 
pe ţară cu privire la valoarea PIB/loc. la paritatea puterii de cumpărare 
standard.  

2. În ceea ce priveşte domeniile cerute pe piaţa muncii, construcţiile 
par să deţină primul loc în ceea ce priveşte numărul de locuri nou 
create în următoarele 6 luni, respectiv de 13,8%; de asemenea, pe al 
doilea loc se regăsesc Tranzacţiile imobiliare, închirieri şi activităţi 
prestate în principal întreprinderilor cu 11,8%; pe cel de-al treilea 
loc se regăsesc la egalitate cei care îşi desfăşoară activitatea în 
Transport şi depozitare, poştă şi telecomunicaţii şi Învăţământ cu 
7,2%. 

3. O oportunitate o reprezintă şi accesarea Fondurile structurale pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şcolare, unde unităţile de învăţământ 
trebuie să colaboreze cu autorităţile publice locale pentru depunerea 
de proiecte prin Programul Operaţional Regional.  

4. Fondul Social European oferă prin Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, prin Axele Prioritare 1 şi 2 
oportunităţi de finanţare pentru formarea cadrelor didactice, pentru 
organizarea stagiilor de practică a elevilor şi în ţară şi în state membre 
ale Uniunii Europene, etc.  

 

AMENINŢĂRI 
1. Scăderea numărului populaţiei la nivelul întregii regiuni, ritmul cel mai 

alert de descreştere înregistrând populaţia de vârstă şcolară 
2. Se preconizează în următorii ani creşterea populaţiei din grupa de 

vârstă de peste 65 de ani şi o pondere mai mică a populaţiei în 
vârstă de muncă din mediul rural, combinat cu tendinţa tinerilor de a 
părăsi ruralul. 

3. Populaţia şcolară din învăţământul preuniversitar a scăzut drastic, 
în perioada 2000–2006. La nivel regional se preconizează pentru 
perioada 2005-2015 o scădere cu 36,7% a efectivele din grupa de 
vârstă 15-18 ani (care includ  elevii de liceu / şcoala de arte şi 
meserii) şi cu 29,9% a efectivelor din grupa de vârstă 19-24 ani (care 
interesează învăţământul postliceal şi superior).   

4. Deficit foarte mare la nivelul regiunii ce reiese din înregistrările 
AMOFM/AJOFM, respectiv din numărul mare de 12.481 locuri 
vacante la nivelul regiunii, numărul mic de 3549 şomeri înregistraţi, din 
care numai 48 absolvenţi.  

5. Migraţia în creştere în afara regiunii şi a ţării  având ca efect  
reducerea numărului de elevi şi diminuarea posibilităţii planificării 
corecte a cifrei de şcolarizare  

6. Numărul extrem de scăzut al populaţiei tinere ocupate.  
7. Ponderea  mare a şomerilor tineri (15-24 ani - 24,1%), indiferent de 

sex sau mediul de viata al acestora. 
8. Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare 

continuă - în contrast cu nevoile de formare în creştere. 
9. Rata  de tranziţie în învăţământul secundar superior scăzută, în rândul 

populaţiei şcolare din mediul rural. 
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9. ACŢIUNI PROPUSE 
 

 
Intervenţia Indicatori de realizare  Surse şi mijloace de verificare 

OBIECTIV 
GENERAL 

Creşterea gradului de inserţie profesională a 
absolvenţilor învăţământului profesional şi 
tehnic 

Diminuarea  procentului absolvenţilor 
seriei curente aflaţi în şomaj până în  
2013 

Statisticile AMOFM /AJOFM 
ILFOV 

OBIECTIVE 
SPECIFICE 

1. Dezvoltarea raţională a reţelei şcolare IPT 
Reţeaua şcolară IPT răspunde nevoilor 
regionale şi locale de formare profesională 
iniţială până în 2013 

Analize ale concordanţei dintre 
recomandărilor Consorţiului pentru 
dezvoltarea reţelei şcolare IPT şi 
modificările apărute în reţea 

2. Adaptarea ofertei educaţionale de 
formare profesională la cerinţele pieţei 
muncii 

Procentele pe domenii de formare 
profesională iniţială din planurile de 
şcolarizare sunt în concordanţă cu 
recomandările din PRAI şi PLAI începând 
cu anul şcolar 2006-2007 

Analize ale planurilor de şcolarizare 
în raport cu recomandările PRAI şi 
PLAI  

3. Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi 
dotare a şcolilor IPT 

Toate şcolile IPT identificate ca necesar a fi 
dezvoltate asigură condiţiile necesare 
desfăşurării activităţilor didactice de 
formare profesională iniţială inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilităţi până în 2009 

Autorizaţiile de funcţionare a 
şcolilor 

Toate şcolile IPT  identificate ca necesar a fi 
dezvoltate dispun de echipamentele IT şi 
pentru pregătirea de specialitate până în 
2009 

Analize privind gradul de asigurare 
a cerinţelor SPP şi curriculum prin 
dotările realizate 

4. Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor 
IPT 

Întregul personal de conducere al şcolilor 
IPT a parcurs stagiile de formare în 
domeniul managementului până în 2013 

Situaţiile statistice ale ISMB / ISJ 
Ilfov  

Toate cadrele didactice din şcolile IPT au 
parcurs stagiile de formare 

Situaţiile statistice ale ISMB / ISJ 
Ilfov  

Mărirea numărului de consilieri pentru 
orientarea şcolară şi vocaţională până în 
2013 

Situaţiile statistice ale ISMB / ISJ 
Ilfov  

5. Monitorizarea acţiunilor şi evaluarea 
rezultatelor PRAI şi PLAI 

Pentru toate acţiunile din PRAI au fost 
completate fişe de monitorizare începând cu 
anul şcolar 2007 – 2008 şi s-au  întocmit 
rapoarte de monitorizare. 

Rapoartele de monitorizare pentru 
PRAI. 

 
 



PRAI REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV 2008 - 2013 

 101 

OBIECTIV 
SPECIFIC 

INDICATORI DE 
RELIZARE 

SURSE ŞI MIJLOACE DE VERIFICARE 

1. Dezvoltarea 
raţională a 
reţelei şcolare 
IPT 

Reţeaua şcolară IPT răspunde 
nevoilor regionale şi locale de 
formare profesională iniţială  

Analize ale concordanţei dintre recomandărilor Consorţiului pentru dezvoltarea reţelei şcolare IPT şi 
modificările apărute în reţea 

Măsuri / 
Acţiuni 
planificate 

Ţinte, 
rezultate 

măsurabile 
aşteptate 

Indicatori de 
realizare 

Surse şi 
mijloace de 
verificare 

Organizaţii 
responsabile 

pentru 
implementare 

Insituţii 
partenere 

Termen 
de 

realizare 

Resurse Precondiţii 
şi riscuri 

1.1 Realizarea 
studiului 
„Analiza pieţei 
muncii” 

Existenţa 
studiului şi 
formularea 
concluziilor 
relevante 
pentru IPT 

Completarea 
machetelor 
relevante pentru 
formularea 
concluziilor de 
către AMOFM/ 
AJOFM Ilfov 

Studiul 
realizat 

AMOFM, 
AJOFM pentru 
furnizarea datelor 
şi Consorţiul 
regional pentru 
realizarea 
studiului 

CNDIPT, ISMB, ISJ 
Ilfov, CLDPS, MECT 

30 mai 
2008 

Balanţa 
şomaj – 
locuri de 
muncă 
vacante 

Existenţa 
datelor 
necesare 
pentru 
realizarea 
studiului 

1.2 
Formularea 
concluziilor 
privind 
concordanţa 
între reţeaua 
şcolară 
existentă şi 
rezultatele 
studiului 

Stabilirea 
corectă a 
diferenţelor 
constatate 

Macheta, 
comentarii şi 
recomandări 
(raport) 

Machetă şi 
grafice care 
cuprind 
situaţia 
absolvenţilor 
care 
finalizează 
cursurile în 
anul şcolar 
2007-2008 
 

ISMB / ISJ Ilfov CNDIPT, Consorţiu 
Regional, CLDPS, 
MECT,CJ,CL 

1 oct. 2008 Bază de 
date 

Existenţa 
datelor 
actualizate 
necesare 

1.3 Adoptarea 
deciziilor de 
dezvoltare  a 
reţelei şcolare 
regionale IPT 

Factorii de 
decizie adoptă 
recomandările  
pentru 
dezvoltare  a 
reţelei şcolare 
regionale IPT - 
anual începând 
cu 2006 

Machetă pentru 
planul de 
şcolarizare a 
CNDIPT 

Deciziile 
ISMB, ISJ 
Ilfov, 
Consiliul 
Judeţean şi 
Consiliul 
Local pentru 
sprijinirea 
dezvoltării 
şcolilor 

ISMB / ISJ Ilfov MECT,CNDIPT,CLD
PS,CJ, CL, ISMB, ISJ 

Aprilie 
2009 

Planul de 
şcolarizare 
pe reţeaua 
IPT şi 
analiza 
pieţei 
muncii 

Realizarea 
planului de 
şcolarizare 
în anul 
şcolar 
anterior 
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OBIECTIV 
SPECIFIC 

INDICATORI DE 
REALIZARE 

SURSE ŞI MIJLOACE DE VERIFICARE 

2.Adaptarea 
ofertei 
educaţionale de 
formare 
profesională la 
cerinţele pieţei 
muncii 

 
Procentele pe domenii de formare 
profesională iniţială din planurile 
de şcolarizare sunt în concordanţă 
cu recomandările din PRAI şi 
PLAI începând cu anul 2006 

Analize ale planurilor de şcolarizare în raport cu recomandările PRAI şi PLAI 

Măsuri / 
Acţiuni 
planificate 

Ţinte, 
rezultate 

măsurabile 
aşteptate 

Indicatori de 
realizare 

Surse şi 
mijloace de 
verificare 

Organizaţii 
responsabile 

pentru 
implementare 

Insituţii 
partenere 

Termen 
de 

realizare 

Resurse Precondiţii şi 
riscuri 

2.1 Actualizarea 
anuală a bazei 
de date necesare 
evidenţierii indi-
catorilor de 
educaţie din 
PRAI 

Baza de date 
privind 
indicatorii de 
educaţie este 
constituită şi 
actualizată 
anual începând 
cu 2006 

Baza de date şi 
Indicatorii 
pentru educaţie 

Site-ul ADR, 
Site – urile 
ISMB, ISJ 
Ilfov 

ISMB / ISJ Ilfov Consorţiul 
regional, 
CLDPS 

Conform 
datei de 
apariţie a 
anuarului 
statistic  

Anuarul 
statistic şi 
date ISMB, 
ISJ Ilfov 

Existenţa bazelor 
de date necesare 
pentru indicatorii 
pentru educaţie 

2.2 Actualizarea  
bazei de date 
necesare 
evidenţierii 
indicatorilor de 
piaţă a muncii 
din PRAI 

Baza de date 
privind 
indicatorii de 
piaţă a muncii 
este constituită 
şi actualizată 
anual începând 
cu 2006 

Baza de date şi 
Indicatorii 
pentru piaţa 
muncii 

Site-ul ADR 
Site-urile 
ISMB/ISJ 
Site-urile 
AMOFM / 
AJOFM Ilfov 

AMOFM / 
AJOFM 

Consorţiul 
regional, 
CLDPS 

Conform 
datei de 
apariţie a 
anuarului 
statistic  

Anuarul 
statistic şi 
date 
AMOFM, 
AJOFM Ilfov 

Existenţa bazelor 
de date necesare 
pentru indicatorii 
pentru piaţa 
muncii 

2.3 Realizarea 
studiilor de 
piaţa muncii. 

Existenţa 
studiilor de 
piaţa muncii 
actualizate 
anual începând 
cu 2006 

 Studii de 
piaţa muncii 

Consorţiul 
regional 

Institute de 
cercetare a 
pieţei 
muncii 
abilitate 
pentru 
realizarea 

Mai 2009 Fondul 
Social 
European  
Surse 
bugetare şi 
extrabugetare 
ale 
instituţiilor 
reprezentate 
în structurile 

Existenţa unei 
cereri de realizare 
a studiilor 
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unor astfel 
de studii 

parteneriale: 
Consorţiul 
regional şi 
CLDPS 
Bucureşti şi 
Ilfov 

2.4 Actualizarea 
şi elaborarea 
anuală a PRAI 

PRAI actualizat 
anual în 
concordanţă cu 
cerinţele pieţei 
muncii 

PRAI aprobat 
de Consiliul de 
Dezvoltare 
Regională 

Aprobarea 
Consiliului 
regional . 
Site-ul 
CNDIPT 
Site-ul ADR  
Site-urile 
ISMB/ ISJ 
Ilfov 
Site-urile 
AMOFM/ 
AJOFM Ilfov 

Consorţiul 
regional 

CLDPS 
Bucureşti şi 
Ilfov, 
MECT, 
CNDIPT 

Iunie 2009 Fondul 
Social 
European  
Surse 
bugetare şi 
extrabugetare 
ale 
instituţiilor 
reprezentate 
în Consorţiul 
regional 

Realizarea unui 
PRAI bazat pe 
date relevante şi 
actuale 

2.5 Actualizarea 
şi elaborarea 
anuală a PLAI 

2 PLAI (pentru 
Municipiul 
Bucureşti şi 
judeţul Ilfov) 
actualizate în 
concordanţă cu 
cerinţele pieţei 
muncii 

2 PLAI aprobate 
de CLDPS 
Bucureşti şi 
Ilfov 

Aprobările 
CLDPS  
Site-ul 
CNDIPT 
Site-ul ADR  
Site-
urileISMB/ 
ISJ Ilfov 
Site-urile 
AMOFM/ 
AJOFM 

ISMB / ISJ Ilfov, 
CLDPS Bucureşti 
şi Ilfov 

MECT, 
CNDIPT 

Iulie 2009 Fondul 
Social 
European  
Surse 
bugetare şi 
extrabugetare 
ale 
instituţiilor 
reprezentate 
în CLDPS 
Bucureşti şi 
Ilfov 

Realizarea a 2 
PLAI bazate pe 
date relevante şi 
actuale 

2.6 Elaborarea 
anuală a 
Planurilor de 
şcolarizare în 
concordanţă cu 
recomandările 
PRAI şi PLAI 

2 Planuri de 
şcolarizare 
(pentru 
municipiul 
Bucureşti şi 
judeţul Ilfov) 
adaptate la 
recomandările 
din PRAI şi 
PLAI 

2 Planuri de 
şcolarizare 
avizate de 
C.L.D.P.S. şi 
aprobate de 
MECT- anual 

Avizele 
CLDPS. 
Aprobările 
MECT 

ISMB / ISJ Ilfov CLDPS 
Bucureşti şi 
Ilfov  
MECT, 
CNDIPT 

Decembrie 
2008 

Documente 
de prognoză 
şi planificare 
elaborate în 
parteneriat de 
către ISMB, 
ISJ Ilfov, 
Consorţiul 
Regional, 
CLDPS 

Fundamentarea 
planulurilor de 
şcolarizare pe baza 
PRAI şi PLAI 
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2.7 Crearea 
reţelelor de şcoli 
pentru fiecare 
din domeniile de 
formare 
profesională 
prioritare la 
nivel regional 

Constituirea 
reţelelor şcolare 
pentru toate 
domeniile de 
formare 
profesională 
iniţială în care 
se şcolarizează 
elevi, 
constituite până 
în 2013. 
Constituirea 
reţelei firmelor 
de exerciţiu,  
reţelei unităţilor 
şcolare cuprinse 
în programul 
auto, reţelei  
Phare Ilfov 

Numărul 
reţelelor şi 
componenţa 
acestora  
Numărul 
şcolilor cărora li 
se oferă 
consultanţă şi 
programele de 
consultanţă 

Convenţiile 
de constituire 
a reţelelor de 
şcoli  
Planuri şi 
programe de 
consultanţă 

ISMB / ISJ Ilfov CLDPS 
Bucureşti şi 
Ilfov  
MECT, 
CNDIPT 

Octombrie 
2008 

Fondul social 
european 
Surse 
bugetare şi 
extrabugetare 
ale unităţilor 
şcolare 

5 reţele de şcoli 
constituite până 
în 2007 

2.8 Dezvoltarea 
formelor de 
sprijinire a 
elevilor din 
mediul rural 
pentru 
şcolarizare 

Începând cu 
anul şcolar 
2007- 2008 toţi 
absolvenţii de 
gimnaziu 
urmează 
învăţământul 
obligatoriu de 
10 ani  
Începând cu 
anul şcolar 
2007 - 2008 
creşte numărul 
elevilor care 
continuă 
studiile în anul 
de completare şi 
se diminuează 
abandonul 

Numărul 
absolvenţilor de 
gimnaziu care 
urmează 
învăţământul 
obligatoriu de 
10 ani  
Procentul 
absolvenţilor 
anului de 
completare care 
urmează liceul 
Rata 
abandonului 
şcolar  
A doua şansă 
Programul Euro 
200 

StatisticileIS
MB / ISJ 
Ilfov 

ISMB / ISJ Ilfov MECT, 
Consiliile 
Locale, 
angajatori 

Decembrie 
2008 şi mai 
2009 (în 
funcţie de 
datele 
disponibile) 

Fondul 
Social 
European  
 
Surse 
bugetare 
naţionale şi 
locale  
Surse 
extrabugetare 
ale unităţilor 
şcolare  
Surse atrase 
de la diferiţi 
factori 
interesaţi 

Existenţa 
fondurilor 
pentru 
continuarea 
proiectelor 
guvernamentale 
Cadrul legislativ 
privind 
învăţământul şi 
educaţia 
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şcolar în fiecare 
an până în 2013 

Realizarea şi 
interpretarea 
unor grafice 
privind 
acordarea de 
stimulente pt. 
reducerea 
abandonului 
şcolar 

2.9 Dezvoltarea 
formelor de 
învăţământ 
pentru adulţi 
orientate cu 
predilecţie spre 
satisfacerea 
nevoilor 
angajatorilor 

Creşterea anuală a 
numărului de 
grupuri şcolare  
autorizate ca  
furnizori de formare 
continuă 
Creşterea numărului  
de  programe  de 
formare profesională 
continuă derulate de 
unităţile şcolare 
(incluzând  nr. de 
participanţi). 

Numărul 
grupurilor 
şcolare 
autorizate  
Numărul 
calificărilor 
pentru care 
există autorizări 
Numărul 
participanţilor la 
aceste cursuri 
Realizarea de 
machete şi 
grafice 
relevante 

Autorizaţiile 
CNFPA 

ISMB / ISJ Ilfov, 
unităţile şcolare 

MECT, 
Consilii 
Locale, 
angajatori 

Permanent 
până în 
2013  
 

Fondul 
Social 
European   
Surse 
extrabugetare 
ale unităţilor 
şcolare 
Costuri 
necesare 
autorizării 
unităţilor 
şcolare ca 
furnizări de 
pregătire 
pentru adulţi 
Costuri 
necesare 
derulării 
programelor 
de formare 

 

2.10 Elaborarea 
şi 
implementarea 
unor 
instrumente de 
investigare a 
gradului de 
satisfacţie a 
agenţilor 

Toate  şcolile IPT 
aplică instrumente  
de investigare a 
gradului de 
satisfacţie al 
agenţilor economici, 
parteneri de practică 
faţă de formarea 
profesională iniţială 

Existenţa 
instrumentelor 
de investigare 
Numărul 
şcolilor care 
aplică 
instrumentele de 
investigare 

Rapoarte ale 
şcolilor şi ale 
ISMB/ ISJ 

Unităţile şcolare, 
ISMB / ISJ Ilfov, 
CMBRAE şi 
CJRAE  

CNDIPT, 
agenţii 
economici 
parteneri ai 
unităţilor 
şcolare 

Mai 2009 Fondul 
Social 
European  
Surse 
bugetare şi 
extrabugetare 
ale unităţilor 
şcolare 
Necesare 

Existenţa 
bazelor de date 
a agenţilor 
economici 
parteneri, 
angajatori 
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economici faţă 
de formarea 
profesională 
iniţială furnizată 
de şcoală 

furnizată de şcoală 
până în 2009. 
 

aplicării 
instrumentelo
r 

2.11 Dezvoltarea 
competenţelor  
CDL şi a 
materialelor 
auxiliare în 
parteneriat cu 
agenţii 
economici 

CDL adaptat 
nevoilor 
angajatorilor  
Toţi elevii 
învăţământului IPT 
beneficiază de 
materialele suport de 
învăţare pentru CDL 
până în 2013 
 

Numărul CDL 
elaborat în 
parteneriat cu agenţii 
economici de către 
fiecare şcoală. 
Numărul elevilor 
care beneficiază de 
materiale suport de 
învăţare elaborate în 
parteneriat cu agenţii 
economici 

Avizele 
agenţilor 
economici 
pentru CDL 
şi materialele 
suport de 
învăţare 
Rapoarte ale 
ISMB, ISJ 
Ilfov  

Unităţile şcolare, 
ISMB / ISJ Ilfov 

Agenţi 
economici 
parteneri de 
practică 

Anual până 
în 2013 

Fondul social 
european  
Surse 
bugetare şi 
extrabugetare 
ale 
instituţiilor 
reprezentate 
în structurile 
parteneriale: 
Consorţiul 
regional şi 
CLDPS, 
necesare 
elaborării 
CDL şi 
materialelor 
suport 

Existenţa 
parteneriatelor 
în formarea 
profesională 
iniţială şi 
continuă 
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OBIECTIV 
SPECIFIC 

INDICATORI DE 
RELIZARE 

SURSE ŞI MIJLOACE DE VERIFICARE 

3. Asigurarea 
condiţiilor de 
infrastructură şi 
dotare a şcolilor 
IPT 

Toate şcolile IPT  identificate ca 
necesar a fi dezvoltate asigură 
condiţiile necesare desfăşurării 
activităţilor didactice de formare 
profesională iniţială inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilităţi până în 
2013 

Autorizaţiile de funcţionare a şcolilor 

Toate şcolile IPT identificate ca 
necesar a fi dezvoltate dispun de 
echipamentele IT moderne şi 
pentru pregătirea de specialitate 
până în 2013 

Analize privind gradul de asigurare a cerinţelor SPP şi curriculum prin dotările realizate 

Măsuri / 
Acţiuni 
planificate 

Ţinte, 
rezultate 

măsurabile 
aşteptate 

Indicatori de 
realizare 

Surse şi 
mijloace de 
verificare 

Organizaţii 
responsabile 

pentru 
implementare 

Insituţii 
partener

e 

Termen de 
realizare 

Resurse  Precondiţii şi 
riscuri 

3.1 Identificarea 
unităţilor 
şcolare IPT 
necesar a fi 
dezvoltate 

Şcolile IPT 
necesar a fi 
dezvoltate 
sunt 
identificate 
în raport cu 
priorităţile 
din PRAI şi 
PLAI până în 
mai 2009 

Realizarea unei 
fişe pentru fiecare 
unitate şcolară din 
IPT relevantă 
pentru 
infrastructură şi 
dotare (situaţie 
realizată începând 
cu anul 2006). 

Concluziile şi 
recomandările  
în urma 
analizării fişelor 
de la fiecare 
unitate din IPT 

ISMB/ISJ Ilfov CLDPS 
Bucureşti 
şi Ilfov 

Surse bugetare şi 
extrabugetare 
necesare realizării 
studiilor de 
identificare 

Mai 2009 Existenţa “fişei” 
pentru fiecare 
unitate şi 
realizarea unei 
baze de date cu 
toate unităţile 

3.2 Reabilitarea 
infrastructurii 
şcolilor IPT 
identificate 

Toate şcolile 
identificate 
sunt 
reabilitate 
până la 
sfârşitul 
anului 2013 
 

Numărul de şcoli 
reabilitate conform 
recomandărilor şi 
deciziilor 
autorităţilor locale 
şi ISMB, ISJ Ilfov. 
Calitatea lucrărilor 
de reabilitare 

Listele şcolilor 
selectate pentru 
dezvoltare  
Proiectele de 
reabilitare  
Procesele 
verbale de 
recepţie finală 
Autorizaţiile de 
funcţionare 

ISMB, ISJ 
Ilfov, Consiliul 
Judeţean, 
Consiliile 
Locale 1-6, 
şcolile selectate 
 

MECT Fondul european de 
dezvoltare regională 
(POR) 
Surse bugetare şi 
extrabugetare, surse 
ale Consiliilor 
Locale şi Consiliilor 
Judeţene necesare 
reabilitării 
înfrastructurii 

Anual 
până în 
2013 

Existenţa unor 
proiecte de 
reabilitare şi 
dotare 
Nealocarea 
fondurilor 
necesare 
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şcolilor IPT 
3.3 Înlocuirea 
echipamentelor 
IT uzate moral 
Dotarea cu 
echipamente 
necesare 
pregătirii de 
specialitate şi 
conectate la 
internet 

Fondurile 
destinate 
pentru 
dotarea cu 
echipamente 
sunt cheltuite 
integral în 
aceste 
scopuri 
Şcolile 
identificate 
sunt 
conectate la 
internet cu 
cel puţin 2 
tipuri de 
conexiuni 
până la 
sfârşitul 
anului 2013 

Toate şcolile  IPT 
identificate ca 
necesar a fi 
dezvoltate dispun 
de echipamentele 
IT actuale , 
conectate la 
internet şi 
echipamente 
pentru pregătirea 
de specialitate 
până în 2013. 
Folosirea integrală 
a surselor de 
finanţare 

Analize privind 
gradul de 
asigurare a 
cerinţelor SPP 
şi curriculum 
prin dotările 
realizate 

ISMB, ISJ 
Ilfov, Consilii 
Locale, Consilii 
Judeţene 

MECT, 
CNDIPT 

Fondul european de 
dezvoltare regională  
Surse bugetare şi 
extrabugetare, surse 
ale Consiliilor 
Locale 

Anual 
până în 
2013 

Existenţa unor 
liste de 
echipamente 
necesare pentru 
dotarea fiecărei 
unităţi şcolare. 
Nealocarea 
fondurilor 
necesare 
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OBIECTIV 
SPECIFIC 

INDICATORI DE RELIZARE SURSE ŞI MIJLOACE DE VERIFICARE 

4. Dezvoltarea 
resurselor umane 
ale şcolilor IPT 

Întregul personal de conducere al şcolilor 
IPT a parcurs stagiile de formare în 
domeniul managementului până în 2013 

Situaţiile statistice ale ISMB, ISJ Ilfov 

Toate cadrele didactice din şcolile IPT au 
parcurs stagiile de formare în domeniul 
pregătirii de specialitate şi IT. 

Situaţiile statistice ale ISMB, ISJ Ifov 

Creşterea numărului de consilieri pentru 
orientarea şcolară şi vocaţională până în 
2013 

Situaţiile statistice ale ISMB, ISJ Ilfov 

Măsuri / 
Acţiuni 
planificate 

Ţinte, rezultate 
măsurabile 
aşteptate 

Indicatori de 
realizare 

Surse şi 
mijloace de 
verificare 

Organizaţii 
responsabile 

pentru 
implementar

e 

Insituţii 
partenere 

Termen 
de 

realizare 

Resurse Precondiţii şi 
riscuri 

4.1 Stagii de 
formare (modulul 
de iniţiere şi 
module de 
dezvoltare până 
în 2013) a 
directorilor şi 
directorilor 
adjuncţi ai 
şcolilor IPT în 
domeniul 
managementului 

Toţi directorii şi 
directorii adjuncţi ai 
şcolilor IPT au 
parcurs module de 
iniţiere . 
 

Toţi directorii şi 
directorii adjuncţi 
au parcurs stagiile 
de formare - 
modulul de 
iniţiere. 

Rapoarte ale 
ISMB, ISJ 
Ilfov 

ISMB, ISJ 
Ilfov 

Instituţii 
partenere: 
MECT, CCD 
Bucureşti şi 
Ilfov, 
CNDIPT, 
Şcolile Centre 
de Resurse 

Mai 2008 
Anual 
până în 
2013  

Fondul 
Social 
European  
Surse 
bugetare 
furnizate de 
MECT 
Surse 
extrabugetar
e necesare 
formării 
directorilor/ 
directorilor 
adjuncţi, 
consilierilor 
şcolari, 
cadrelor 
didactice de 
specialitate 
 

Derularea de 
programe 
acreditate de 
formare pentru 
directori 

4.2 Stagii de for-
mare pentru 
membrii 
echipelor de 
elaborare a PAS 
din toate şcolile 
IPT 

Membrii echipelor 
din toate unităţile 
şcolare IPT  au 
competenţele 
necesare elaborării 
PAS până la 
sfârşitul anului 
2008. 

Toţi membrii 
echipelor de 
elaborare PAS au 
parcurs stagii de 
formare. 

Rapoarte ale 
ISMB / ISJ 
Ilfov 

ISMB, ISJ 
Ilfov   

MECT, 
CNDIPT, 
CCD 
Bucureşti şi 
Ilfov, Şcolile 
Centre de 
Resurse 

Mai 2008 Derularea 
activităţii de 
formare de către 
Centrele de 
resursă 
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4.3 Stagii de for-
mare pentru ca-
drele didactice 
din şcolile IPT 
pentru aplicarea 
învăţării centrate 
pe elev şi 
asigurarea 
calităţii 

Toate cadrele 
didactice din şcolile 
IPT au abilităţile 
necesare pentru 
aplicarea învăţării 
centrate pe elev 
până la sfârşitul 
anului 2013. 
Toate cadrele 
didactice din şcolile 
IPT au abilităţile 
necesare pentru 
aplicarea sistemului 
de asigurare a 
calităţii până la 
sfârşitul anului 
2013. 

Toate cadrele 
didactice de 
specialitate au 
parcurs stagiul de 
formare pentru 
aplicarea învăţării 
centrate pe elev şi 
pentru aplicarea 
sistemului de 
asigurare a 
calităţii cu 
relevarea 
procentului de 
participare în 
fiecare an. 

Rapoarte ale 
ISMB, ISJ 
Ilfov 

ISMB, ISJ 
Ilfov 

CNDIPT, 
CCD 
Bucureşti şi 
Ilfov, Şcolile 
Centre de 
Resurse 

Anual 
până în 
2013 

 Derularea de 
programe 
acreditate 
derulate de CCD 
Bucureşti şi Ilfov 
 

4.4 Stagii de 
formare pentru 
cadrele didactice 
din şcolile IPT 
pentru utilizarea 
echipamentelor 
IT şi specializate 
achiziţionate 

Toate cadrele 
didactice de 
specialitate din 
şcolile IPT au 
competenţele 
necesare de 
integrare a noilor 
echipamente în 
procesul didactic 
până în 2013. 

Toate cadrele 
didactice de 
specialitate au 
parcurs stagiul de 
formare pentru 
utilizarea 
echipamentelor IT 
şi specializate 
achiziţionate cu 
relevarea 
procentului de 
participare în 
fiecare an. 

Rapoarte ale 
ISMB, ISJ 
Ilfov 

ISMB, ISJ 
Ilfov, C.C.D., 
Şcolile din 
Programul 
PHARE TVET 

MECT, 
CNDIPT 

Anual 
până în 
2013 

Existenţa şi 
desfăşurarea 
programelor la 
CCD Bucureşti şi 
Ilfov. 
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4.5 Stagii de 
formare a  
cadrelor 
didactice de 
specialitate din 
şcolile IPT 
implicate în 
activitatea de 
pregătire practică 
la agenţii 
economici 
parteneri pentru 
adaptarea 
conţinuturilor şi 
metodelor de 
învăţământ la 
cerinţele 
angajatorilor şi la 
noile tehnologii şi 
echipamente 

Cadrele didactice de 
specialitate parcurg 
anual stagiul de 
formare. 
Cadrele didactice de 
specialitate din 
şcolile IPT 
integrează în 
procesul didactic la 
cerinţele 
angajatorilor 
tehnologiile şi 
echipamentele din 
dotarea agenţilor 
economici parteneri. 

Numărul  cadrelor 
didactice de 
specialitate din 
şcolile IPT care au 
parcurs stagii de 
formare  
 

Rapoarte ale 
ISMB, ISJ 
Ilfov 

ISMB, ISJ 
Ilfov 

CNDIPT, 
Agenţi 
economici , 
Şcolile Centre 
de Resurse 

Anual până 
în 2013 

 Funcţionarea 
parteneriatelor 
între agenţi 
economici şi 
unităţile de 
învăţământ 
Dotarea cu 
echipamente şi 
tehnologii la 
agenţi economici 
şi în atelierele de 
practică. 
Existenţa şi 
derularea de 
programe de 
formare la CCD 
sau şcoli centre 
de resursă. 

4.6 Stagii de 
formare pentru 
toţi consilierii 
şcolari pentru 
dezvoltarea 
competenţelor de 
orientare şcolară 
şi vocaţională 

Toţi consilierii 
şcolari au dezvoltate 
competenţele de 
orientare şcolară şi 
vocaţională a 
elevilor până la 
sfârşitul anului 
şcolar 2008-2009 

Toţi consilierii 
şcolari au parcurs 
stagiul de formare 

Rapoarte ale 
CMBRAE şi 
CJRAE 

ISMB, ISJ 
Ilfov , 
CMBRAE, 
CJRAE 

MECT, CCD 
Bucureşti şi 
Ilfov, Şcolile 
Centre de 
Resurse 

Mai 2009   Existenţa unui 
plan de formare 
pentru consilierii 
şcolari în vederea 
orientării şcolare 
şi profesionale a 
elevilor. 
Existenţa în fişa 
postului de 
consilier şcolar a 
atribuţiilor 
specifice 
orientării şcolare 
şi profesionale a 
elevilor. 
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4.7 Înfiinţarea de 
noi cabinete de 
orientare şcolară 
şi profesională 

Toate şcolile IPT 
dispun de cabinet de 
orientare şcolară şi 
vocaţională şi de 
consilieri până în 
2013 
 

Numărul de noi 
cabinete 
Numărul de 
consilieri (în toate 
şcolile IPT) 

Rapoarte ale 
CMBRAE şi 
CJRAE 

CMBRAE, 
CJRAE 

MECT, 
ISMB, ISJ 
Ilfov 

  Existenţa unei 
reţele de cabinete 
de orientare 
şcolară şi 
profesională în 
şcolile IPT 

4.8 Depunerea de 
proiecte cu 
finanţare UE 
pentru 
dezvoltarea 
resurselor umane 
în unităţile 
şcolare din IPT 

Depunerea de cereri 
de finanţare de către 
toate unităţile IPT 
până în 2013 

Numărul de 
proiecte depuse de 
către fiecare 
unitate şcolară şi 
fondurile alocate 
prin proiect 

Situaţii 
centralizate 
privind 
numărul de 
proiecte 
propuse şi 
aprobate 

ISMB, ISJ 
Ilfov 

CNDIPT OI 
POSDRU, 
UIR 
POSDRU 
MECT 

Anual până 
în 2013 

Lansarea cererilor 
de propuneri de 
proiecte 
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OBIECTIV 
SPECIFIC 

INDICATORI DE 
REALIZARE 

SURSE ŞI MIJLOACE DE VERIFICARE 

5. Monitorizarea 
acţiunilor şi 
obiectivelor din 
PRAI 

Pentru toate acţiunile din PRAI au 
fost completate fişe de 
monitorizare începând cu anul 
şcolar 2007 – 2008 şi s-au  întocmit 
rapoarte de monitorizare. 

Rapoartele de monitorizare pentru PRAI. 

Măsuri / 
Acţiuni 
planificate 

Ţinte, rezultate 
măsurabile 
aşteptate 

Indicatori 
de realizare 

Surse şi 
mijloace de 
verificare 

Organizaţii 
responsabile 

pentru 
implementare 

Insituţii 
partener

e 

Termen de 
realizare 

Resurse Precondiţii şi 
riscuri 

5.1 Constituirea 
echipelor de 
monitorizare a 
PRAI 
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9. Contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea regională   
9.1 Aspecte demografice (ASP_DEM) 

 

Numărul de locuitori ai regiunii Bucureşti-Ilfov este în creştere. Numărul de locuitori ai regiunii 

Bucureşti-Ilfov, raportat pentru 1 ianuarie 2008, conform INS, este de 2,242,002 de locuitori. Aşa cum se 

poate constata din graficul ASP_DEM_01, populaţia regiunii îşi continuă rata de creştere pozitivă, 

înregistrând pentru 2008 cea mai ridicată valoare din 2001. Un aspect interesant de subliniat ar fi faptul că 

la 1 ianuarie 2008, doar două regiuni de dezvoltare raportează creşteri ale numărului de locuitori: 

regiunea Centru şi regiunea Bucureşti-Ilfov; celelalte regiuni raportând scăderi ale numărului de locuitori. 

 

ASP_DEM_01: Dinamica populaţiei pe cele 8 regiuni de dezvoltare 
în intervalul 1930 - 2008
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Creşterea populaţiei caracterizează atât Municipiul Bucureşti, cât şi judeţul Ilfov. Astfel, pentru 1 ianuarie 

2008, populaţia Municipiului Bucureşti este raportată la nivelul de 1,943,981 de locuitori (faţă de 

1,940,486 de locuitori în anul 2007), iar populaţia judeţului Ilfov este raportată la nivelul de 298,021 de 

locuitori (faţă de 291,676 de locuitori în anul 2007). Graficul ASP_DEM_03 arată evoluţia numerică a 

populaţiei Bucureştilor şi judeţului Ilfov din 1997 până la 1 ianuarie 2008.  
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 ASP_DEM_02: Dinamica populaţiei pe cele 8 regiuni de dezvoltare
 în intervalul 1930 - 2008
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ASP_DEM_03: Dinamica populatiei in regiunea Bucuresti-Ilfov (intervalul 1997 - 2008)
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Numărul de locuitori la nivel naţional se află pe un trend descendent.  În ceea ce priveşte evoluţia 

demografică la nivel naţional (vezi graficul ASP_DEM_04) se impun a fi făcute două precizări. În primul 

rând, în 1990 s-a înregistrat un vârf în ceea ce priveşte numărul de locuitori (peste 23,000,000). După 
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acest vârf, populaţia României a început să descrească (cauzele sunt multiple: liberalizarea avortului, 

migraţia), ajungând la 1 ianuarie 2008, la nivelul de 21,528,627 de locuitori. 

 

Numărul de studenţi este în continuă creştere la nivel naţional. Conform graficului ASP_DEM_05, 

numărul de studenţi este în continuă creştere, raportat la nivelul întregii populaţii. Astfel, dacă în 1995 

ponderea numărului de studenţi la nivelul întregii populaţii era de 1,5%, în 10 ani de zile aceasta s-a 

dublat, ajungând la 3%. Rata de creştere pozitivă este continuă, ponderea numărului de stundenţi la 

nivelul întregii populaţii fiind de 3,6%, pentru anul 2006. Analizând dinamica procentului de populaţie 

înscrisă în învăţământul superior, ne putem aştepta ca acesta să crescă pentru anii 2007 şi 2008. Rata 

medie de creştere a procentului de populaţie cuprinsă în învăţământul superior din 1995 până în 2006 este 

de 0,2. Prin consecinţă, una dintre estimările pe care le putem face ar fi ca aceasta să crească până la 4% 

pentru anul 2008.   

ASP_DEM_05: Ponderea numărului de studenţi înscrişi în învăţământul superior, la 
nivelul întregii populaţii
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Numărul de instituţii de învăţământ superior este în scădere atât la nivel naţional, cât şi la nivelul 

regiunii Bucureşti-Ilfov. Dinamica numărului de instituţii de învăţământ superior, la nivel naţional a 

înregistrat două tipuri de evoluţie din 1991 până în 2006 (vezi graficul ASP_DEM_08). Astfel, timp de 

peste 10 ani de zile (1991 - 2002), numărul de instituţii de învăţământ superior a fost în continuă creştere: 

de la 56 de unităţi, în 1991, la 126 de unităţi în 2002. Cu alte cuvinte, numărul de instituţii de învăţământ 

superior a crescut de 2,25 de ori în 11 ani. Din 2002, numărul de instituţii de învăţământ superior a 

început să scadă, ajungând în 2006 la nivelul înregistrat în anul universitar 1997 – 1998. Dinamica 

numărului de instituţii de învăţământ superior de la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov8 este similară cu 

dinamica înregistrată la nivel naţional. Astfel, timp de 10 ani de zile (1991 - 2001), numărul de instituţii 

de învăţământ superior în regiunea Bucureşti-Ilfov a crescut de 2,93 de ori (de la 15 la 44). Din 2001 însă 

numărul a început să scadă, ajungând la 34 de unităţi de învăţământ superior în 2005/2006.  

ASP_DEM_07: Distributia populatiei pe categorii de virsta, în regiunile de dezvoltare 
din sudul României (Bucuresti-Ilfov, Sud Est, Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia (2005)
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În medie, din 1995, aproape o treime din instituţiile de învăţământ superior, se concentrează în 

regiunea Bucureşti-Ilfov. Graficul ASP_DEM_09 ne arată că din 1995 până în 2006, regiunea 

Bucureşti-Ilfov a concentrat în medie 32,9% din totalul de instituţii de învăţământ superior. Altfel spus, 

indiferent de variaţia numărului de instituţii de învăţământ superior de la nivel naţional, regiunea 

Bucureşti-Ilfov a concentrat în medie de o treime din instituţiile de învăţământ superior. 

 

 

 

 

                                                
8 prin aceasta înţelegând Municipiul Bucureşti, deoarece la nivelul judeţului Ilfov nu este înregistrată nicio instituţie 

de învăţământ superior. 
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ASP_DEM_08: Dinamica numărului de instituţii de învăţământ 
superior pentru regiunea Bucureşti-Ilfov 

(intervalul 1991 - 2006)
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ASP_DEM_09: Dinamica ponderii numărului de insti tuţii de învăţământ superior din 
regiunea Bucureşti - Il fov raportat la numărul total  (intervalul de timp 1991 - 2006)

 
Dinamica numărului de facultăţi la nivel naţional şi la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov. Conform 

graficului ASP_DEM_10, dacă în 1991/1992 existau 257 de facultăţi la nivel naţional, până în 

2005/2006 numărul acestora a crescut aproape de 3 ori, ajungând la 770. Rata de creştere a numărului de 

facultăţi în regiunea Bucureşti-Ilfov este inferioară celei de la nivel naţional. Astfel, în 1991/1992 erau 

înregistrate 70 de facultăţi, acest număr crescând de 2,6 ori şi ajungând în 2005/2006 la 184. 
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ASP_DEM_10:Dinamica numărului de facultăţi pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, pe 
intervalul 1991 - 2006

257 261 262 262

437

485
516

556

632

696
729 742 754 742

770

70 70 70 70

135
158 165 168 177 193 191 191 197 191 184

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1991-
1992

1992-
1993

1993-
1994

1994-
1995

1995-
1996

1996-
1997

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Frecvenţă absolută
Total Bucureşti

 
Raportat la nivel naţional, numărul de facultăţi în regiunea Bucureşti-Ilfov este în scădere. 

Conform graficului ASP_DEM_11, putem constata că ponderea numărului de facultăţi din regiunea 

Bucureşti-Ilfov raportat la numărul total de facultăţi este în scădere. Astfel, în 2005/2006, 23,9% din 

facultăţile existente în ţară se concentrau în regiunea Bucureşti-Ilfov. Acesta este cel mai mic procent 

înregistrat de regiunea Bucureşti-Ilfov, din 1991/1992. În 1996/1997, în regiunea Bucureşti – Ilfov s-a 

concentrat cel mai mare număr de facultăţi: 32,6% din totalul de la nivel naţional. Din acest moment, 

ponderea facultăţilor din Bucureşti-Ilfov raportată la nivel naţional s-a situat pe un trend descendent. 

Există cel puţin două explicaţii: pe de o parte, numărul de facultăţi la nivel naţional a crescut, iar pe de 

cealaltă parte numărul de facultăţi la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov a avut o rată de creştere inferioară 

celei de la nivel naţional.  
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Regiunea Bucureşti-Ilfov concentrează cea mai mare populaţie de studenţi, în anul universitar 

2005-2006, conform INS. Universităţile din Municipiul Bucureşti au concentrat 35% din studenţii 

înregistraţi în România. Regiunea Bucureşti-Ilfov a fost urmată de regiunea Nord-Vest (14%) şi regiunile 

Centru şi Nord-Est cu câte 11% (conform graficului ASP_DEM_12). În plus, regiunea Bucureşti-Ilfov 

concentrează cea mai mare populaţie de studenţi, în raport cu celelalte regiuni de dezvoltare, conform 

EUROSTAT. Graficul ASP_DEM_18 arată că în fiecare an începând cu 2000, până în 2005, regiunea 

Bucureşti-Ilfov a concentrat în medie peste 30% dintre studenţii înregistraţi la nivel naţional. În aceste 

condiţii, putem susţine prin cifre statistice că municipiul Bucureşti reprezintă principalul centru 

universitar din România. Graficul ASP_DEM_19 arată că regiunea Bucureşti-Ilfov concentrează de 5 ori 

mai mulţi studenţi (pe 2005) decât judeţele din regiunile de Sud (Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Sud 

Est). În plus, conform aceluiaşi grafic, se poate constata că pe intervalul 2000 – 2005 numărul de stundeţi 

s-a plasat pe un trend ascendent. Creşterea pozitivă a numărului de studenţi, în frecvenţă absolută, a fost 

mult mai consistentă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, decât pentru regiunile Sud Muntenia, Sud Vest 

Oltenia şi Sud EST. Astfel, din 2000 până în 2005 populaţia de studenţi înregistrată în Bucureşti a crescut 

cu aproape 10,000 de persoane, în timp ce creşterea pentru regiunile de sud a fost de cel mult aproximativ 

3,000 de persoane. 
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ASP_DEM_12: Distributia numarului de studenti inscrisi in institutiile de 
invatamant superior pe regiuni de dezvoltare (2005/2006)
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ASP_DEM_18: Ponderea pe regiuni a numărului de studenţi (2000 - 2005)
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Profilul populaţiei de studenţi din regiunea Bucureşti-Ilfov, în 2005/2006, este preponderent 

feminin. Conform graficului ASP_DEM_13, în regiunea Bucureşti-Ilfov, peste 56% din studenţii 

înregistraţi în anul universitar 2005/2006 sunt de sex feminin. Cel mai mare procent de studenţi de sex 

feminin s-a înregistrat în regiunea Nord-Est (57,3%), iar cel mai mic s-a înregistrat în regiunea SudVest 

Oltenia (52,6%). 
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Conform graficului ASP_DEM_15 constatăm o evoluţie interesantă a populaţiei de absolvenţi de 

învăţământ superior, pe variabila sex. Astfel, în 1990/1991 raportul feminin/masculin era de 49,7% - 

50,3%. Raportul s-a modificat semnificativ, astfel încât, în 2004/2005 acesta este de 58% - 42%. Acest 

raport dezechilibrat pe variabila sex, indică o genizare a învăţământului superior. Drept consecinţă, ne 

aşteptăm ca intrarea în viaţa de muncă să fie mai rapidă în cazul bărbaţilor decât în cazul femeilor. În al 

doilea rând, ne putem aştepta ca în viitor, ocupaţiile şi profesiile care necesită o pregătire şcolară 

inferioară să fie ocupate de bărbaţi. 
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Graficul ASP_DEM_20 arată modul în care a variat populaţia de studenţi pe variabila sex, comparativ de 

la o regiune de dezvoltare la alta. Conform datelor indicate în grafic, ponderea populaţiei masculine a 

scăzut la nivelul populaţiei de studenţi (mai puţin regiunea SUD VEST OLTENIA). În regiunea 

Bucureşti-Ilfov, în 2000 din populaţia de studenţi înregistrată, 48,5% era populaţie masculină. În 2005, 

această pondere a scăzut la 44,4%. Altfel spus, după regiunea NordEst, regiunea Bucureşti-Ilfov este 

regiunea cu ponderea cea mai scăzută de populaţie masculină înregistrată în învăţământul superior. Mai 

mult, ponderea de studenţi de sex masculin înregistrată în Bucureşti-Ilfov în 2005 este sub poderea 

înregistrată la nivel naţional (45,4%) şi sub ponderea înregistrată la nivelul Uniunii Europene (45,1%). Ca 

un comentariu general, la nivelul Uniunii Europene, pe intervalul 2002-2005 (conform EUROSTAT), 

ponderea studenţilor de sex masculin nu a depăşit 46%. Un aspect interesant ar fi că România se înscrie în 

tendinţa de scădere a populaţiei masculine cuprinsă în învăţământul superior înregistrată la nivelul UE 27. 

Astfel, pe acelaşi interval de timp (2002 - 2005), nici în România, ponderea populaţiei masculine din 

învăţământul terţiar nu a depăşit 46%. 

ASP_DEM_20: Dinamica ponderii populatiei masculine la nivelul populatiei 
totale de studenti, pe intervalul 2000 - 2005
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Numărul de studenţi absolvenţi raportat în 2004/2005 este de 4,18 ori mai mare decât cel raportat 

în 1990/1991. Graficul ASP_DEM_14 prezintă dinamica numărului de studenţi absolvenţi înregistrată 

între 1990/1991 şi 2004/2005. Valorile întregistrate în graficul ASP_DEM_14 trebuie corelate cu valorile 

înregistrate în graficul ASP_DEM_05. În ambele reprezentări grafice, se poate constata o creştere 

semnificativă a populaţiei de studenţi. Din 1995/1996 până în 2004/2005 populaţia de studenţi absolvenţi 

a crescut de 1,89 ori, iar pe acelaşi interval de timp ponderea populaţiei înscrise în învăţământul superior 

din totalul populaţiei a crescut de la 1,5% la 3,6%.                

 



PRAI REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV 2008 - 2013 
 

 124

 

ASP_DEM_14: Dinam ica numărului de absolvenţi din învăţământul 
superior pe interval ul 1990 - 2005
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Numărul celor care vor căuta o facultate în regiunea Bucureşti-Ilfov va scădea începând cu 20099. 

În graficul ASP_DEM_06, este prezentată distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă10, pentru regiunea 

Bucureşti-Ilfov, în 2005. În plus, graficul ASP_DEM_16 arată ce procent din total reprezintă fiecare 

categorie de vârstă. Astfel, grupa de vârstă 25 – 29 de ani este cea mai bine reprezentată la nivelul întregii 

populaţii (9,5% din total). Aceasta este urmată de grupa de vârstă 35 – 39 de ani (9% din total). O 

informaţie interesantă este reprezentată de faptul că există o diferenţă semnificativă între grupa de vârstă 

10 – 14 ani, pe de o parte, şi grupele de vârstă 15-19 ani şi 20-24 de ani, pe de cealaltă parte. Această 

informaţie este relevantă pentru instituţiile de învăţământ superior din regiunea Bucureşti- Ilfov. Astfel, 

grupa de vârstă 20-24 de ani este mai numeroasă cu 0,5% decât grupa de vârstă 15 – 19 ani; în timp ce 

volumul indivizilor din grupa de vârstă 10 – 14 ani este mai mic cu 3,2% decât volumul aferent grupei de 

vârstă 15-19 ani şi cu 3,7% mai mic decât volumul aferent grupei de vârstă 20 –24 de ani. Cu alte cuvinte, 

se poate constata o diminuare a populaţiei pe intervalul de vârstă 0 – 14 ani în raport cu populaţia de pe 

intervalul 15 – 24 de ani. 

 

                                                
9 Scăderea populaţiei şcolare este susţinută şi de Vasile Gheţău, 2007, “Declinul demografic şi viitorul populaţiei 

României”, Bucureşti: Alpha MDN. Varianta electronică a acestui titlu bibliografic se regăseşte anexată acestui 

raport.   
10 Vezi mai devreme în cadrul documentului. 
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ASP_DEM_16: Distributia procentuala a populatiei regiunii Bucuresti/Ilfov pe 
grupe de virsta (2005)

  
Aceste cifre arată că volumul populaţiei de indivizi pe care instituţiile de învăţământ superior din regiunea 

Bucureşti-Ilfov se aşteaptă să o atragă în următorii 10 ani de zile este cu aproape 50% mai mic decât 

volumul populaţiei de pe intervalul de vârstă 15 – 24 de ani. 

Analizând frecvenţele absolute pe grupele de vârstă de pe intervalul 0 – 19 ani, conform datelor raportate 

de INS, în 2005, poate fi definită următoarea situaţie pentru regiunea Bucureşti-Ilfov: numărul indiviziilor 

din grupa de vârstă 10 – 14 ani reprezintă 55,1% din volumul de indivizi din grupa de vârstă 15 – 19 ani, 

în timp ce volumul indivizilor din grupa de vârstă 5-9 ani reprezintă 51% volumul indivizilor din grupa de 

vârstă 15 – 19 ani. Pornind de la datele raportate de INS, în 2005, putem estima pentru anii 2009 – 2013, 

că populaţia care potenţial poate intra în instituţiile de învăţământ superior se va diminua cu 44,9%. Altfel 

spus, universităţile din Bucureşti trebuie să se aştepte la un număr mai mic de studenţi pe care îl pot 

atrage din regiunea Bucureşti-Ilfov, pe categoria de vârstă 19 – 24 de ani. 

Datele cu privire la volumul populaţiei sunt similare pentru regiunile din partea de sud a ţării: Sud Est. 

Sud Vest Oltenia şi Sud Muntenia. Datele demografice cu privire la aceste regiuni de dezvoltare sunt 

importate deoarece, pentru universităţile din Bucureşti, probabilitatea de a atrage studenţi din aceste zone 

este mai mare decât probabilitatea de a atrage studenţi din celelalte zone ale ţării.11 Graficul 

ASP_DEM_07 arată o scădere în frecvenţă absolută a volumului de indivizi pe grupele de vârstă 5-9 ani 

şi 10 – 14 ani în comparaţie cu grupele de vârstă 15 – 19 ani şi 20 – 24 de ani. Dinamica demografică pe 

aceste categorii de vârstă este similară pentru cele patru regiuni de dezvoltare din partea de sud a 

României (vezi graficul ASP_DEM_17). 

 

                                                
11 Pentru partea de sud a României, Bucureşti rămâne centrul universitar cel mai important atât din punctul de 

vedere al ofertei educaţionale (număr de locuri, diversitatea naturii ofertei), cât şi din punctul de vedere al 

proximităţii.  
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Tabelul ASP_DEM_ 05 Distribuţia populaţiei României pe grupe de 
vârstă (2005) 

Grupe de vârstă  0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-19 ani
Bucuresti Ilfov 89,824 81,253 87,826 159,173 

Sud Est 136,748 144,389 155,606 233,011 
Sud Muntenia 155,420 168,122 184,210 259,968 

SudVest Oltenia 104,475 119,193 134,618 178,814 
TOTAL  486,467 (59%) 512,957 (62%) 562,260 (68%) 830,966 

(Sursă: INSSE, Anuarul statistic, 2005) 

Tabelul ASP_DEM_05 arată faptul că populaţia este în scădere pe intervalul de vârstă 0 – 14 ani în 

comparaţie cu grupa de vârstă 15 – 19 ani. Astfel, pe cele patru regiuni de dezvoltare, putem constata că 

grupa de vârstă 10-14 ani reprezintă 68% din volumul de indivizi din grupa de vârstă 15-19 ani, grupa de 

vârstă 5-9 ani reprezintă 62%, iar grupa de vârstă 0-4 ani reprezintă 59%. Aceste cifre susţin scenariul 

conform căruia începând cu 2009, populaţia pe care universităţile din Bucureşti o pot atrage va scădea. În 

plus, scăderea este una semnificativă. Aşa cum vedem, volumul populaţiei pe grupa 10-14 ani este cu 

32% mai mică decât cea de pe grupa 15-19 ani.  

Numărul absolvenţilor de învăţământ suprior beneficiari ai diferitelor instrumente de asistenţă 

socială din partea statului este în scădere. Conform graficului ASP_DEM_21, numărul absolvenţilor 

care au beneficiat de ajutor de şomaj şi de ajutor de integrare profesională este în scădere. După ce în 

2003, conform INSSE, numărul indivizilor din această categorie a înregistrat un vârf (peste 20,000), 

acesta a urmat o pantă descendentă, ajungând la 13,588 în 2005. Nivelul raportat pentru 2005 este similar 

celui înregistrat în 1998. De asemenea, numărul şomerilor neindemnizaţi (din rândul absolvenţilor de 

învăţământ superior) a înregistrat o scădere la jumătate în 2005, faţă de anul precedent (de la 12,526 la 

6,129). 
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ASP_DEM_21: Absolventi de invatamant superior, beneficiari de asistenţă 
socială de la stat

(la nivel naţional 1991 - 2005)
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ASP_DEM_23: Structura populatiei de 
studenti inscrise in 2006/2007 in 
invatamantul superior privat din 

regiunea BucurestiIlfov (sex)
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ASP_DEM_25: Structura populatiei de 
studenti înscrise în 2006/2007 în învatamântul 
superior public din regiunea Bucuresti-Ilfov 
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ASP_DEM_24: Distributia studentilor înscrisi în învatamantul superior privat din regiunea 
Bucuresti-Ilfov, pe categorii de vârsta si sex (anul universitar 2006/2007)
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ASP_DEM_26: Distributia studentilor înscrisi în învatamantul superior public din regiunea 
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ASP_DEM_27: Comparatie intre invatamantul superior privat si cel public pe categorii de 
virsta (2006/2007) regiunea Bucuresti Ilfov
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ASP_DEM_28: Situatia scolara a studentilor din institutiile de invatamant superior ale 
regiunii Bucuresti-Ilfov, la sfirsitul anului universitar 2005/2006
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ASP_DEM_29: Situatia scolara a studentilor din institutiile de invatamant superior 
private ale regiunii Bucuresti-Ilfov, la sfirsitul anului universitar 2005/2006

(procentele sunt calculate din totalul populatiei de studenti) 100,0%
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Universităţile publice au studenţi cu vârste mai scăzute decât universităţile private.  Graficul 

ASP_DEM_27 arată o situaţie interesantă cu privire la învăţământul universitar public şi cel privat. 

Conform datelor, din studenţii înregistraţi în instituţiile de învăţământ superior publice, în anul universitar 

2006/2007, 87% dintre aceştia aveau vârste cuprinse între 18-25 de ani. În universităţile private numărul 

de studenţi care fac parte din acelaşi interval de vârstă este semnificativ mai mic. Doar 65,4% dintre 

studenţii înregistraţi la universităţile particulare au vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani. Pe de altă parte, 

ponderea studenţilor a căror vârstă este de peste 35 de ani este mai mare la nivelul studenţilor înscrişi la 

universităţile particulare, decât la nivelul studenţilor înscrişi la universităţile publice. Mai clar, din 100 de 

studenţi care învaţă în universităţi particulare, 12 au vârsta de peste 35 de ani; în timp ce, din 100 de 

studenţi care învaţă în universităţile publice, doar 4 au vârsta de peste 35 de ani. Acest lucru ne arată că 

probabilitatea ca un student cu vârsta de peste 35 de ani să aleagă o universitate privată este mai mare 

decât aceea de a alege o universitate publică.  

Un alt comentariu care se poate face pe baza datelor din graficul ASP_DEM_27, este acela că studenţii 

care învată la universităţile private au o vârstă mai mare decât cei care învaţă la universităţile publice. Cu 

alte cuvinte, populaţia de studenţi din universităţile publice este mai tânără decît populaţia de studenţi din 

universităţile private. Spre exemplu, 34,6% din studenţii universităţilor particulare au peste 26 de ani, în 

timp ce doar 13% din studenţii universităţilor particulare depăşesc acest prag de vârstă. 

Studentele învaţă mai bine decât studenţii. Conform datelor prezentate în garficul ASP_DEM_28, la 

sfârşitul anului universitar 2005 – 2006, din întreaga populaţie de studenţi, 34,1% erau femei care au 

promovat cu statutul de integralist, iar 13,3% erau femei care au promovat prin credite. Numărul de femei 

care au promovat este semnificativ mai mare decât numărul de bărbaţi. Astfel, la nivelul întregii populaţii 

de studenţi, 20,5% erau bărbaţi care au promovat cu statutul de integralist, iar 14,1% erau bărbaţi care au 
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promovat prin credite. În consecinţă, din totalul studenţilor regiunii Bucureşti – Ilfov, la sfârşitul anului 

universitar 2005 – 2006, 47,4% reprezentau studente care au promovat (integral sau prin credite), iar 

34,6% erau studenţi care au promovat (integral sau prin credite). Un alt aspect interesat este reprezentat 

de cifrele referitoare la categoriile repetenţi, exmatriculaţi şi cu situaţia la învăţătură neîncheiată. 

Cumulat pe cele trei categorii, din numărul total de studenţi ai regiunii Bucureşti-Ilfov, 10,5% sunt 

bărbaţi, iar 7,5% sunt femei.   

   

9.2 Profilul economic al regiunii Bucureşti - Ilfov (prof_ec) 
PIB-UL ROMÂNIEI VA CREŞTE ÎN 2008. Produsul intern brut (PIB) al României va spori cu 6,5% 

in acest an (2008), mai mult decât în anul anterior (6%), iar inflaţia medie anuală se va accentua la 8%, de 

la nivelul de 4,8% atins în 2007, potrivit unor estimari realizate de Institutul Vienez pentru Studii 

Economice Internaţionale (WIIW)12. Institutul Vienez estimează că economia românească va înregistra o 

temperare a ritmului de creştere în 2009, la 5%, iar pentru 2010 prevede o creştere de 6%. 

Inflaţia va scădea în anii 2009 şi 2010. Conform WIIW, inflaţia medie anuală in urmatorii doi ani, se va 

tempera la 7% în 2009 şi la 5% în 2010. Deficitul de cont curent al României ar trebui să se adâncească 

până la 14,6% în 2008, de la 14% in 2007. Totuşi, în următorii doi ani (2009 şi 2010) analiştii WIIW 

prevăd o temperare a deficitului de cont curent, la 14,3% în 2009 şi la 13% în 2010. În ceea ce priveşte 

rata somajului, aceasta ar trebui să scadă la 6% anul acesta, de la 6,4% în 2007, iar în următorii doi ani să 

se menţină la nivelul din 2008. 

Conform Comisiei Naţionale de Prognoză13, Regiunea Bucureşti - Ilfov are cea mai mare contribuţie 

la realizarea produsului intern brut pe total economie, de circa 20%. Regiunea Bucureşti – Ilfov 

prezintă o structură total diferită faţa de cea a economiei naţionale şi a celorlalte regiuni. Astfel, în cadrul 

regiunii ponderea agriculturii este foarte mică, de numai 1%. În ceea ce priveşte industria, cu mai 

puţin de 20% din PIB-ul regional, se situează sub media naţională. Principalele activităţi industriale 

sunt: maşini unelte, lacuri şi vopsele, preparate din carne, încălţăminte, anvelope şi articole din cauciuc, 

baterii de acumulatoare, aparate şi instrumente de măsură şi control, mobilier, aparatură medicală, 

industria alimentară, jucării şi jocuri, medicamente, etc. 

În anul 2005, producţia industrială a regiunii Bucureşti a înregistrat un salt de 3,2%, peste nivelul 

naţional (2%). De remarcat că nu există diferenţe semnificative în evoluţia producţiei industriale a 

regiunii; creşterea producţiei industriale în judeţul Ilfov a fost de 3,4%, în timp ce a municipiului 

Bucureşti a fost de 3,2%.   

Construcţiile în regiunea Bucureşti – Ilfov au o pondere de peste 7%. Serviciile deţin în această 

regiune o pondere de peste 60% în produsul intern brut, mult peste nivelul naţional şi apropiate de 

modelul statelor europene, unde acest sector joacă un rol important.  

                                                
12 Vezi http://www.wiiw.ac.at/e/romania.html pagina de internet a Institutului Vienez pentru Studii Economice 

Internaţionale.  
13 Vezi raportul “Decalaje regionale la orizontul anului 2010”, elaborat de Comisia Naţională de Prognoză 

 şi disponibil pe www.cnp.ro/ro/prognoze.  
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Cea mai mare parte a activităţii financiar-bancare este concentrată în această regiune, acest tip de 

servicii participând cu aproximativ 6% la realizarea PIB –ului regional. Celelalte tipuri de servicii au 

următoarele ponderi în produsul intern brut: comerţ circa 13%, hoteluri şi restaurante 2,5%, transporturi, 

depozitare, comunicaţii peste 13%, tranzacţiile imobiliare, servicii prestate întreprinderilor circa 17%, iar 

serviciile învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, administraţie publică şi apărare peste 11%.  

Regiunea Bucureşti-Ilfov este singura regiune a ţării în care serviciile, care la nivel naţional deţin 

39,1% din totalul ocupării, generează cele mai importante locuri de muncă, ajungând la 64,0% (44,2% 

servicii comerciale şi 19,8% servicii sociale) din ocuparea totală a regiunii. Industria şi construcţiile deţin 

31,5% iar agricultura 4,5%. 

Evoluţia produsului intern brut. Potrivit Comisiei Naţionale de Prognoză14, pentru perioada următoare, 

la nivel de regiune, estimările privind evoluţia produsului intern brut indică evoluţii superioare mediei 

naţionale în regiunile cu un nivel mai scăzut de dezvoltare (Nord – Est, Sud, etc.) şi ritmuri egale sau sub 

nivelul naţional în regiunile cu un grad de dezvoltare mai ridicat. Evoluţiile anuale ale produsului intern 

brut regional sunt susţinute de creşterea volumului de activitate în toate domeniile. Sunt totuşi de 

remarcat evoluţiile din construcţii, cu un ritm mediu anual de peste 10% în toate regiunile. De asemenea, 

sectorul serviciilor va susţine creşterea economică a fiecărei regiuni, ritmul mediu annual în perioada 

2007 – 2010 depăşind 6%, dar dat fiind capacităţile existente industria rămâne sectorul care prin ritmuri 

diferite de creştere contribuie la tendinţa de apropiere. 

În orizontul anului 2010, regiunea Bucureşti-Ilfov va rămâne cu o contribuţie de 21% la PIB. 

Această evoluţie a creşterii economice la nivel de regiune nu conduce la modificări semnificative a 

ponderii regiunilor în produsul intern brut naţional pe termen mediu, diferenţele fiind 0,1-0,2 puncte 

procentuale, unele regiuni menţinându-şi ponderea actuală (Sud, Sud – Vest Oltenia, Nord – Vest). Astfel, 

la orizontul anului 2010, regiunea Bucureşti-Ilfov rămâne, în continuare, cu contribuţia cea mai 

importantă (21%), regiunile Sud, Nord - Vest şi Centru cu ponderi cuprinse între 12 şi 12,5%, iar 

regiunile Nord - Est şi Sud – Est vor furniza 11,9%, respectiv 11,4% din PIB-ul pe ansamblul economiei. 

Deşi până în anul 2010 nu se întrevăd modificări structurale semnificative, totuşi două tendinţe sunt de 

subliniat:  

• ponderea construcţiilor în PIB-ul regional este pe un trend ascendent. Ca urmare a 

ritmurilor susţinute de creştere a valorii adăugate brute din construcţii, ponderea acestora în produsul 

intern brut regional se situează pe un trend ascendent, în anul 2010 având valori cuprinse între 7,8% în 

regiunea Sud şi 10,7% în regiunea Sud – Vest; 

• ponderea serviciilor în PIB-ul regional va creşte. Serviciile îşi vor spori şi ele ponderea în 

produsul intern brut al fiecărei regiuni, depăşind, la orizontul anului 2010, pragul de 40% din PIB în toate 

regiunile, ajungând chiar la aproximativ jumătate din PIB în regiunea Nord – Est (49%) şi Nord – Vest 

(49,5%). In regiunea Bucureşti Ilfov nivelul sectorului terţiar în PIB va depăşi 65% în 2010. 

                                                
14 În Raportul CNP “Decalaje regionale la orizontul anului 2010”, p. 7. 



PRAI REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV 2008 - 2013 
 

 132

Creşterea economică a regiunii Bucureşti-Ilfov s-a situat, la peste 7% (7,3% în 2005 şi 7,8% în anul 

2006), peste media naţională, în economia regiunii, municipiul Bucureşti furnizând peste 85% din 

produsul intern brut.  

   

9.3 Piaţa muncii (p_mun) 
Criză de personal pe piaţa muncii din România. Conform unui studiu realizat de Manpower 

Professional15, la nivelul unui eşantion de manageri români reprezentativ la nivel naţional, cauzele 

principale ale crizei de personal cu care se confruntă România sunt faptul că sistemul de educaţie este 

inadecvat contextului globalizării (1), iar programele instituţiilor de învăţământ sunt puţin corelate cu 

tendinţele economice mondiale (2). Conform studiului Manpower16, Romania este pe primul loc în lume 

în ceea ce priveste procentajul angajatorilor care au probleme în acoperirea posturilor disponibile (73% 

dintre companii). Potrivit anchetei realizate de Manpower România, în regiunea Bucureşti-Ilfov 

previziunea de angajare pentru trimestrul al II-lea al anului 2008, a fost de 40%. Pentru informaţii 

cu privire la ratele de angajare pe diferite sectoare de activitate pentru semestrul al II-lea al anului 2008, a 

se vedea graficul P_MUN_20.  

P_MUN_20: Rata de angajare pe diferite sectoare de activitate pentru 
semestrul al II-lea al 2008 
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15 Vezi “Manpower Employment Outlook Survey”, www.manpowerprofessional.com 
16 Diseminat în România pe www.standard.ro (pagina de internet a săptămânalului economic Standard Business), pe 

www.cotidianul.ro şi www.adevarul.ro.  
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Conform National Human Development Report17, realizat de UNDP şi publicat în 2007, în ciuda faptului 

că cererea pentru absolvenţii de studii superioare este într-o tendinţă crescătoare, sistemul de învăţământ 

superior funcţionează “prost”, nefiind adaptat la cerinţele pieţei muncii. Astfel, sistemul de învăţământ 

superior furnizează pieţei absolvenţi care cu greu îşi pot găsi un loc de muncă, slab instruiţi şi echipaţi 

pentru o inserţie rapidă pe piaţa muncii.18 

Regiunea Bucureşti-Ilfov reprezintă cea mai importantă piaţă a forţei de muncă, concentrând, în 

anul 2005, 12,4% din populaţia civilă ocupată a României şi 18,8% din numărul mediu de salariaţi. 

Populaţia ocupată s-a înscris pe un trend ascendent, în anul 2005 înregistrând cea mai ridicată valoare 

(1012,1 mii persoane) cu 9,3% mai mult faţă de anul 2004. În Ilfov creşterea a fost de 11,8% iar în 

municipiul Bucureşti de 9%.  

Regiunea Bucureşti-Ilfov a înregistrat din 1999 până în 2006 cel mai mic număr de şomeri19. 

Conform datelor colectate de la Eurostat, regiunea Bucureşti-Ilfov înregistrează cel mai mic număr de 

şomer pe anul 2006, fiind urmată de regiunile Vest şi Nord Vest (vezi graficul P_MUN_01). Un alt 

aspect interesant este reprezentat de faptul că pe intervalul 1999 – 2006, în fiecare an, regiunea Bucureşti-

Ilfov a ocupat prima poziţie în raport cu celelalte regiuni în ceea ce priveşte cel mai mic număr de şomeri 

înregistrat.   

Regiunea Bucureşti-Ilfov a înregistrat în 2006 cel mai mic număr de şomeri pe intervalul 15-24 de 

ani. Conform datelor EUROSTAT, prelucrate în graficul P_MUN_02, regiunea Bucureşti-Ilfov a 

înregistrat, în 2006, cel mai mic număr de şomeri cu vârstele cuprinse între 15 şi 24 de ani, fiind la 

egalitate cu regiunea Vest. Deasemenea, regiunea Bucureşti-Ilfov are în 2006 cel mai mic număr de 

şomeri cu vârsta de 25 de ani şi peste, urmată fiind de regiunile Vest şi Nord Vest (graficul P_MUN_03). 

                                                
17 Anexat acestui raport. 
18 Vezi UNDP, “National Human Development Report”, 2007, p. 158.  
19 Conform Uniunii Europene (vezi European Regional and Urban Statistics, 2005, Reference Guide, document 

elaborat de Comisia Europeană şi EUROSTAT) prin şomer este definită persoana cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 

de ani, disponibilă fizic pentru a munci şi care caută activ un loc de muncă.   
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P_MUN_01: Dinamica numarului de someri, pe intervalul 1999 - 2006, 
in fiecare dintre regiunile de dezvoltare (sursa: Eurostat)
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P_MUN_02: Dinamica numarului de someri pe grupa de virsta 15-24 de 
ani, in intervalul de timp 

1999-2006 (sursa: Eurostat)
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P_MUN_03: Dinamica numarului de someri pe grupa de virsta peste 
25 de ani, in intervalul de timp 

1999-2006 (sursa: Eurostat)
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Cei mai puţini şomeri bărbaţi se regăsesc în regiunea Bucureşti-Ilfov. Conform graficelor 

P_MUN_04, P_MUN_05 şi P_MUN_06, care prezintă date colectate de pe EUROSTAT, cei mai puţini 

bărbaţi şomeri, în 2005 şi 2006, s-au aflat în Bucureşti şi Ilfov, indiferent de criteriul de sumarizare folosit 

(cu vârsta de 15 ani şi peste, cu vârsta între 15 şi 24 de ani, cu vâsta de 25 de ani şi peste). O altă 

informaţie interesantă este aceea că într-un top al celor mai puţini şomeri bărbaţi, regiunile de Vest şi 

Nord Vest ocupă locurile următoare, doi şi trei.  

Regiunea Bucureşti-Ilfov este are cele mai puţine femei şomer după regiunea Vest, în 2006. 

Conform graficelor P_MUN_ 07, P_MUN_08, P_MUN_09, regiunea ocupă locul secund în ceea ce 

priveşte numărul de femei şomer, după regiunea de Vest. Altfel spus, şansele de a găsi femei şomer în 

regiunea Bucureşti-Ilfov sunt mult mai mici decât şansele de a găsi femei şomer în celelalte regiuni de 

dezvoltare (mai puţin regiunea de Vest). 
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P_MUN_04: Dinamica numarului de someri bărbaţi pe grupa de virsta de 
peste 15 de ani, in intervalul de timp 

1999-2006 (sursa: Eurostat)
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P_MUN_05: Dinamica numarului de someri bărbaţi pe grupa de virsta 15 -
24 de ani, in intervalul de timp 

1999-2006 (sursa: Eurostat)
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P_MUN_06: Dinamica numarului de someri bărbaţi pe grupa de virsta 
>25 de ani, in intervalul de timp 

1999-2006  (sursa: Eurostat)
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P_MUN_07: Dinamica numarului de someri femei pe grupa de virsta 
>15 de ani, in intervalul de timp 

1999-2006 (sursa: Eurostat)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Nord-Vest Centru Nord-Est Sud-Est Sud -
Muntenia

Bucuresti -
Ilfov

Bucuresti Ilfov Sud-Vest
Oltenia

Vest

Frecventa absoluta *1000

Anul 1999 Anul 2000 Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006
 

 

 

 



PRAI REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV 2008 - 2013 
 

 138

P_MUN_08: Dinamica numarului de someri femei pe grupa de virsta 15 - 
24 de ani, in intervalul de timp 

1999-2006 (sursa: Eurostat)
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P_MUN_09: Dinamica numarului de someri femei pe grupa de virsta 
de peste 25 de ani, in intervalul de timp  1999-2006 (sursa: Eurostat)
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Regiunea Bucureşti-Ilfov are în 2006 cel mai mic procent de şomeri (din totalul şomerilor înregistraţi 

la nivelul Uniunii Europene) în comparaţie cu restul regiunilor de dezvoltare. Conform graficului 

P_MUN_10, în 2006, regiunea Bucureşti-Ilfov avea 0,26% şomeri, faţă de regiunea de Vest cu 0,29% şi 

regiunea de Nord Vest cu 0,37%. Graficul ne oferă o informaţie interesantă şi cu privire la modul în care 

procentul de şomeri a evoluat în regiunea Bucureşti-Ilfov între 2000 şi 2006. Astfel, timp de 6 ani de zile 

(2000 - 2005) regiunea de Vest a înregistrat cel mai mic procent de şomeri (din numărul total de la nivelul 
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UE). În 2006, regiunea de Vest a pierdut prima poziţie în favoarea regiunii Bucureşti-Ilfov, al cărui şomaj 

este în scădere din 2001. Astfel, în 2001, regiunea Bucureşti-Ilfov a înregistrat o creştere a numărului de 

şomeri de la 0,36% (2000) la 0,44% (o creştere de 0,08%). După această creştere, înregistrată în 2001, 

procentul de şomeri a început să scadă anual, ajungând în 2006 la 0,26%. Prin urmare, în 5 ani de zile, 

şomajul în regiunea Bucureşti-Ilfov a scăzut cu 0,18% (adică, aproape cu două treimi, faţă de valoarea 

înregistrată în 2001).  

P_MUN_10:  Dinamica numarului de someri (peste 15 ani) pe intervalul 
2000 - 2006 (sursa: Eurostat)
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În regiunea Bucureşti-Ilfov, există date care susţin tendinţa bărbaţilor de a migra către locuri de 

muncă ocupate tradiţional de femei. Conform datelor EUROSTAT, prezentate în graficul P_MUN_11, 

în regiunea Bucureşti-Ilfov, numărul de şomeri bărbaţi (cu vârsta de 15 ani şi peste) a scăzut de la  

492,000 în 2003 la 281,000 în 2006. Aceeaşi dinamică se înregistrează şi în cazul femeilor (cu vârsta de 

15 ani şi peste): de la 356,000 în 2003, la 228,000 în 2006. Această dinamică oferă posibilitatea realizării 

unui comentariu cu privire la diferenţa dintre numărul de şomeri bărbaţi şi numărul de şomeri femei. În 

regiunea Bucureşti-Ilfov, şomajul a scăzut în 2006, comparativ cu 2003, la nivelul fiecărei categorii de 

sex (feminine şi masculin). În plus, scăderea este mult mai accentuată la nivelul somerilor bărbaţi. Astfel, 

dacă în 2003, şomerii bărbaţi erau cu 136,000 mai mulţi decât şomerii femei (492,000 şomeri bărbaţi, faţă 

de 356,000 şomeri femei), în 2006, şomerii bărbaţi sunt mai mulţi cu doar 53,000 faţă de şomerii femei 

(281,000 şomeri bărbaţi, faţă de 228,000 şomeri femei). Putem avansa două posibile explicaţii pentru 

diminuarea diferenţei dintre bărbaţi şi femei în ceea ce înseamnă şomajul: (1) bărbaţii au migrat pe piaţă 

către locuri de muncă care tradiţional erau ocupate de femei şi (2) pe piaţă, locurile de muncă cu profil 

masculin au apărut mai frecvent decât locurile de muncă cu profil feminin.   
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P_MUN_11:  Dinamica numarului de someri, cu virsta de peste 15 ani, 
pe variabila sex 

(sursa: EUROSTAT)

49,2

35,6

44

34,1

41,9

29,8
28,1

22,8

41,8

33,2

38,6

31

37,3

26,3
24,6

20

7,4

2,4

5,4
3,1

4,6 3,5 3,5 2,8

0

10

20

30

40

50

60

masculin feminin masculin feminin masculin feminin masculin feminin

Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006

Valorile sunt in frecv enta absoluta*1000 Bucuresti - Ilfov Bucuresti Ilfov
 

 

Migrarea bărbaţilor către ocupaţii tradiţional feminine este susţinută şi de creşterea ponderii femeilor în 

învăţământul superior. Creşterea perioadei de şcolarizare a femeilor în regiunea Bucureşti-Ilfov în raport 

cu bărbaţii (ponderea mai mare a femeilor în învăţământul superior), lasă pe piaţa muncii un set de locuri 

de muncă feminizate neocupate. În acest context, este de presupus că ocuparea locurilor de muncă ce 

presupun un nivel de instruire mai puţin specializat, se face prin forţă de muncă bărbătească neocupată şi 

mai slab educată (maximum 12 clase).  

În 2008, la nivelul municipiului Bucureşti, aproape 60% din şomerii înregistraţi sunt de sex 

feminin. Conform graficului P_MUN_21, la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov, pe primele 4 luni ale anului 

2008 (potrivit ANOFM), femeile sunt preponderente în populaţia de şomeri (spre exemplu, în ianuarie 

2008, din 100 de şomeri, aproape 60 erau femei).   

Ponderea şomerilor absolvenţi de studii superioare la nivelul populaţiei de şomeri este în scădere în 

regiunea Bucureşti-Ilfov. Preponderenţa somerilor-femei în raport cu şomerii-bărbaţi se păstrează şi în 

ceea ce priveşte populaţia de şomeri absolvenţi de studii superioare. Astfel, conform graficului 

P_MUN_22, în luna aprilie 2008, 7,6% din şomerii înregistraţi în regiunea Bucureşti-Ilfov sunt 

absolvenţi de studii superioare. Procentul a scăzut faţă de luna ianuarie 2008, atunci când au fost 

înregistraţi 7,8% şomeri absolvenţi de studii superioare. Din totalul şomerilor, în luna aprilie 2008, 4,3% 

erau femei absolvente de studii superioare, iar 3,3% erau bărbaţi absolvenţi de studii superioare. Aşadar, 

există mai multe femei absolvente de studii superioare decât bărbaţi, în regiunea Bucureşti-Ilfov. 
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P_MUN_21: Evolutia raportului somerilor inregistrati in regiunea Bucuresti-
Ilfov, pe variabila sex, in primele patru luni ale anului 2008
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P_MUN_22: Ponderea somerilor absolventi de invatamant superior, pe sexe, 
pe primele patru luni ale anului 2008,

 la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov
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Conform datelor CNP20 (graficul P_MUN_23), cel mai mare număr de populaţie civilă ocupată este în 

regiunea de NordEst (1,265,600 în 2005), urmat de regiunea SUD (1,188,900 în 2005) şi regiunea Nord 

Vest (1,145,500 în 2005). Regiunea Bucureşti-Ilfov avea raportată în 2005, o populaţie civilă ocupată de 

1,062,100. Potrivit prognozelor CNP, populaţia civilă ocupată în regiunea Bucureşti-Ilfov, ar putea ajunge 

în 2011 la 1,182,900 de persoane. O astfel de creştere ar urca regiunea pe locul al treilea în topul 

regiunilor cu cea mai mare populaţie civilă ocupată (după regiunile NordEst şi Sud, care îşi vor păstra 

primele poziţii). 

                                                
20 Vezi “Proiecţia principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial”, 10 iunie 2008, Comisia Naţională de 

Prognoză. Document anexat acestui raport.  
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Rata şomajului este într-o tendinţă descrescătoare pentru fiecare dintre cele 8 regiuni de 

dezvoltare. Conform graficului P_MUN_24, rata şomajului raportată de INS pentru 2005, în regiunea 

Bucureşti-Ilfov, era de 2,4%. Potrivit estimărilor CNP, aceasta ar urma să ajungă în 2011 la 1,4%. O 

scădere a ratei şomajului este aşteptată nu numai pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, ci şi pentru fiecare 

dintre celelalte 7 regiuni de dezvoltare. Cea mai spectaculoasă scădere a ratei şomajului este aşteptată 

pentru regiunea SudEst. Astfel, în 2005, rata de şomaj pentru această regiune era raportată la nivelul de 

7,4% (cea mai mare rată de şomaj înregistrată în cele 8 regiuni de dezvoltare). Potrivit CNP, în 2011 se 

aşteaptă ca rata de şomaj pentru regiunea SudEst să ajungă la 4,8%. 

P_MUN_23: Dinamica populatiei civile ocupate la sfirsitul 
fiecarui an, pe regiuni de dezvoltare
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P_MUN_24: Dinamica ratei somajului pe intervalul 2005 - 2011 
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9.4 Oferta învăţământului superior din regiune pentru anul universitar 2008-2009 (OF_ED) 

Spaţiul universitar din regiunea Bucureşti-Ilfov este compus din 16 instituţii de învăţământ superior de 

stat şi 13 instituţii de învăţămât superior private21. Cele 29 de instituţii de învăţământ superior, publice şi 

private, pun la dispoziţia candidaţilor, o ofertă educaţională diversă, atât din punctul de vedere al 

domeniului de licenţă, cât şi din punctul de vedere al formei de organizare a studiilor de licenţă (zi, IDD 

sau IFR). 

Oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ superior publice pentru ciclul de studii universitare de 

licenţă, anul universitar 2008 - 2009 

Academia de Studii Economice (ASE), prin cele 10 facultăţi ale sale, a pus la dispoziţia candidaţilor, 

pentru învăţământul de zi, 2668 de locuri bugetate şi 2675 de locuri la cu taxă, iar pentru învăţământul la 

distanţă, 1420 de locuri.22 Cele mai multe locuri au fost oferite de către Facultatea de Management (1221 

de locuri) şi de către Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (849 de locuri). Cele mai 

puţine locuri au fost oferite de Facultatea de Economie (321 de locuri) şi de către Facultatea de Economie 

Agroalimentară şi a Mediului (432 de locuri). 

1.1 Tabelul OF_ED_01. Oferta educaţională a ASE, pentru anul universitar 2008 
– 2009, ciclul de învăţământ de licenţă. 

Facultatea  domeniu de licenta 
buge

t 
tax
a ID 

TOTA
L  

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor 195 235  - 430 
Cibernetica, statistica, informatica 
economica 

Cibernetica, statistica, informatica 
economica 302 300 100 702 

Comert Administrarea afacerilor 297 240 100 637 
Contabilitate si informatica de gestiune Contabilitate  302 300 150 752 
Economie agroalimentara si a mediului Economie  202 130 100 432 
Economie  Economie  201 120  - 321 
Finante, asigurari, banci si burse de 
valori Finante 299 300 250 849 

Management 
Management 299 300 170 769 
Stiinte Administrative 152 200 100 452 

Marketing  Marketing 207 300 250 757 
Relatii economice internationale Economie si afaceri internationale  212 250 200 662 

Total 2668 
267
5 

142
0 6763 

SURSA: www.ase.ro 
 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a pus la dispoziţie un număr de 1211 

locuri, prin cele trei facultăţi ale sale (Ştiinţe Politice, Comunicare şi Relaţii Publice şi Administraţie 

                                                
21 Vezi Anexa nr. 1 a capitolului, care cuprinde instituţiile de învăţământ superior, publice şi private, din Bucureşti. 
22 Conform informaţiilor referitoare la admiterea 2008, disponibile pe pagina de internet  

 http://admitere.ase.ro/zi/index.asp  
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Publică). Dintre cele 1211 locuri, 551 sunt finanţate de la bugetul de stat, iar 660 sunt cu taxă. Deşi toate 

cele trei facultăţi ale SNSPA organizează şi învăţământ la distanţă, numărul de locuri pus la dispoziţie nu 

a fost diseminat pe niciuna dintre cele patru pagini de internet23. Cele mai multe locuri au fost puse la 

dispoziţia domeniilor de licenţă administraţie publică şi ştiinţe ale comunicării, în timp ce domeniile de 

licenţă sociologie şi relaţii internaţionale şi studii europene au beneficiat de câte 50 de locuri fiecare.  

 

Tabelul OF_ED_02. Oferta educaţională a SNSPA, pentru anul universitar 2008 – 2009, ciclul de 

învăţământ de licenţă. 

Facultatea  domeniu de licenta buget taxa ID TOTAL  

Stiinte politice 

Sociologie  50 35   85 
Stiinte politice 84 150  234 
Relaţii internaţionale şi Studii 
Europene 50 35  85 

Administratie publica Administratie publica 184 220  404 
Comunicare si relatii 
publice Stiinte ale comunicarii 183 220   403 

Total 551 660   1211 
SURSA: www.snspa.ro 

 

Universitatea Politehnică din Bucureşti (UPB) a distribuit locurile pe care le-a scos la concurs pe 

fiecare dintre cele 13 facultăţi: Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Energetică, Facultatea de 

Automatică şi Calculatoare, Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea 

de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, 

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie 

Aerospaţială, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa 

Materialelor, Facultatea de Inginerie în limbi străine şi Facultatea de Ştiinţe Aplicate. În tabelul 

OF_ED_03 este prezentat modul în care au fost distribuite locurile între cele 13 facultăţi, pe cele două 

forme de învăţământ: zi şi IDD, conform informaţiilor referitoare la admiterea 2008 disponibile pe 

www.pub.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Este vorba despre www.snspa.ro, www.politice.ro, www.admpubl.snspa.ro  şi www.comunicare.ro.   

http://www.pub.ro/
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Tabelul OF_ED_03. Oferta educaţională a UPB, pentru anul universitar 2008 – 2009, ciclul de 

învăţământ de licenţă. 

Facultatea  domeniu de licenta 
buge

t 
tax
a ID 

TOTA
L  

Inginerie electrica 

Inginerie electrica 255 50  - 305 
Inginerie si management industrial 35 30 - 65 
Stiinte Ingineresti Aplicate 35 20 - 55 
Inginerie electrica 2 - - 2 

Energetica 

Inginerie energetica 305 40  - 345 
Stiinte Ingineresti Aplicate 50 20 - 70 
Inginerie si management industrial 50 20 - 70 
Ingineria mediului 50 20 - 70 
Inginerie energetica 3  -  - 3 

Automatica si calculatoare 

Calculatoare 225 100 - 325 
Ingineria sistemelor automate 225 50 - 275 
Tehnologia informatiei 50 25 - 75 
Calculatoare 4 - - 4 

Electronica, comunicatii si tehnologia 
informatiei 

Inginerie electronica si 
telecomunicatii 475 37  - 512 
Calculatoare si tehnologia 
informatiei 103 9 - 112 
Inginerie si management industrial 50 4 - 54 
Inginerie electronica si 
telecomunicatii 4 -  -  4 

Inginerie mecanica si mecatronica 

Inginerie mecanica 200 70 - 270 
Stiinte Ingineresti Aplicate 25 10 - 35 
Mecatronica si Robotica 50 30 - 80 
Inginerie si management industrial 45 30 - 75 
Inginerie mecanica 3 - - -  
Inginerie mecanica 1 - -  - 

Ingineria si managementul sistemelor 
tehnologice 

Inginerie industriala 403 20  - 423 
Inginerie si management industrial 112 75 - 187 
Mecatronica si Robotica 50 5 - 55 
Inginerie industriala 3 - -  - 
Inginerie industriala 1  -  -  - 

Ingineria sistemelor biotehnice 

Inginerie mecanica 82 27 - 109 
Ingineria mediului 73 23 - 96 
Inginerie mecanica 2 - -  - 
Inginerie mecanica 1 - -  - 

Transporturi 

Ingineria autovehiculelor 160 20  - 180 
Inginerie mecanica 75 9 - 84 
Ingineria transporturilor 140 19 - 159 
Inginerie electronica si 
telecomunicatii 95 12 - 107 
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Inginerie electronica si 
telecomunicatii 4 - -  - 
Inginerie electronica si 
telecomunicatii 2 -   -  - 

Facultatea  domeniu de licenta 
buge

t 
tax
a ID 

TOTA
L  

Inginerie aerospatiala 

Inginerie aerospatiala 160 50 - 210 
Inginerie aerospatiala 2 - -  - 
Inginerie aerospatiala 1 - -  - 

Stiinta si ingineria materialelor 

Ingineria materialelor 165 20  - 185 
Stiinte Ingineresti Aplicate 40 10 - 50 
Inginerie si management industrial 40 10 - 50 
Ingineria mediului 40 10 - 50 
Ingineria materialelor 2 - -  - 
Ingineria materialelor 1  -  -  - 

Chimie aplicata si Stiinta materialelor 

Inginerie chimica 420 80 - 500 
Ingineria mediului 25 10 - 35 
Inginerie si management industrial 25 10 - 35 
Inginerie chimica 27 3 - 30 
Inginerie chimica 23 2 - 25 
Inginerie chimica 2 - - 2 

Inginerie in limbi straine 

Inginerie electronica si 
telecomunicatii 26 10  - 36 
Inginerie electronica si 
telecomunicatii 23 3 - 26 
Inginerie electronica si 
telecomunicatii 26 4 - 30 
Calculatoare si tehnologia 
informatiei 27 10 - 37 
Calculatoare si tehnologia 
informatiei 23 3 - 26 
Inginerie mecanica 27 10 - 37 
Inginerie mecanica 23 5 - 28 
Ingineria materialelor 23 5 - 28 
Ingineria materialelor 25 5 - 30 
Inginerie si management industrial 50 25 - 75 
An pregatitor de limba germana 40  - 40 

Stiinte aplicate Stiinte Ingineresti Aplicate 110 100  - 210 
SURSA: www.pub.ro 

 

Universitatea Bucureşti (UB) a pus la dispoziţia celor interesaţi, pentru anul universitar 2008 – 2009, un 

număr total de 13,005 locuri, pentru ambele forme de învăţământ, de zi şi IDD. Dintre acestea, conform 

informaţiilor obţinute de pe www.unibuc.ro, 10,055 sunt locuri oferite pentru învăţământul de zi (4510 

sunt locuri subvenţionate de la bugetul de stat, iar 5545 sunt locuri cu taxă), iar 2950 sunt locuri oferite 

http://www.pub.ro/
http://www.unibuc.ro/
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pentru învăţământ la ID. În tabelul OF_ED_04, este prezentată oferta educaţională a Universităţii 

Bucureşti, în funcţie de locurile scoase la concurs de fiecare dintre facultăţile componente.   

 

Tabelul OF_ED_04. Oferta educaţională a Universităţii Bucureşti, pentru anul universitar 2008 – 

2009, ciclul de învăţământ de licenţă. 

Facultatea  Domeniu de licenta buget Taxa ID 
TOTA
L  

Administratie si 
afaceri 

Stiinte Administrative 100 200 200 500 
Administrarea afacerilor 73 200  - 273 

Biologie 
Biologie  80 50  - 130 
Stiinta mediului 40 25  - 65 

Chimie 
Chimie 180 50  - 230 
Stiinta mediului 35 50  - 85 

Drept Drept 279 200 150 629 

Fizica 
Fizica 220 95  - 315 
Stiinte Ingineresti Aplicate 50 35  - 85 

Filosofie Filosofie 130 400  - 530 

Geografie 
Geografie 386 600 400 1386 
Stiinta mediului -   - 100 100 

Geologie si Geofizica 
Inginerie geologica 70 70  - 140 
Geologie  55 60  - 115 

Istorie 

Istorie 145 300  - 445 
Relaţii internaţionale şi Studii 
Europene 25 75  - 100 

Jurnalism si stiintele 
comunicarii Stiinte ale comunicarii 120 130 200 450 

Litere 

Limba si literatura 230 50 100 380 
Studii culturale 50 10  - 60 
Stiinte ale comunicarii 72 60 200 332 
Stiinte ale informarii 35 25  - 60 
Stiinte Administrative 49 40  - 89 
Relaţii internaţionale şi Studii 
Europene 84 70  - 154 

Limbi si literaturi 
straine Limbi si literaturi straine 430 815  - 1245 

Matematica si 
informatica 

Matematica 195 100 75 370 
Informatica 195 100 75 370 

Psihologie si stiintele 
educatiei 

Psihologie  100 150 200 450 
Stiinte ale educatiei 225 485  - 710 

Teologie ortodoxa Teologie 280 300  - 580 
Teologie baptista Teologie 25 10  - 35 
Teologie romano-
catolica Teologie 35 10  - 45 

Sociologie si 
asistenta sociala 

Sociologie  133 300  - 433 
Asistenta sociala 132 200 100 432 

Stiinte politice Stiinte politice 162 180  - 342 
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Departamentul de 
tehnologii 

Calculatoare si tehnologia 
informatiei 90 100 100 290 

Departamentul pentru 
invatamant la distanta 

Stiinte Administrative -   - 250 250 
Pedagogie -   - 800 800 

1.1.1 Total 4510 5545 2950 13005 
SURSA: www.unibuc.ro  

 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) pune la dispoziţia celor interesaţi 2735 de 

locuri, toate pentru învăţământul de zi. Dintre acestea, 2100 sunt locuri bugetate, în timp ce 635 sunt 

locuri cu taxă. Domeniul de licenţă căruia i-a fost alocat cel mai mare număr de locuri este cel de 

inginerie civilă (1340), urmat la distanţă foarte mare de cel de instalaţii (450 de locuri). Tabelul 

OF_ED_05 prezintă structura ofertei educaţionale a UTCB, pe facultăţi, domenii de licenţă, locuri 

subvenţionate şi cu taxă.  

  

Tabelul OF_ED_05. Oferta educaţională a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, pentru 

anul universitar 2008 – 2009, ciclul de învăţământ de licenţă. 

Facultatea 
domeniu de 

licenta buget taxa ID 
TOTA

L 
Constructii civile, industriale si agricole/ 
Hidrotehnica/Cai ferate drumuri si poduri Inginerie civila  900 300 -  1200 
Instalatii Instalatii 380 70 -  450 
Utilaj tehnologic  Inginerie mecanica 220 50 -  270 
Geodezie Geodezie 195 50 -  245 

Constructii civile, industriale si agricole 

Inginerie si 
management 
industrial 95 30 -  125 

Hidrotehnica Ingineria mediului 75 25 -  100 
Hidrotehnica Ingineria sistemelor 70 30 -  100 

Departamentul de limbi straine si comunicare 
Limbi moderne 
aplicate 46 20 -  66 

Inginerie in limbi straine 
Inginerie civila  95 45 -  140 
Instalatii 24 15 -  39 

Total 2100 635  - 2735 
SURSA: www.utcb.ro 

 

  

 

 

 

 

http://www.utcb.ro/
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Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) a pus la dispoziţia celor interesaţi, 

pentru anul universitar 2008 – 2009, 557 de locuri, dintre care 267 bugetate, iar 290 la cu taxă. Dintre 

acestea, cel mai mare număr este pus la dispoziţie pentru domeniul de licenţă arhitectură, 457, dintre care 

240 cu taxă. 

 

Tabelul OF_ED_06. Oferta educaţională a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, 

pentru anul universitar 2008 – 2009, ciclul de învăţământ de licenţă. 

Facultatea  
domeniu 
de licenta 

buge
t taxa ID TOTAL 

Arhitectura  
Arhitectur
a 151 170   321 

Urbanism Urbanism 50 50   100 
Arhitectura de 
interior 

Arhitectur
a 66 70   136 

total 267 290   557 
SURSA: www.uauim.ro 

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” (UMF) a scos la concurs pentru anul 

universitar 2008 – 2009 un număr de 1560 de locuri, dintre care 790 la buget. Dintre acestea, cele mai 

multe locuri sunt oferite de Facultatea de Medicină, domeniul de licenţă medicină, 800, dintre care 450 

locuri la buget. Tabelul OF_ED_07, prezintă structura ofertei educaţionale puse la dispoziţie celor 

interesaţi de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”. 

 

Tabelul OF_ED_07. Oferta educaţională a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, 

pentru anul universitar 2008 – 2009, ciclul de învăţământ de licenţă. 

Facultatea  domeniu de licenta buget taxa ID TOTAL 
Medicina Medicina 450 350 -  800 
Medicina dentara Medicina detara 100 150 - 250 
Farmacie Farmacie 130 200  - 330 
Asistenta medicala si moase Asistenta medicala si moase 110 70  - 180 

Total 790 770 - 1560 
SURSA: www.univermed-cdgm.ro  

  

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară (USAMV) a pus la dispoziţia celor 

interesaţi, pentru anul universitar 2008 – 2009, 5428 de locuri, pentru ambele forme de învăţământ, zi şi 

ID. În cadrul Universităţii, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală şi Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului au oferit cele mai multe locuri, 700 

respectiv, 1126. De menţionat, ar fi faptul că din totalul de 5428 de locuri scos la concurs de către 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, 1500 reprezintă locurile scoase la concurs de 

către Departamentul de studii pentru învăţământ la distanţă, în domeniul de licenţă inginerie şi 

management.  

http://www.univermed-cdgm.ro/
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Tabelul OF_ED_08. Oferta educaţională a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 

Veterinară, pentru anul universitar 2008 – 2009, ciclul de învăţământ de licenţă. 

 

Facultatea  domeniu de licenta 
Buge

t taxa ID 
TOTA
L  

Agricultura 

Agronomie 77 250  - 327 
Biologie  40 100 100 240 
Silvicultura 30 100  - 130 

Management, inginerie economica in 
agricultura si dezvoltare rurala 

Inginerie si 
management 100 600  - 700 

Horticultura Horticultura 105 130  - 235 

Facultatea  domeniu de licenta 
Buge

t taxa ID 
TOTA
L  

Zootehnie 

Zootehnie 75 75  - 150 
Ingineria produselor 
alimentare 36 65  - 101 
Silvicultura 20 50  - 70 

Medicina veterinara 

Medicina veterinara 159 120  - 279 
Ingineria produselor 
alimentare 19 300  - 319 

Biotehnologii 

Biotehnologii 49 100  - 149 
Stiinte Ingineresti 
Aplicate 22 80  - 102 

Imbunatatiri funciare si ingineria mediului 

Inginerie civila  40 50  - 90 
Ingineria mediului 40 200 300 540 
Inginerie si 
management 23 50  - 73 
Inginerie geodezica 23 100 300 423 

Departamentul de studii pentru invatamant 
la distanta  

Inginerie si 
management  -  - 1500 1500 

Total 858 2370 2200 5428 
SURSA: www.usamv.ro 
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Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, a pus la dispoziţia celor interesaţi un număr total de 616 

locuri la cele trei facultăţi: Poliţie, Pompieri şi Arhivistică. Dintre acestea cele mai multe au fost oferite la 

Facultatea de Poliţie, 541, dintre care 46 la ID.  

 

Tabelul OF_ED_09. Oferta educaţională a Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” , pentru 

anul universitar 2008 – 2009, ciclul de învăţământ de licenţă. 

Facultatea domeniu de licenta Buget taxa ID TOTAL  
Poliţie  Drept 495 -  46 541 
Pompieri Instalatii pentru constructii - pompieri 50 -   - 50 
Arhivistica Istorie 25 -   - 25 

Total 570 - 46 616 
SURSA:  www.academia-de-politie.ro 

 

Academia Naţională de Informaţii (ANI) a scos la concurs pentru anul universitar 2008 – 2009, ciclul 

de studii de licenţă, un număr total de 40 de locuri la buget, pentru domeniile de licenţă psihologie şi 

comunicare şi relaţii publice, conform www.sri.ro.  

Academia Tehnică Militară (MTA) a pus la dispoziţia celor interesaţi un număr total de 423 de locuri la 

cele două facultăţi: Sisteme electronice şi informaţii militare şi Sisteme integrate de armament. Conform 

www.mta.ro, 244 dintre locuri sunt la buget, iar 179 la cu taxă.  

 

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport (ANEFS), prin cele două facultăţi ale sale, Educaţie 

Fizică şi Sport şi Kinetoterapie, a scos la concurs pentru anul universitar 2008 – 2009, 223 de locuri, 

dintre care 173 la buget24.    

Universitatea Naţională de Arte (UNARTE) oferă 343 de locuri prin cele trei facultăţi ale sale, pentru 

domeniul de licenţă arte plastice. Dintre acestea, conform www.una.ro, 205 sunt locuri subvenţionate.  

 

Tabelul OF_ED_10. Oferta educaţională a Universităţii Naţionale de Arte, pentru anul universitar 

2008 – 2009, ciclul de învăţământ de licenţă. 

Facultatea  domeniu de licenta buget taxa ID TOTAL 
Arte plastice Arte plastice si decorative 88 52  - 140 
Arte decorative si design Arte plastice si decorative 92 71  - 163 
Istoria si teoria artei Arte plastice si decorative 25 15  - 40 

Total 205 138 - 343 
SURSA: www.unarte.ro 

Universitatea Naţională de Muzică (UNM), conform broşurii de prezentare a admiterii 2008 

(www.unmb.ro), a scos la concurs 85 de locuri bugetate pentru Facultatea de Interpretare Muzicală şi 75 

de locuri bugetate pentru Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală.  

                                                
24 Conform www.anefs-edu.ro  

http://www.ani.ro/
http://www.mta.ro/
http://www.una.ro/
http://www.unmb.ro/
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Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” (www.unatc.ro) a 

făcut public pe pagina de internet doar numărul de locuri disponibile la Facultatea de Film (domeniul de 

licenţă cinematografie şi media): 30 de locuri, dintre care 6 cu taxă. În ceea ce priveşte Facultatea de 

Teatru (domeniul de licenţă arte teatru), informaţiile oferite cu privire la admiterea 2008 nu specifică 

numărul de locuri scos la concurs. 

 

Academia Naţională de Apărare „Carol I” (www.unap.ro) organizează învăţământ superior de licenţă 

în cadrul Facultăţii de Comandă şi Stat Major. Informaţiile disponibile pe pagina de internet a Academiei 

cu privire la admiterea 2008, nu au precizat numarul de locuri scos la concurs pentru cei interesaţi.   

 

Dinamica repartizării locurilor finanţate de la buget. Una dintre caracteristicile specifice ale 

instituţiilor de învăţământ superior publice constă în faptul că oferta educaţională pe care o propun 

include locuri subvenţionate de la bugetul de stat.  

 

Tabelul OF_ED_11. Dinamica repartizării locurilor finanţate de la buget pentru ciclul de studii 

universitare de licenţă  

  Institutia de invatamant superior 

Anul 
univ 

2005 – 
2006 
(I) 

Anul 
univ 
2007 – 
2008 

(II) 

Anul 
univ 

2008 – 
2009 
(III) 

Dinamic
ă 
 

(IV) 

1 Universitatea Politehnica Bucuresti 4955 4750 4750 -205 
2 Universitatea Tehnica de Constructii 1925 1822 2100 +175 
3 Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" 305 263 265 -40 

4
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina 
Veterinara 1011 912 910 

-101 

5 Universitatea Bucuresti 4700 4093 4460 -240 
6 Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" 845 681 790 -55 
7 Academia de Stiinte Economice  3040 2615 2650 -390 
8 Universitatea Nationala de Muzica 185 160 160 -25 
9 Universitatea Nationala de Arte 265 195 205 -60 

10
Universitatea Nationala de Arta Teatrala si 
Cinematografica 203 154 154 

-49 

11 Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport 190 164 172 -18 
12 Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative 245 340 547 +302 

SURSA: www.edu.ro 

  

Tabelul OF_ED_11 înregistrează frecvenţa absolută a locurilor finanţate de la buget şi repartizate 

universităţilor. Analizând numărul de locuri repartizat pentru anul universitar 2008 – 2009, comparativ cu 

numărul de locuri repartizat pentru anul universitar 2005 – 2006, vom constata următoarele. Din cele 12 

instituţii de învăţământ superior pentru care avem date, 10 au primit anul acesta (2008 - 2009) un număr 

de locuri bugetate mai mic decât decât numărul primit pentru anul universitar 2005 – 2006 (considerat în 

http://www.unatc.ro/
http://www.unap.ro/
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cazul de faţă an de referinţă). Spre exemplu, observăm în coloana IV că Academia de Ştiinţe Politice a 

primit cu 390 de locuri bugetate mai puţin decât numărul primit în 2005 – 2006. De asemenea, 

Universitatea Politehnică a primit cu 205 locuri mai puţin decât în 2005 – 2006. Există doar două instituţii 

de învăţământ superior care au primit mai multe locuri bugetate decât în 2005 – 2006. Este vorba despre 

Universitatea Tehnică de Construcţii, care a primit cu 175 de locuri mai mult, şi despre Şcoala Naţională 

de Studii Politice şi Administrative, care a primit cu 302 locuri mai mult decât în 2005 – 2006.      

 

Oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ superior private acreditate pentru ciclul de studii 

universitare de licenţă, anul universitar 2008 – 2009 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” (www.ucdc.ro) este o instituţie de învăţământ superior 

privată, care organizează învăţământ superior ciclul de licenţă, în 7 facultăţi: Ştiinţe juridice şi 

administrative, Management turistic şi comercial, Finanţe, bănci şi contabilitate, Relaţii economice 

internaţionale, Limbi şi literaturi străine, Ştiinţe politice şi Istorie. Conform www.ucdc.ro toate cele 7 

facultăţi sunt acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Informaţia referitoare la 

numărul de locuri scos la concurs lipseşte din oferta educaţională a universităţii. 

Universitatea „Spiru Haret” (www.spiruharet.ro), instituţie de învăţământ superior privată, acreditată 

de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Cercetării (conform informaţiilor cuprinse în oferta pentru 

admiterea 2008), a pus la dispoziţia celor interesaţi, la filiala din Bucureşti, locuri la 16 facultăţi: Drept şi 

Administraţie Publică, Limbi şi Literaturi Străine, Limba şi Literatura Română, Marketing şi Afaceri 

Economice Internaţionale, Management Financiar-Contabil, Matematică-Informatică, Finanţe Bănci, 

Filosofie şi Jurnalism, Sociologie-Psihologie, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Educaţie Fizică 

şi Sport, Medicină Veterinară, Geografie, Istorie, Muzică, Ahitectură şi Teatru. Informaţia referitoare la 

numărul de locuri scos la concurs lipseşte din oferta educaţională a universităţii.    

Universitatea „Nicolae Titulescu” (www.univnt.ro) a pus la dispoziţia celor interesaţi 700 de locuri, 

prin Facultatea de Drept, domeniul de licenţă drept. Dintre cele 700 de locuri, 400 sunt destinate formei 

de învăţământ zi, iar restul de 300 de locuri sunt destinate formei de învăţământ ID.  

Universitatea „Hyperion” (www.hyperion.ro) instituţie de învăţământ superior privată acreditată, a pus 

la dispoziţia celor interesaţi, următoarea ofertă educaţională: Facultatea de Arte - 100 de locuri pentru 

cursurile de zi; Facultatea de Drept – 800 de locuri (400 de locuri la zi şi 400 de locuri la ID); Facultatea 

de Electronică şi Calculatoare – 150 de locuri pentru cursurile de zi; Facultatea de Fizică – 50 de locuri 

pentru cursurile de zi; Facultatea de Istorie şi Geografie – 100 de locuri pentru cursurile de zi; Facultatea 

de Jurnalism – 500 de locuri (300 de locuri la zi şi 200 de locuri la ID); Facultatea de Litere şi Limbi 

Străine – 250 de locuri pentru cursurile de zi; Facultatea de Matematică şi Informatică – 150 de locuri 

pentru cursurile de zi; Facultatea de Psihologie – 200 de locuri pentru cursurile de zi; Facultatea de 

Ştiinţe Economice – 2500 de locuri (dintre care 1000 de locuri pentru cursurile de zi şi 1500 de locuri 

pentru ID); Facultatea de Ştiinţe Politice, Sociologie şi Relaţii Internaţionale – 250 de locuri (150 pentru 

cursurile de zi şi 100 de locuri pentru cursurile ID).     

http://www.ucdc.ro/
http://www.ucdc.ro/
http://www.spiruharet.ro/
http://www.univnt.ro/
http://www.hyperion.ro/
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Universitatea Româno-Americană (www.rau.ro) a organizat admitere pentru ciclul de studii 

universitare de licenţă la 6 facultăţi: Management şi Marketing; Informatică Managerială; Drept; Studii 

ale Integrării Economice Europene; Relaţii Comerciale şi Financiar-Bancare; Economia Turismului 

Intern şi Internaţional. Informaţia referitoare la numărul de locuri scos la concurs lipseşte din oferta 

educaţională a universităţii. 

  

Universitatea „Titu Maiorescu” (www.utm.ro), instituţie de învăţământ superior privată, a oferit pentru 

anul universitar 2008 – 2009, o ofertă educaţională pentru ciclul de studii universitare de licenţă 

organizată pe următoarele domenii de licenţă: domeniul drept (învăţământ de zi, ID), domeniul ştiinţe 

administrative (învăţământ de zi), domeniul finanţe (învăţământ de zi, ID), domeniul contabilitate 

(învăţământ de zi, ID), domeniul administrarea afacerilor (învăţământ de zi), domeniul psihologie 

(învăţământ de zi, ID), domeniul Informatică (învăţământ de zi, ID), domeniul sănătate (învăţământ de 

zi). Informaţia referitoare la numărul de locuri scos la concurs lipseşte din oferta educaţională a 

universităţii. 

   

Universitatea Ecologică (www.ueb.ro), instituţie de învăţământ superior privată, a oferit pentru anul 

universitar 2008 – 2009, locuri la următoarele facultăţi: Drept (specializarea drept, învăţământ de zi şi 

ID), Management (specializarea finanţe bănci, învăţământ de zi), Ştiinţele Naturii şi Ecologie 

(specializarea ecologie şi protecţia mediului, învăţământ de zi), Inginerie Managerială (specializarea 

inginerie economică industrială, învăţământ de zi), Ştiinţele Comunicării (specializarea comunicare şi 

relaţii publice, învăţământ de zi), Psihologie (specializarea psihologie, învăţământ de zi), Educaţie Fizică 

şi Sport (specializarea educaţie fizică şi sport, învăţământ de zi). Informaţia referitoare la numărul de 

locuri scos la concurs lipseşte din oferta educaţională a universităţii. 

  

Universitatea de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” (www.ugc.ro), instituţie de învăţământ superior 

privată, a oferit, pentru anul universitar 2008 – 2009, celor interesaţi următoarea ofertă educaţională: 

domeniul de licenţă drept (învăţământ de zi, 200 de locuri), domeniul de licenţă ştiinţe administrative 

(învăţământ de zi, 150 de locuri), domeniul de licenţă economie şi afaceri internaţionale (învăţământ de 

zi, 150 de locuri), domeniul de licenţă finanţe (învăţământ de zi, 150 de locuri), domeniul de licenţă 

ştiinţele comunicării (învăţământ de zi, 50 de locuri), domeniul de licenţă ştiinţe politice (învăţământ de 

zi, 50 de locuri), domeniul de licenţă limbi şi literaturi (învăţământ de zi, 50 de locuri), domeniul de 

licenţă teatru (învăţământ de zi, 20 de locuri), domeniul de licenţă inginerie civilă (învăţământ de zi, 200 

de locuri), domeniul de licenţă economie (învăţământ de zi, 100 de locuri). 

  

Universitatea Athenaeum (www.univath.ro), pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă 

2008, a pus la dispoziţia celor interesaţi locuri la două  facultăţi. Este vorba despre Facultatea de Ştiinţe 

Economice, pentru domeniile de licenţă: contabilitate; finanţe; administrarea afacerilor; marketing. Şi 

http://www.rau.ro/
http://www.utm.ro/
http://www.ueb.ro/
http://www.ugc.ro/
http://www.univath.ro/
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facultatea de Administraţie Publică, pentru domeniile de licenţă: administraţie publică. Informaţia 

referitoare la numărul de locuri scos la concurs lipseşte din oferta educaţională a universităţii. 

  

Universitatea Artifex (www.artifex.org.ro), instituţie de învăţământ superior privată acreditată, a scos la 

concurs, pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă 2008, locuri la două facultăţi: Finanţe 

şi Contabilitate şi Management şi Marketing, cu domeniul de licenţă în economie. Informaţia referitoare 

la numărul de locuri scos la concurs lipseşte din oferta educaţională a universităţii. 

  

Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Tereza” (www.itrc-buc.ro) (instituţie de învăţământ superior 

privată acreditată)  a organizat admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă la Facultatea de 

Teologie Romano-Catolică. Astfel, pentru domeniul de licenţă teologie au fost scoase la concurs 15 locuri 

pentru învăţământul de zi şi 15 locuri pentru învăţământul ID.  

  

Institutul Teologic Baptist (www.itb.ro) (instituţie de învăţământ superior privată acreditată) a organizat 

admiterea pentru Facultatea de Teologie Baptistă, specializarea teologie pastorală. Informaţia referitoare 

la numărul de locuri scos la concurs lipseşte din oferta educaţională a institutului.       

  

Universitatea „Bioterra” (www.bioterra.ro), instituţie de învăţământ superior privată acreditată, a 

organizat admitere la ciclul de studii universitare de licenţă, pentru următoarele domenii de licenţă: 

inginerie şi management (învăţământ de zi şi FR), ingineria produselor alimentare (învăţământ de zi şi 

FR), drept (învăţământ de zi şi FR), ştiinţe administrative (învăţământ de zi şi FR) şi inginerie civilă 

(învăţământ de zi şi FR).  Universitatea „Bioterra” cuprinde următoarele facultăţi: Facultatea de 

Management AgroTuristic, Facultatea de Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, Facultatea de 

Ingineria Produselor Alimentare şi Facultatea de Drept.  Informaţia referitoare la numărul de locuri scos 

la concurs lipseşte din oferta educaţională a universităţii. 

Oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ superior private autorizate pentru ciclul de studii 

universitare de licenţă, anul universitar 2008 – 2009 

Institutul Bancar Român (www.ibr-rbi.ro), instituţie de învăţământ superior privată autorizată, 

organizează admitere la ciclul de studii universitare de licenţă, pentru domeniul finanţe, în cadrul 

Facultăţii de Management Financiar. Numărul de locuri scoase la concurs este de 200 (învăţământ de zi).  

  

Colegiul Universitar de Institutori Waldorf (www.colegiul-waldorf.org), instituţie de învăţământ 

superior privată autorizată, organizează admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă, pentru 

specializările arte plastice şi cultura fizică –euritmie. Informaţia referitoare la numărul de locuri scos la 

concurs lipseşte din oferta educaţională a colegiului.   

  

Institutul Teologic Penticostal (www.itpbucuresti.ro), instituţie de învăţământ superior particulară 

autorizată, organizează admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, la specializarea teologie 

http://www.artifex.org.ro/
http://www.itrc-buc.ro/
http://www.itb.ro/
http://www.bioterra.ro/
http://www.ibr-rbi.ro/
http://www.colegiul-waldorf.org/
http://www.itpbucuresti.ro/
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pastorală, în cadrul Facultăţii de Teologie Pastorală. Numărul de locuri scos la concurs este de 30 

(învăţământ de zi, numai băieţi). 

  

Universitatea Româno-Britanică (www.theu.ro), instituţie de învăţământ superior particulară autorizată, 

organizează admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, la domeniul de licenţă administrarea 

afacerilor, în cadrul Facultăţii de BusINS. Numărul de locuri scos la concurs este de 100 (învăţământ de 

zi).  

  

Universitatea Wales Romania (www.uwr.ro), instituţie de învăţământ superior particulară autorizată, 

organizează admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, la facultatea de Management şi la 

facultatea de Marketing. Instituţia nu precizează în oferta sa educaţională numărul de locuri şi domeniile 

de licenţă pentru care organizează admitere. 

  

Universitatea media (www.universitateamedia.ro), instituţie de învăţământ superior particulară 

autorizată, organizează admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, pentru specializările regie 

şi imagine de film şi tv (învăţământ de zi, în cadrul Facultăţii de Cinematografie şi Televiziune). 

Informaţia referitoare la numărul de locuri scos la concurs lipseşte din oferta educaţională a instituţiei.   

 Structura ofertei educaţionale pentru ciclul de studii universitare de licenţă la nivelul regiunii 

Bucureşti – Ilfov 

Pornind de la datele diseminate public de instituţiile de învăţământ superior, publice şi private, oferta 

educaţională la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov, pentru ciclul de studii universitare de licenţă, se prezintă 

după cum o arată graficul OF_ED_01. 

Graficul OF_ED_01. Structura ofertei educationale pentru ciclul de studii 
universitare de licenta, anul 2008 - 2009, regiunea Bucuresti Ilfov
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http://www.theu.ro/
http://www.uwr.ro/
http://www.universitateamedia.ro/
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În graficul OF_ED_01, distribuţia locurilor scoase la concurs de instituţiile de învăţământ superior s-a 

realizat pe criteriul domeniului de licenţă25. Prin urmare, în regiunea Bucureşti-Ilfov, pentru anul 

universitar 2008-2009, au fost scoase la concurs locuri care asigură obţinerea licenţei în 15 domenii: arte; 

cultură fizică şi sport; ştiinţe militare şi informaţii; medicină veterinară; ştiinţe agricole şi silvice; 

sănătate; arhitectură şi urbanism; teologie; drept; ştiinţe inginereşti; ştiinţe ale naturii; ştiinţe exacte; 

ştiinţe umaniste; ştiinţe sociale şi politice; ştiinţe economice. 

Aşa cum se poate constata, cele mai multe locuri au fost scoase la concurs pentru domeniul de licenţă 

ştiinţe inginereşti (29,3% din totalul locurilor scoase la concurs în regiunea Bucureşti - Ilfov). De 

asemenea, din totalul locurilor scoase la concurs, 21,1% s-au centrat pe domeniul ştiinţe economice, iar 

18,3% pe domeniul ştiinţe sociale şi politice. Cele mai puţine locuri au fost scoase pentru domeniile de 

licenţă medicină veterinară (0,6%) şi cultură fizică şi sport (0,5%).  

Trebuie făcute două precizări cu privire la natura datelor prezentate în figura nr. 1. Prima precizare face 

referire la numărul de universităţi de la nivelul cărora au fost colectate date cu privire la cifrele de 

şcolarizare aferente admiterii în anul universitar 2008 – 2009. În regiunea Bucureşti-Ilfov funcţionează un 

număr de 35 de instituţii de învăţământ superior. Dintre acestea 16 instituţii de învăţământ superior sunt 

publice şi acreditate, 13 instituţii de învăţământ superior sunt private şi acreditate, iar 6 instituţii de 

învăţământ superior sunt privare şi autorizate. Nu toate cele 35 de instituţii de învăţământ superior au pus 

la dispoziţie numărul de locuri scoase la concurs pentru admiterea în anul universitar 2008 – 2009, ciclul 

de studii universitare de licenţă. Astfel, au diseminat public cifrele de şcolarizare: 

- 15 din cele 16 instituţii de învăţământ superior publice şi acreditate;  

- 3 din cele 13 instituţii de învăţământ superior private şi acreditate; 

- 3 din cele 6 instituţii de învăţământ superior privare şi autorizate.    

În consecinţă, structura ofertei educaţionale pentru anul universitar 2008 – 2009, ciclul de studii 

universitare de licenţă, s-a realizat folosindu-se cifrele de şcolarizare de la 21 din cele 35 de instituţii de 

învăţământ superior care funcţionează în regiunea Bucureşti-Ilfov.  

A doua precizare face referire la faptul că cifrele de şcolarizare distribuite pe domenii de licenţă 

reprezintă învăţământ universitar de licenţă, organizat atât la forma de zi, cât şi la forma de ID. Graficele 

nr. 2 şi nr. 3, prezentate mai jos, detaliază oferta educaţională pe criteriul formei de învăţământ (de zi şi 

ID). 

Graficul OF_ED_02 prezintă distribuţia locurilor scoase la concurs pentru ciclul de studii universitare de 

licenţă, forma de învăţământ zi (locuri la buget + locuri la cu taxă). Aşa cum se poate constata, în cazul 

locurilor scoase la concurs pentru forma de învăţământ zi se păstrează configuraţia rezultată la nivelul 

locurilor scoase la concurs indiferent de forma de învăţământ. Astfel, 30,3% din numărul total de locuri 

scoase la concurs pentru forma de învăţământ zi se concentrează în domeniul de licenţă al ştiinţelor 

inginereşti, 18,6% se concentrează în domeniul de licenţă al ştiinţelor economice,  iar 15,7% se 

concentrează în domeniul de licenţă al ştiinţelor sociale şi politice. Cele mai puţine locuri scoase la 
                                                
25 Conform HG nr. 676/28.06.2007 privind domeniile de studii superioare de licenţă, structurile de învăţământ 

superior şi specializările organizate de acestea.  
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concurs (forma de învăţământ zi) sunt la domeniile de licenţă cultură fizică şi sport (0,6% din totalul 

locurilor scoase la concurs în regiunea Bucureşti-Ilfov) şi medicină veterinară (0,8%).  

Graficul OF_ED_02. Structura ofertei educationale pentru ciclul de studii 
universitare de licenta, anul 2008 - 2009, regiunea Bucuresti Ilfov 
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Graficul OF_ED_03. Structura ofertei educationale pentru ciclul de studii 
universitare de licenta, anul 2008 - 2009, regiunea Bucuresti Ilfov 
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Graficul OF_ED_03 prezintă distribuţia locurilor scoase la concurs pentru ciclul de studii universitare de 

licenţă, forma de învăţământ la ID, la nivelul regiunii Bucureşti- Ilfov.Aşa cum se poate observa, cele mai 

multe locuri scoase la concurs, la forma de învăţământ ID, se concentrează în domeniul de licenţă al 

ştiinţelor economice (31,9% din totalul locurilor scoase la concurs pentru ID în regiunea Bucureşti-Ilfov) 

şi în domeniul de licenţă al ştiinţelor sociale şi politice. În plus, pentru 7 din cele 15 domenii de licenţă, 

nu există locuri la forma de învăţământ ID (arte, cultură fizică şi sport, ştiinţe militare şi informaţii, 

medicină veterinară, ştiinţe agricole şi silvice, sănătate, arhitectură şi urbanism). 
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Tabelul OF_ED_12 prezintă cifrele de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de licenţă, anul 

universitar 2008 – 2009, pentru regiunea Bucureşti- Ilfov. 

TABELUL OF_ED_12  
PROFILUL OFERTEI EDUCATIONALE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE 
LICENTA 2008 / 2009 

 Domeniul de licenta General Zi ID 
1 Stiinte economie 9684 6864 2820 
2 Stiinte sociale si politice 8365 5815 2550 
3 Stiinte umaniste 3191 3091 100 
4 Stiinte exacte 1485 1335 150 
5 Stiinte ale naturii 2171 1571 600 
6 Stiinte ingineresti 13396 11196 2200 
7 Drept 2170 1774 396 
8 Teologie 690 675 15 
9 Arhitectura si urbanism 557 557 0 

10 Sanatate 1560 1560 0 
11 Stiinte agricole si silvice 1061 1061 0 
12 Medicina veterinara 279 279 0 
13 Stiinte militare si informatii 463 463 0 
14 Cultura fizica si sport 223 223 0 
15 Arte 493 493 0 

1.1.1.1 TOTAL LOCURI 45788 36957 8831 
SURSA: cifrele de şcolarizare din ofertele educaţionale pentru admiterea la ciclul de studii universitare 

de licenţă, ale instituţiilor de învăţământ superior din regiunea Bucureşti – Ilfov 

Graficul nr. 4 Distributia locurilor scoase la concurs in fiecare domeniu, in 
functie de forma de invatamant (zi si ID)
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Graficul OF_ED_04 arată modul în care se împart în interiorul fiecărui domeniu de licenţă locurile scoase 

la concurs, în funcţie de forma de învăţământ. Astfel, pentru domeniile de licenţă artă, cultură fizică şi 

sport, medicină veterinară, ştiinţe agricole şi silvice, sănătate, arhitectură şi urbanism instituţiile de 
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învăţământ superior din regiunea Bucureşti-Ilfov pun scot la concurs doar locuri la forma de învăţământ 

zi. Pentru domeniul ştiinţe sociale şi politice 30,5% din numărul de locuri sunt alocate pentru forma de 

învăţământ ID, iar restul de 69,5% pentru forma de învăţământ zi. Pentru domeniul de licenţă ştiinţe 

inginereşti, 83,6% dintre locuri sunt la zi, iar 19,6% la ID.  

Trei domenii de licenţă domină piaţa studiilor universitare de licenţă, în regiunea Bucureşti – Ilfov. 

Trebuie reţinut faptul că acest profil al structurii ofertei educaţionale pentru ciclul de studii universitare de 

licenţă, anul universitar 2008 – 2009, are un caracter orientativ. Acest profil ne oferă posibilitatea de a 

analiza comparativ numărul de locuri scos la concurs pe fiecare domeniu de licenţă şi de a vedea modul în 

care este organizată piaţa universitară în regiunea Bucureşti - Ilfov. Cifrele de şcolarizare propuse de 

instituţiile de învăţământ superior din regiunea Bucureşti – Ilfov indică trei domenii de licenţă care 

domină piaţa studiilor universitare de licenţă. Aproape 30% din locurile scoase la concurs pentru anul 

universitar 2008 – 2009 vizează domeniul de licenţă al ştiinţelor inginereşti. Domeniul de licenţă al 

ştiinţelor economice (21,1% din numărul total de locuri) şi domeniul de licenţă al ştiinţelor sociale şi 

politice (18,3% din numărul total de locuri scoase la concurs pentru 2008 - 2009) sunt celelalte două 

domenii care domină oferta educaţională. În consecinţă, aproape 69% din locurile scoase la concurs 

pentru ciclul de studii universitare de licenţă (anul universitar 2008 - 2009) aparţin celor trei domenii de 

licenţă.  

În mod categoric, nu ne putem aştepta ca acest număr de locuri scose la concurs să fie acoperit integral la 

începutul anului universitar 2008 – 2009. Totuşi, în ciuda acestui lucru, ne putem aştepta ca la sfârşitul 

ciclului de studii universitare de licenţă care începe în octombrie 2008, numărul absolvenţilor din cele trei 

domenii (inginerie, economie şi ştiinţe sociale şi politice) să fie mai mare decât numărul absolvenţilor de 

studii din alte domenii de licenţă. Mai simplu spus, este de aşteptat ca peste 3 sau 4 ani (după caz), în 

regiunea Bucureşti-Ilfov, să existe o forţă de muncă educată superior în economie, inginerie şi ştiinţe 

sociale şi politice.    

Construcţia unor estimări detaliate cu privire la evoluţia populaţiei de studenţi ca va fi cuprinsă în ciclul 

de studii universitare de licenţă care începe în 2008 – 2009 sau care este deja cuprinsă, presupun 

colectarea de date statistice la nivelul fiecărei universităţi. Pentru analiza profilului pieţei studiilor 

universitare de licenţă, din regiunea Bucureşti – Ilfov, ar fi utile date socio-demografice cu privire la 

studenţii înregistraţi, rata de abandon a studiilor, migraţia studenţilor de la un domeniu de licenţă la altul 

etc. În lipsa acestor date, analiza ofertei educaţionale a instituţiilor de învăţământ superior din Bucureşti – 

Ilfov şi analiza structurii acestei oferte pe domenii de licenţă nu ne oferă decât un profil general şi incert 

asupra forţei de muncă viitoare.    
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5. STRUCTURA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN ANII 2006-2007, 2007-2008 LA NIVELUL 

REGIUNII  

Conform „Manualului de actualizare a documentelor de planificare strategică a învăţământului 

profesional şi tehnic PRAI şi PLAI”, acest subcapitol ar trebui să conţină următoarele: „Datele se referă 

la studenţii înmatriculaţi în anul I, nivel licenţă, la începutul anului universitar, din promoţia de liceu a 

seriei curente. Structurarea datelor se recomandă a fi pe: universităţi, facultăţi, forme de învăţământ (zi, 

frecvenţă redusă, IDD), domenii fundamentale, specializări, sexe, mediul de rezidenţă. Se recomandă, de 

asemenea evidenţierea numărului de studenţi, absolvenţi ai liceului filiera tehnologică şi pe cât posibil 

investigarea nivelului de performanţă al acestora prin media la examenul de bacalaureat” (p.32). 

Din lipsa datelor necesare, acest subcapitol 5 (Structura învăţământului superior în anii 2006 – 

2007, 2007 – 2008 la nivelul regiunii) rămâne necompletat!!! Pentru redactarea acestui subcapitol este 

nevoie de o centralizare a tuturor studenţilor admişi în anul I universitar (pe fiecare formă de învăţământ), 

la universităţile publice şi private din regiunea Bucureşti-Ilfov. Această centralizare trebuie realizată, 

menţionându-se: liceul terminat (nume şi profil), ultima şcoală absolvită (pentru studenţii care nu sunt la 

prima facultate), mediul de rezidenţă (localitatea de provenienţă), vârsta, sex-ul. Universităţile sunt în 

posesia acestor date prin fişele de înscriere aferente dosarelor de înscriere la admitere.   
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9.6 Exemple de bună practică   

9.6.1. Colaborarea cu învăţământul profesional şi tehnic 

Analiza paginilor de internet ale universităţilor din regiunea Bucureşti-Ilfov a condus la următoarele 

rezultate: nu este consemnat niciun parteneriat şi nicio colaborare între universităţi, pe de o parte, şi 

unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, pe de cealaltă parte; singura activitate a universităţilor, 

centrată pe relaţia cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic preuniversitar, este reprezentată de 

campaniile de promovare a ofertei educaţionale universitare, în dorinţa de a atrage candidaţi pentru 

admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă.   

Dacă universităţile din regiunea Bucureşti-Ilfov au dezvoltat parteneriare, colaborări sau acţiuni comune 

cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, atunci acest lucru nu poate fi consemnat decât pe baza 

unor informări pe care instituţiile de învăţământ superior ar trebui să le realizeze. Altfel, conţinutul 

informaţional al paginilor de internet ale universităţilor din regiune nu evidenţiază nicio legătură cu 

unităţile de învăţământ profesional şi tehnic.  

9.6.2. Parteneriate ale universităţilor cu mediul economic:  

Universitatea Politehnică Bucureşti şi Academia de Ştiinţe Economice  

Cazul nr. 1 UPB – UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREŞTI  
Fundaţia “RENAULT” prin intermediul Universităţii Politehnice Bucureşti, a pus la dispoziţia 

studenţilor de anul V şi la dispoziţia tinerilor absolvenţi ai Facultăţii de Transporturi, în anul 2008, trei 

burse de participare la studii de pregătire în Franţa. Scopul acestor burse este acela de a forma viitori 

manageri.26 Conform Centrului de Cercetări şi Expertizări Ecometalurgice (ECOMET – 

www.ecomet.pub.ro), din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti, care funcţionează pe lîngă 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, unul dintre proiectele propuse pentru finanţare PHARE 

este reprezentat de crearea unui centru regional de servicii pentru promovarea ocupării în cadrul IMM-

urilor locale a tinerilor absolvenţi din regiunea de dezvoltare Bucureşti – Ilfov si pentru dezvoltarea 

liberei iniţiative.  

Facultatea de Inginerie Energetică (www.electro.pub.ro) pune la dispoziţia tinerilor absolvenţi si a 

studenţilor, oferte de angajare, pe baza colaborărilor existente cu operatori economici de la nivel regional 

şi naţional. Spre exemplu, pentru tinerii absolvenţi, la secţiunea oferte de angajare de pe pagina de 

internet a facultăţii, sunt disponibile trei anunţuri detaliate de angajare din partea următoarelor organizaţii: 

Energomontaj SA; Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecanică Fină; Energobit SRL - 

sucursala Bucureşti şi Compania de securitate CESS.       

Centrul de Biomateriale (BIOMAT – www.biomat.ro), din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti, care 

funcţionează pe lângă Facultatea de Ştiinţe şi Ingineria Materialelor, colaborează în vederea 

dezvoltării cercetării şi inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor cu următoarele inteprinderi şi IMM-uri: 

                                                
26 Conţinutul anunţului cu privire la bursele puse la dispoziţie studenţilor UPB de către Fundaţia Renault, pentru 

anul 2008, poate fi accesat prin link-ul http://www.pub.ro/romana/Burse_Renault/Anunt_burse_Renault_2008.pdf  

http://www.ecomet.pub.ro/
http://www.electro.pub.ro/
http://www.biomat.ro/
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GEVALCO SRL Bucuresti; Combinatul de Oteluri Speciale Targoviste (COST); Combinatul Siderurgic 

SIDEX SA Galati; RODAX IMPEX SRL Bucuresti; BERIMPEX Bucuresti SRL; AEROTEH SA 

Bucuresti; GRANTMETAL SA Bucuresti; FAUR SA Bucuresti; ROMHANDICAP SA Bucuresti; 

ROMMEDICA; EDY COM SRL Bucuresti.  

Facultatea de automatică şi calculatoare (www.acs.pub.ro) din cadrul Universităţii Politehnice 

Bucureşti, participă la programul „Stagii pe Bune”. Programul are ca obiectiv plasarea studentilor 

facultăţilor cu profil IT&C în stagii practice, desfăşurate pe durata verii, în companiile din domeniul 

IT&C. „Stagii pe Bune” 2008 este a patra ediţie a programului, ce se desfăşoară la nivel naţional, cu 

accent pe cele mai importante centre educaţionale IT&C din România: Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj, 

Braşov şi Sibiu. Participând la „Stagii pe Bune”, studenţii îşi completează activităţile practice din 

facultate, dobîndind cunoştinţe tehnice, învăţînd să lucreze în echipă şi îmbunătăţidu-şi abilităţile de 

comunicare. Companiile participante au ocazia să cunoască tineri talentaţi, ce pot deveni ulterior 

terminării studiilor angajaţii companiilor. 

Centrul pentru Tehnologii Avansate din cadrul Facultăţii Ingineria şi Managementul Sistemelor 

Tehnologice, centru de cercetare şi consultanţă al Universităţii Politehnice Bucureşti, a derulat convenţii 

de stagiu între UPB şi AUTOMOBILE DACIA S.A. care au avut in vedere participarea studenţilor la 

stagii de practică oferite de către AUTOMOBILE DACIA S.A., cu abordarea în principal a subiectelor 

propuse de întreprindere. Stagiile de practica s-au adresat tuturor studentilor anului 5 din UPB. 

Catedra de Echipament Termomecanic Clasic şi Nuclear din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi 

Mecatronică colaborează cu următoarele instituţii în vederea organizării activităţilor de practică şi 

inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii: Institutul naţional de cercetare-dezvoltare turbomotoare; COMOTI 

R.A.; ENERGOMONTAJ S.A.; The Gas Institute - Academia de ştiinţe a Ukrainei; ICPET Cercetare 

S.A.; G.S.C.I. RENEL; G.P.E.E.T. RENEL; CITEC S.R.L.; ICPET PROIECTARE S.A.; EUROTEST 

S.R.L.; ARPECHIM S.A.; FORENERG S.R.L.; 

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (www.ing.pub.ro) din cadrul Universităţii Politehnice 

Bucureşti, pune la dispoziţia studenţilor burse de stagiu de practică oferite de companii din străinătate, 

cum ar fi: Centre De Recherche Public « HENRI TUDOR » Luxembourg , "BCA Exepertise" Paris, 

Franţa, "Maia Sonicie" Lyon,  Franţa 

Cazul nr. 2 ASE – ACADEMIA DE ŞTIINŢE ECONOMICE  
Asociaţia Studenţilor Economişti din România (ASER – www.aser.zeromedia.ro) funcţionează din 

1998 în cadrul Academiei de Ştiinţe Economice (ASE), având personalitate juridică proprie. Principala 

activitate a asociaţiei este aceea de a le oferi absolvenţilor ASE, şi nu numai, consultanţa necesară în 

vederea angajării.  

Asociaţia Studenţilor din facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori 

(www.finans.ase.ro) a fost creata pentru studenţii din cadrul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi 

Burse de Valori, pentru a-i ajuta să se integreze mai bine în mediul financiar-bancar prin conferinţele, 

atelierele şi seminariile organizate în acest sens. FINANS se doreşte a fi o punte de legătură între studenţi 

şi cadrele universitare prin realizarea de evenimente în comun (sesiuni ştiinţifice, documentări, cercetări, 

http://www.gevalco.ro/
http://www.cost.ro/
http://www.sidex.ro/
http://www.sidex.ro/
http://www.acs.pub.ro/
http://www.ing.pub.ro/
http://www.aser.zeromedia.ro/
http://www.finans.ase.ro/
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etc), în vederea inserţiei pe piaţa muncii. FINANS a organizat târguri de locuri de muncă şi a obţinut 

locuri de practică, în fiecare an universitar, începând cu 2005, pentru a-i ajuta pe stundeţi să identifice 

locuri de muncă adecvate.   

DaAfaceri (www.daafaceri.ro) este o organizatie nonguvernamentala, apolitica şi nonprofit din ASE, care 

a fost infiinţată în martie 2003. Scopul organizaţiei este acela de a organiza seminarii şi conferinţe, care să 

permită studenţilor şi absolveţilor ASE identificarea de oportunităţi de angajare pe piaţa muncii.  

Asociaţia studenţească Eurovox (www.eurovox.ase.ro) funcţionează în cadrul Academiei de Ştiinţe 

Economice şi printre obiectivele sale se numără asigurarea practicii academice în instituţiile publice 

pentru studenţii care urmează cursurile ASE.  

Sindicatul Independent al Studenţilor din Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică 

Economică (SISC – www.sisc.ase.ro) este o organizaţie neguvernamentală de tineret, apolitică şi 

nonprofit înfiinţată în 1996 în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Scopul SISC  este 

acela de a oferi tinerilor educaţia complementară celei oferite în cadrul facultăţii, astfel încât inserţia 

acestora pe piaţa muncii să fie rapidă.  

Alumni ASE (www.alumni.ase.ro) dă posibilitatea studenţilor şi tinerilor absolvenţi să se întâlnească cu 

reprezentanţii companiilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi nu numai.  

Academia de Studii Economice ASE informează studenţii şi absolvenţii săi, cu privire la ofertele de 

locuri de muncă existente din partea agenţilor economici din România, prin secţiunea “oportunităţi de 

angajare”, de pe pagina www.ase.ro.  

Facultatea de Marketing (www.marketing.ase.ro) din cadrul Academia de Studii Economice ASE 

pune la dispoziţia studenţilor proprii anunţuri şi oferte de angajare prin pagina proprie de internet. De 

asemenea, Facultatea de Marketing a încheiat o serie de parteneriate cu Coca-Cola HBC, Asociaţia 

Româno-Italiana de Logistică şi Management (ARILOG), Romsym Data, pentru a le oferi studenţilor şi 

absolvenţilor posibilitatea de a-şi dezvolta deprinderile şi abilităţile şi de a aplica cunoştinţele acumulate 

în cadrul Facultăţii în sectorul privat. 

Fundaţia REI-50 (www.rei.ase.ro/rei50) care funcţionează în cadrul Facultăţii de Relaţii Economice 

Internaţionale, pune la dispoziţia studenţilor şi absolvenţilor ASE, pe de o parte, programe şi stagii de 

instruire prin acordarea de burse de studii, iar pe de cealaltă parte, printre altele, conferinţe şi întâlniri cu 

operatori economici naţionali în vederea inserţiei pe piaţa muncii.  

 

9.3 Oferta universităţii pentru formarea adulţilor 

Academia de Ştiinţe Economice 
Şcoala de pregătire postuniversitară (www.dfp.ase.ro) este o subdiviziune a Academiei de Ştiinţe 

Economice ce are atribuţii în domeniul organizării, desfăşurării şi finalizării de cursuri postuniversitare de 

specializare şi perfecţionare. Şcoala de Pregătire Postuniversitată a fost înfiinţată şi funcţioneazã pentru a 

satisface nevoile de perfecţionare sau specializare ale specialiştilor din economia şi societatea româneascã 

în domeniul economic şi managerial, prin cursuri postuniversitare de specializare şi perfectionare. 

Acţioneazã pe piaţa internã a muncii şi vine în întâmpinarea cerinţelor acesteia cu o ofertã educationalã 

http://www.daafaceri.ro/
http://www.eurovox.ase.ro/
http://www.sisc.ase.ro/
http://www.alumni.ase.ro/
http://www.ase.ro/
http://www.marketing.ase.ro/
http://www.rei.ase.ro/rei50
http://www.dfp.ase.ro/
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variatã. Oferta educaţională pusă la dispoziţie de Şcoala de pregătire postuniversitară este compusă din 

130 de cursuri, puse la dispoziţie prin participare a 10 facultăţi din cadrul ASE (Facultatea de Cibernetică, 

Statistică şi Informatică Economică, Facultatea de Comerţ, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, Facultatea de Economie Generală, 

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Facultatea de Management, Facultatea de 

Marketing, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Facultatea de Administrarea Afacerilor). 

Informaţii despre conţinutul celor 130 de cursuri oferite de Şcoala de pregătire postuniversitară şi despre 

categoriile de public cărora li se adresează, pot fi obţinute accesând http://www.dfp.ase.ro/oferta.htm.  

Facultatea de Administrarea Afacerilor, Programul MBA Româno-German „Management 

antreprenorial”. Program realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Bucureşti – 

Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine) şi Universitatea de Ştiinţe Aplicate 

Gelsenkirchen (Germania) – Institutul de Antreprenoriat şi Managementul Inovaţiei. Participarea în 

cadrul programului se face prin achitarea unei taxe de către fiecare participant.   

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, catedra de informatică de gestiune 

organizează cercuri ştiinţifice pe următoarele teme: Proiectarea Sistemelor Informatice de Gestiune; 

Programarea Calculatoarelor Electronice; Baze de Date; Sisteme Expert; Birotică profesională. De 

asemenea, catedra de analiză economico-financiară manifestă preocupări în domeniul formării 

profesionale permanente prin cursuri profesionale de specializare sau de perfecţionare cum ar fi: 

“Diagnosticul economico-financiar al firmei”, “Diagnosticul instituţiei publice”, “Cum citim şi analizăm 

bilanţul firmei”, “Planul de afaceri şi strategia activităţii firmei”, “Analiză financiară pe baza standardelor 

internaţionale de raportare financiară”. 

Facultatea de Comerţ, catedra de comerţ prin centrul de cercetări comerciale pune la dispoziţia celor 

interesaţi programe de instruire şi perfecţionare de interes general sau proiectate la cerere. Catedra de 

merceologie şi managementul calităţii pune la dipoziţia celor interesaţi cursuri de perfecţionare cum ar 

fi: Auditul calităţii, Costurile calităţii, Auditor intern al calităţii, Introducere în sistemele de management 

al calităţii, Expertizarea calitativă a mărfurilor alimentare şi nealimentare falsificate, contaminate şi 

recondiţionate. Catedra de comerţ pune la dispoziţie cursuri de perfecţionare în strategii de firmă 

comercială, iar catedra de turism-servicii pune la dispoziţie cursuri de perfecţionare în gestiune 

hotelieră.  

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale pune la dispoziţia studenţilor şi tinerilor absolvenţi, în 

vederea dezvoltării de competenţe şi acumulării de cunoştinţe, resursele Centrului de Studiu Individual 

(C.S.I.), înfinţat prin atragerea unui grant CNCSIS. În cadrul centrului, cei interesaţi pot consulta 

materiale (dicţionare, cursuri de limbi străine, reviste de specialitate, colecţia The Economist) destinate 

studiului limbilor Engleză şi Germană. În plus, în cadrul centrului pot fi consultate materiale centrate pe 

domeniile: marketing, business, management. De asemenea, C.S.I. este gazda Centrului de Studii 

Braziliene „Celso Furtado”, înfiinţat cu sprijinul Ambasadei Braziliei la Bucureşti. Materialele donate de 

Ambasada Braziliei la Bucureşti sunt utile în consolidarea cunoştinţelor de portugheză. 

 

http://www.dfp.ase.ro/oferta.htm
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Universitatea Politehnică Bucureşti 
Centrul pentru Pregatirea Resurselor Umane (C.P.R.U.) este o unitate de educaţie postuniversitară şi 

de cercetare academică, înfiinţată în cadrul Universităţii POLITEHNICA Bucureşti, în baza ordinului nr. 

5170/19.01.1994 al Ministerului Învatamântului, prin care se stipulează autonomia în gestionarea 

resurselor materiale, financiare şi umane (vezi www.cpru.pub.ro). Activitatea C.P.R.U. s-a structurat pe 

următoarele patru compartimente: educaţie continuă; cercetare dezvoltare; cooperare internă şi 

internaţională; relaţii cu mediul economic şi transfer de tehnologii. 

În cadrul compartimentului de educaţie continuă se organizează următoarele tipuri de activităţi: cursuri 

postuniversitare, cursuri promoţionale, cursuri pentru conversia forţei de muncă, instruire practică în 

laboratoare pentru tehnologii avansate, programe de educaţie la distanţă, formare de formatori, evaluări şi 

acreditări. În cadrul compartimentului de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare se organizează programe de 

cercetare fundamentală şi aplicativă, integrate în programele naţionale ale Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării precum şi alte programe câştigate prin competiţie. Eforturile C.P.R.U. se concentrează pe 

direcţii majore ale tehnologiilor de vârf şi pe cerinţele economiei funcţionale de piaţă. În cadrul 

compartimentului relaţii şi programe de cooperare interne si internaţionale sunt iniţiate acţiuni menite să 

integreze Centrul în sfera programelor interne şi internaţionale de educaţie continuă. De asemenea, s-au 

pus bazele unor programe bilaterale cu universităţi de prestigiu din străinătate inclusiv programe de 

cercetare ştiinţifică susţinute de Uniunea Europeană. Compartimentul de relaţii cu mediul economic şi 

transfer de tehnologii stabileşte o interfaţă proactivă de management al relaţiilor cu agenţii economici. 

Colectarea necesităţilor socio-economice, elaborarea strategiei şi politicilor de promovare a ofertei 

academice de formare a resurselor umane şi, respectiv, de cercetare a CPRU-ului răspund prompt 

oportunităţilor de parteneriat identificate în ecosistemul serviciilor educaţionale de înaltă calitate şi 

respectiv de transfer tehnologic, dinspre mediul academic spre entităţi industriale, care îşi propun 

dezvoltarea durabilă în economia naţională. 

Obiectivele fundamentale ale CENTRULUI PENTRU PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE sunt 

următoarele: dezvoltarea unui program coerent şi eficient de educaţie continuă, postuniversitară, 

organizarea unor şcoli postuniversitare, inclusiv pentru doctoranzi; dezvoltarea unui program de 

învăţământ la distanţă, beneficiind de sisteme şi metodologii moderne de diseminare a cunoştinţelor şi, 

respectiv, de evaluare a acestora; realizarea unor programe de cercetare ştiinţifică inter şi multi-

disciplinară, cu accent pus pe cerinţele economiei româneşti, pe transfer de tehnologii de vârf; realizarea 

unor programe de consultanţă şi expertiză în domeniul pregătirii resurselor umane, în ingineria 

tehnologiilor de vârf prin valorificarea relaţiilor de parteneriat cu industria şi lumea afacerilor; 

dezvoltarea unui cadru favorabil prin care să se asigure promovarea şi dezvoltarea cooperării 

internaţionale şi regionale în direcţia dezvoltării şi perfecţionării resurselor umane; elaborarea unor studii 

de piaţă privind formarea şi perfecţionarea resurselor umane în noul context al economiei de piaţă; 

organizarea de seminarii, simpozioane, workshop-uri şi conferinţe pentru simularea schimbului de 

experienţă şi diseminarea cunoştinţelor în domeniul ingineriei moderne şi al pregătirii superioare a 

resurselor umane.  

http://www.cpru.pub.ro/
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Facultatea de energetică pune la dispoziţie cursuri ce se adresează specialiştilor energeticieni care 

doresc să fie atestaţi în vederea obţinerii atestatului de auditor energetic (Auditul Termoenergetic sau  

Auditul Electroenergetic) sau să fie atestaţi în calitate de responsabili cu atribuţii în domeniul gestiunii 

energiei. Informaţii cu privire la cursurile de perfecţionare organizate de Facultatea de energetică pot fi 

obţinute accesând www.energ.pub.ro/educatie/postuniversitare.html.  

Facultatea de Automatică şi Calculatoare pune la dispoziţia celor interesaţi cursuri organizate de către 

firme specializate. Astfel, în cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare funcţionează două programe 

de cursuri: Academia CISCO27 şi Microsoft Academic Program. Informaţii suplimentare cu privire la cele 

două programe pot fi obţinute accesând: www.ccna.ro şi www.acs.pub.ro.  

Asociaţia producătorilor, distribuitorilor şi deţinătorilor de cazane de apă caldă, fierbinte şi de abur, de 

aparate pentru încălzire consumatoare de combustibil şi echipamente sub presiune din România, în 

colaborare cu Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Mecanică şi 

Mecatronică, organizează cursuri RSVTI (operator Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea 

Tehnică a Instalaţiilor) autorizate ISCIR28 din 2006. Cursurile se desfăşoară la Universitatea Politehnică 

din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică.  

Catedra tehnologia materialelor şi sudare din cadrul Facultăţii Ingineria şi Managementul 

Sistemelor Tehnologice, prin Centrul de Perfecţionare în Asigurarea Calităţii şi Certificare de Auditori 

(CPAC-CA) formează specialişti in domeniul "Sisteme de Management al Calităţii" prin servicii de 

instruire şi consultanţă. Centrul oferă cursuri de perfecţionare în următoarele domenii: proiectarea şi 

implementarea sistemului pentru managementul calităţii, ISO 9001; 2000; Managementul calităţii; 

Auditul calităţii; Ingineria calităţii; CND (cursuri destinate şefilor de unităţi nucleare). Informaţii 

suplimentare cu privire la cursurile puse la dispoziţie în cadrul CPAC-CA puteţi obţine consultând 

http://tms.camis.pub.ro/.  De asemenea, CPAC-CA asigură reconversie profesională pentru sudori 

autogeni şi electrici; controlori CND; tehnicieni incercări mecanice.  

Centrul pentru Formarea Continuă în Prelucrări Moderne (CPFCPM), din cadrul Facultăţii Ingineria şi 

Managementul Sistemelor Tehnologice oferă asistenţă şi pregătire permanentă în: alegerea sculelor 

aşchietoare moderne; alegerea parametrilor optimi pentru aşchiere; sistem grafic de programare CAD / 

CAM prin cursuri intensive şi lucrări practice de laborator.  

Centrul de Certificare a Personalului (CCP) din cadrul Facultăţii Ingineria şi Managementul 

Sistemelor Tehnologice, are ca obiect de activitate Obiectul de activitate certificarea specialiştilor 

(ingineri, tehnicieni, maiştri, muncitori) în domeniile: control defectoscopic nedistructiv; auditul calităţii; 

sudare şi procedee conexe; încercarea materialelor, prin furnizarea unui pachet de cursuri specializate. 

Centrul de Excelenţă Condiţionarea şi Recondiţionarea Pieselor (CEX - CRP) din cadrul Facultăţii 

Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice are ca obiective extinderea colaborării cu agenţii 

                                                
27 Programul Cisco Networking Academy urmăreşte educarea studenţilor pentru o carieră IT de succes în viitorul 

imediat. 
28 Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (vezi 

www.iscir.ro).  

http://www.energ.pub.ro/educatie/postuniversitare.html
http://www.ccna.ro/
http://www.acs.pub.ro/
http://tms.camis.pub.ro/
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economici în domeniul condiţionării şi recondiţionării prin sudare şi metalizare prin pulverizare şi 

instruirea în domeniul recondiţionării a studenţilor şi tinerilor absolvenţi. 

Centrul de cercetare, Consulting şi asistenţă tehnică in ingineria materialelor şi Sudare (CAMIS) din 

cadrul Facultăţii Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, organizează cursuri în 

următoarele domenii: Tehnologii şi prelucrări; Baze de date în ingineria mecanică; Tehnologii de sudare 

şi procedee conexe; Tehnologii de recondiţionare; Tehnologii speciale; Managementul calităţii; Proiectare 

asistată de calculator; Control nedistructiv. Absolvenţii cursurilor din domeniile mai sus menţionate vor 

primi atestate şi diplome de absolvire eliberate de Universitatea Politehnica din Bucureşti.  

Centrul de cercetare, proiectare si consulting in transporturi (CCPCT), din cadrul Facultăţii de 

Transporturi, catedra de Transporturi, Trafic şi Logistică, oferă cursuri de perfecţionare profesională în 

domeniul transporturilor. 

Academia Locală Cisco Electronics Transportation - PUB este rezultatul cooperarii dintre Facultatea de 

Transporturi, Catedra de Telecomenzi şi Electronică în Transporturi şi Cisco Systems Inc. în cadrul 

programului CNAP (Cisco Network Academy – iniţiativă e-learning a companiei Cisco Systems). 

Conform reprezentanţilor Academiei locale Cisco Electronics Transportation – PUB, în ultimii ani 

dezvoltarea reţelelor de calculatoare şi a internet-ului a fost explozivă, ajungându-se ca numărul 

specialiştilor în reţele de calculatoare să fie mult sub necesarul pieţei forţei de muncă”. În acest context, 

programul CNAP are intenţia să rezolve o parte din acest deficit prin pregătirea de specialişti care să fie 

capabili să ţină pasul cu cerinţele pieţei şi cu evoluţia domeniului. Programul CNAP oferă studenţilor săi 

o soluţie de e-learning care îi pregăteşte pentru susţinerea examenului din seria Cisco Career 

Certifications. Aceste examene sunt recunoscute pe plan mondial.  

Universitatea Tehnică de Construcţii 
Facultatea de Geodezie din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii propune absolvenţilor şi celor 

interesaţi două direcţii de aprofundare a studiilor: sisteme informaţionale ale teritoriului şi sisteme de 

măsurare şi poziţionare tridimensionale.  

Facultatea de Utilaj Tehnologic propune următoarele cursuri postuniversitare de perfecţionare: 

1.Managementul calităţii în activităţile de mecanizare şi metrologie; 2. Sistemul calităţii în construcţii şi 

echipamente de masură şi control “in situ”; 3. Acţionarea şi automatizarea sistemelor hidraulice ale 

maşinilor; 4. Tehnologii şi utilaje pentru lucrări de căi ferate; 5. Utilaje şi tehnologii de înaltă 

productivitate pentru construirea, repararea şi reabilitarea drumurilor; 6. Tehnologii ecologice şi 

echipamente pentru finisaje în construcţii durabile. 

Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole organizează, în vederea pregătirii profesionale 

continue, studii aprofundate pentru următoarele specializări: Metode avansate in calculul constructiilor; 

Ingineria structurilor de construcţii; Tehnologii speciale în construcţii; Inginerie geotehnică; 

Management in construcţii. Facultatea de Hidrotehnică organizează, în vederea pregătirii profesionale 

continue, studii aprofundate pentru următoarea specializare: ingineria protecţiei mediului. Facultatea de 

Căi Ferate, Drumuri şi Poduri organizează, în vederea pregătirii profesionale continue, studii 



PRAI REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV 2008 - 2013 
 

 169

aprofundate pentru următoarele specializări: Ingineria autostrăzilor şi aeroporturilor; Ingineria căilor 

ferate pentru viteze mari; Ingineria lucrărilor de artă. Facultatea de Instalaţii organizează, în vederea 

pregătirii profesionale continue, studii aprofundate pentru următoarele specializări: Inginerie termică; 

Inginerie hidraulică; Inginerie electrică; Management în instalaţii; Ingineria protecţiei atmosferei.  

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”  

Organizează în cadrul departamentului de studii avansate următoarele cursuri de perfecţionare: 

Problematica PUG, aplicarea regulamentului de urbanism; Politici de dezvoltare urbană şi teritorială; 

Arhitectura bioecologică; Acţiuni manageriale şi de comunicare în arhitectură; Design ambiental; 

Evaluări imobiliare; Protecţia tehnică a patrimoniului imobil istoric; Proiectarea mobilierului 

contemporan; Rentabilizarea clădirilor; Evaluarea impactului asupra mediului; Sistemul indicatorilor 

dezvoltării durabile - monitorizare, estimare, evaluare şi expertizare; Strategii manageriale în 

proiectarea, utilizarea şi postutilizarea clădirilor; Proiectarea integrată a clădirilor pentru dezvoltare 

durabilă. Cursurile de perfecţionare sunt deschise diferiţilor profesionişti interesaţi, absolvenţi ai unor 

studii universitare sau medii, indiferent de vârstă. 

Universitatea Bucureşti 
Facultatea de Chimie organizează două cursuri post-universitare de perfecţionare: controlul şi protecţia 

mediului ocupaţional (destinat absolvenţilor de chimie, biologie, farmacie sau inginerie chimică, care 

activează sau care doresc să activeze în domeniul toxicologiei industriale) şi modulul de perfecţionare 

pentru controlul poluării mediului.  

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării oferă studii postuniversitare de perfecţionare pe 

următoarele teme: jurnalism – multimedia; relaţii publice; publicitate; comunicare şi managementul 

resurselor umane. 

Facultatea de Litere oferă trei cursuri de perfecţionare: biblioteconomie (destinat bibliotecarilor care nu 

au studii de specialitate), comunicare şi relaţii publice (destinat specialiştilor din agenţiile de publicitate) 

şi cursuri de pregătire pentru definitivat şi grad didactic. În plus, Facultatea de Litere oferă reconversie 

profesională pentru absolvenţii de ştiinţe umaniste, altele decât filologia care doresc să predea limba şi 

literatura română, prin cursul de specializare în limba şi literatura română. 
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Universitatea de medicină şi farmacie “Carol Davila” organizează cursuri de specializare în 

următoarele domenii: Alergologie, Balneoclimatologie şi Recuperare medicală, Boli Infecţioase, 

Cardiologie, Dermatovenerologie, Endocrinologie şi Boli diabetice, Expertiză Medicală şi Recuperare, 

Medicină Internă, Medicină Ocupaţională, Neurologie, Neuropsihiatrie Pediatrică, Psihiatrie, 

Oncologie, Pneumologie, Reumatologie, Terapie Intensivă, Chirurgie Generală, Chirurgie 

Cardiovasculară, Chirurgie Plastică, Chirurgie Pediatrică şi Ortopedică, Obstetrică şi Ginecologie, 

Oftalmologie, ENT, Ortopedie şi Traumatologie, Urologie, Pediatrie, Patologie, Epidemiologie, Igiena 

alimentară, Laborator Clinic, Medicina Legală, Medicina Sportivă, Microbiologie, Radiologie, Sănătate 

Publică, Chirurgie BMF, Ortodonţie şi Parodontologie, Farmacie, Geriatrie şi Medicină Nucleară. 

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, oferă următoarele programme, în vederea formării 

continuie a cadrelor didactice: Perfecţionare profesională în cultură fizică; Managementul activităţilor 

motrice adaptate. 

Academia Naţională de Informaţii organizează cursul postuniversitar de specializare Colegiul 

Superior de Securitate Naţională. Acesta se adresează reprezentanţilor instituţiilor cu atribuţii în 

domenii conexe activităţii de realizare a securităţii naţionale.   

Academia Tehnică Militară pregateşte, prin cursurile postuniversitare, în anumite specializări, atât 

ofiţeri ingineri, cât şi absolvenţi ai altor instituţii militare sau civile de invăţământ superior. Pentru ofiţerii 

ingineri, pe lângă pregătirea ştiinţifică inginerească şi în domeniul logistic, se asigură şi cunoştinte în 

domeniul tactic şi operativ. Informaţii suplimentare despre cursurile postuniversitare de perfecţionare şi 

de carieră organizate de Academia Tehnică Militară, pot fi obţinute accesând pagina de internet 

http://www.mta.ro/invatamant.php#alte_forme.  

 
9.4 Colaborări ale universităţilor pentru sprijinirea dezvoltării regionale 

Datele cantitative şi calitative, cu privire la colaborările dintre universităţi şi instituţiile din România şi 

din străinătate care conduc la dezvoltarea regională, în forma descrisă în Manualul PRAI PLAI, lipsesc de 

pe paginile de internet ale universităţilor. Acestea ar trebui puse la dispoziţie de fiecare instituţie de 

învăţământ superior.   

 

9.6.5 Programe de studiu pentru pregătirea specialiştilor în domeniul dezvoltării regionale 

Datele cu privire la programele de pregătire a specialiştilor în domeniul dezvoltării regionale, cât şi 

proiectele şi programele de dezvoltare regională lipsesc. Dacă acestea există, atunci universităţile sunt 

singurele în măsură să le pună la dispoziţie. 

 

9.6.6 Mecanisme şi instrumente de corelare a ofertei educaţionale a  universităţii cu nevoile de 

dezvoltare socio-economică 

Datele pe care acest subcapitol le solicită lipsesc. Fie nu există, fie există, dar nu sunt disponibile pe 

pagina de internet a universităţilor din regiune. 

 

http://www.mta.ro/invatamant.php
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9.7 Concluzii  

Concluzii Asp_Dem 

Regiunea Bucureşti-Ilfov este caracterizată, din punct de vedere demografic, printr-o tendinţă de creştere 

a numărului de locuitori, în condiţiile în care la nivel naţional dinamica demografică este una 

descendentă. În ceea ce priveşte populaţia de studenţi, aceasta se află într-o tendinţă crescătoare, atât la 

nivel naţional, cât şi la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov, pe fondul unei scăderi a numărului de instituţii de 

învăţământ superior, la nivel naţional şi la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov. Din 1995, în mod constant, 

aproape o treime din instituţiile de învăţământ superior se concentrează în regiunea Bucureşti-Ilfov. Deşi 

numărul de instituţii de învăţământ superior a rămas constant pentru regiune, raportat la nivel naţional, 

numărul de facultăţi din regiunea Bucureşti-Ilfov este în scădere. Mai trebuie menţionat, în acest context, 

un aspect relevant: în anul universitar 2004/2005 numărul de stundeţi la nivel regional a fost mai mare de 

4,8 decât numărul de studenţi raportat în anul universitar 1990/1991. În ciuda acestei creşteri a populaţiei 

de studenţi, numărul celor care vor căuta o universitate în regiunea Bucureşti-Ilfov, în special, şi în 

celelalte regiune, în general, va scădea începând cu 2009. Principala cauză a acestei scăderi aşteptate a 

numărului de studenţi este reprezentată de profilul demografic regional şi naţional al populaţiei. În ciuda 

creşterii numărului de studenţi despre care am amintit mai devreme, numărul absolvenţilor de învăţământ 

superior beneficiari ai diferitelor instrumente de asistenţă socială din partea statului este în scădere. Acest 

lucru poate reprezenta un indicator al creşterii gradului de inserţie pe piaţa muncii a populaţiei cu studii 

superioare. 

Profilul populaţiei de studenţi din regiune este preponderent feminin. Mai mult decât atât, ponderea 

femeilor la nivelul învăţământului superior tinde să crească în raport cu bărbaţii. Altfel spus, procentul 

populaţiei masculine de studenţi este într-o continuă scădere. Un fapt suplimentar ar fi acela că din 

punctul de vedere al performanţei şcolare, despre femei se poate spune că „învaţă mai bine” decât 

bărbaţii.  

În regiunea Bucureşti – Ilfov, între instituţiile de învăţământ superior private şi cele publice există o 

diferenţă semnificativă şi din punctul de vedere al profilului populaţiei de studenţi pe variabila vârstă. 

Astfel, în universităţile publice se concentrează o populaţie de studenţi mult mai tânără decât cea care se 

concentrează în universităţile particulare. Altfel spus, în universităţile publice, majoritatea (87%) 

studenţilor au vârste cuprinse între 18 – 25 de ani, în timp ce în universităţile private doar 65,4% dintre 

studenţi au vârste cuprinse pe intervalul mai devreme menţionat. 

 

Concluzii Prof_Ec 

Potrivit estimărilor economice, în anul 2008 PIB-ul României va creşte în raport cu anii precedenţi, în 

anii 2009 şi 2010 rata inflaţiei se va poziţiona pe un trend descendent. Potrivit Comisiei Naţionale de 

Prognoză, regiunea Bucureşti-Ilfov are cea mai mare contribuţie la realizarea produsului intern brut total 

pe economie: adică, 20%. 

În ceea ce priveşte profilul economic al regiunii, trebuie precizat că ponderea agriculturii este 

nesemnificativă (1%), iar industria cu mai puţin de 20% din PIB-ul regional se află sub media pe ţară. 
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Ceea ce este specific regiunii Bucureşti-Ilfov sunt serviciile care deţin o pondere de peste 60% din PIB-ul 

regional (mult peste media pe ţară şi apropiat de nivelul statelor europene). Prin consecinţă, cele mai 

multe locuri de muncă sunt generate în regiune de sectorul serviciilor (64% din ocuparea totală a 

regiunii).  

Potrivit prognozelor economice, regiunea Bucureşti-Ilfov va continua să aibă cea mai mare contribuţie la 

PIB-ul naţional, ajungând în 2010 la o contribuţie de 21%. Creşterea economică a regiunii Bucureşti-Ilfov 

s-a situat peste media naţională (7,3% în 2005 şi 7,8% în 2006), iar la nivel regional Bucureşti a furnizat 

85% din PIB. 

 

Concluzii P_Mun  

Potrivit studiilor realizate de operatori privaţi, piaţa muncii din România se confruntă cu o criză de 

personal, generată de inadaptarea sistemului educaţional la cerinţele operatorilor economici de pe piaţa 

muncii. 

Regiunea Bucureşti-Ilfov are o previziune de angajare pentru trimestrul al II-lea al anului 2008 de 40%, 

sectoarele cu cea mai mare rată de angajare, la nivel naţional, fiind construcţiile (54%), industria 

extractivă (49%), hoteluri şi restaurante (46%) şi comerţul cu ridicata şi cu amănuntul (41%). Regiunea 

Bucureşti-Ilfov reprezintă cea mai importantă piaţă a forţei de muncă, concentrând în 2005, 12,4% din 

populaţia civilă ocupată a României şi 18,8% din numărul mediu de salariaţi. Mai mult, regiunea a 

înregistrat sistematic anual, din 1999 cel mai mic număr de şomeri raportat la nivelul celorlalte regiuni de 

dezvoltare, iar pentru 2006 a înregistrat cel mai mic număr de şomeri pe intervalul 15 – 24 de ani. 

În ceea ce priveşte dinamica pe variabila sex, trebuie precizat că, în România, cei mai puţini şomeri 

bărbaţi se regăsesc în regiunea Bucureşti-Ilfov, iar tot aici se regăsesc, după regiunea Vest, şi cele mai 

puţine femei şomer. Un alt aspect interesant de menţionat cu privire la regiunea Bucureşti-Ilfov ar fi că 

datele existente permit avansarea unei ipoteze cu privire la mişcările ce caracterizează piaţa muncii: 

tendinţa bărbaţilor de a migra către locuri de muncă ocupate tradiţional de femei. Tot în ceea ce priveşte 

şomajul, la nivelul municipiului Bucureşti aproape 60% din şomerii înregistraţi în 2008 sunt de sex 

feminin, iar ponderea şomerilor absolvenţi de studii superioare la nivelul populaţiei de şomeri este în 

scădere în regiune. Altfel spus, absolvenţii de învăţământ superior încep să fie absorbiţi de piaţa muncii. 

Această scădere a numărului de şomeri absolvenţi de studii superioare trebuie asociată şi cu rata de şomaj 

descendentă în fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare. 

Concluzii Of_Ed 
Spaţiul universitar din regiune este compus din 16 universităţi de stat acreditate, 13 universităţi private 

acreditate şi 5 universităţi private autorizate. în regiunea Bucureşti-Ilfov, pentru anul universitar 2008-

2009, au fost scoase la concurs locuri care asigură obţinerea licenţei în 15 domenii: arte; cultură fizică şi 

sport; ştiinţe militare şi informaţii; medicină veterinară; ştiinţe agricole şi silvice; sănătate; arhitectură şi 

urbanism; teologie; drept; ştiinţe inginereşti; ştiinţe ale naturii; ştiinţe exacte; ştiinţe umaniste; ştiinţe 

sociale şi politice; ştiinţe economice. 
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Cele mai multe locuri au fost scoase la concurs pentru domeniul de licenţă ştiinţe inginereşti (29,3% din 

totalul locurilor scoase la concurs în regiunea Bucureşti - Ilfov). De asemenea, din totalul locurilor scoase 

la concurs, 21,1% s-au centrat pe domeniul ştiinţe economice, iar 18,3% pe domeniul ştiinţe sociale şi 

politice. Cele mai puţine locuri au fost scoase pentru domeniile de licenţă medicină veterinară (0,6%) şi 

cultură fizică şi sport (0,5%).  

Cifrele de şcolarizare propuse de instituţiile de învăţământ superior din regiunea Bucureşti – Ilfov indică 

trei domenii de licenţă care domină piaţa studiilor universitare de licenţă. Aproape 30% din locurile 

scoase la concurs pentru anul universitar 2008 – 2009 vizează domeniul de licenţă al ştiinţelor 

inginereşti. Domeniul de licenţă al ştiinţelor economice (21,1% din numărul total de locuri) şi domeniul 

de licenţă al ştiinţelor sociale şi politice (18,3% din numărul total de locuri scoase la concurs pentru 

2008 - 2009) sunt celelalte două domenii care domină oferta educaţională. În consecinţă, aproape 69% din 

locurile scoase la concurs pentru ciclul de studii universitare de licenţă (anul universitar 2008 - 2009) 

aparţin celor trei domenii de licenţă.      

 

9.8 Acţiuni propuse pentru învăţământul superior 

 1. În vederea creşterii capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ 

superior, trebuie înfiinţare centre de consiliere şi orientare profesională în toate cele 35 de universităţi 

care activează în regiunea Bucureşti-Ilfov. 

2. Centrele ce consiliere şi orientare pe piaţa muncii care deja există în universităţile regiunii 

trebuie să fie mult mai active, în sensul stabilirii de programe şi proiecte prin care să ajute integrarea 

absolvenţilor pe piaţa muncii. 

3. Numărul de colaborări şi parteneriate ale universităţilor cu operatorii economici publici şi 

privaţi trebuie să crească. Indicatorii care susţin această propunere sunt reprezentaţi de numărul scăzut de: 

locuri de muncă diseminate de universităţi, proiecte de colaborare şi cooperare cu operatori economici de 

pe piaţă.  

4. Universităţile din regiune trebuie să stabilească legături de colaborare şi parteneriat mult mai 

puternice cu unităţile de învăţământ professional şi tehnic. Singura relaţie semnificativă pe care 

universităţile o au cu aceste unităţi constă doar în promovarea ofertei educaţionale.  

5. Raportat la numărul total de universităţi şi facultăţi din regiune, raportat la numărul de domenii 

de licenţă existente, numărul de colaborări cu instituţii publice şi private în vederea furnizării studenţilor 

de oportunităţi de practică este insuficient. În întărirea legăturilor de colaborare cu operatorii economici 

publici şi privaţi trebuie implicate atât centrele de orientare şi consiliere care funcţionează sau ar trebui să 

funcţioneze în universităţile regiunii, cât şi centrele de cercetare care funcţionează la nivel de facultate 

sau universitate. 

6. Programele de formare a adulţilor (de perfecţionare şi specializare) nu există în toate 

universităţile regiunii. Şi în acest context, se impune dezvoltarea de astfel de programe în toate 

universităţile, în colaborare cu operatorii economici publici şi privaţi şi cu alte instituţii de învăţământ 
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superior, din România sau statele UE (a se vedea în acest sens, colaborările existente la nivelul 

facultăţilor din cadrul UPB). 

7. Activarea cluburilor alumni în universităţile regiunii şi implicarea acestora în procesul de 

integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii (a se vedea modelul asociaţiei Alumni din cadrul ASE).    

8. Proiectele şi programele de colaborare şi cooperare existente, construiesc imaginea conform 

căreia nu există o strategie în acest sens la nivelul universităţilor. Dezvoltarea colaborărilor şi cooperării 

cu instituţii similare sau cu operatori economici, români sau străini, pare că s-a realizat la nivelul 

universităţilor în lipsa unei strategii coerente. Prin urmare, universităţile trebuie să dezvolte strategii de 

cooperare şi colaborare în vederea pregătirii de specialişti pentru dezvoltarea regională, pentru 

perfecţionarea, specializarea forţei de muncă şi pentru inserţia pe piaţa muncii. Dacă acestea există, atunci 

conţinutul lor detaliat trebuie diseminat public la nivelul paginilor de internet ale universităţilor, 

facultăţilor sau catedrelor. 

SURSE DE INFORMAŢII CONSULTATE 

2 Instituţii 
Ø Comisia Naţională de Prognoză (CNP): www.cnp.ro 

Ø Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Cercetării (METC): www.edu.ro 

Ø Institutul Naţional de Statistică (INS): www.insse.ro 

Ø Universitatea Politehnică Bucureşti (UPB): www.pub.ro  

Ø Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA): www.snspa.ro 

Ø Eurostat: www.ec.europa.eu/eurostat  

Ø Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă: www.anofm.ro 

Ø Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont”: 

www.inpm.ro 

Ø Institutul Vienez pentru Studii Economice Internaţionale: www.wiiw.ac.at 

Ø Manpower Professional: www.manpowerprofessional.com 

Ø United Nations Development Program: www.undp.com 
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