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Cuvânt înainte 
 
Planificarea strategică1 a ofertei de formare profesională prin învăţământ 
profesional şi tehnic (IPT) are caracter naţional şi este realizată în raport cu 
obiectivele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene. 
Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea contribuţiei 
învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie 
competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. 
Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat dublului rol al 
educaţiei: economic şi social. Prin urmare IPT nu se poate rezuma, în sens restrâns, la 
satisfacerea cerinţelor imediate ale unui loc de muncă, el trebuie să asigure pregătirea 
pentru dezvoltarea unei cariere de succes care presupune integrare socio – 
profesională, inclusiv în plan antreprenorial, și/sau continuarea studiilor. În aceste 
condiţii învăţământul profesional şi tehnic trebuie să asigure absolvenților șansa 
ocupării unui loc de muncă, văzută ca o etapă, imediată sau ulterioară, în procesul 
învăţării pe parcursul întregii vieţi, care include și învăţarea la locul de muncă în 
vederea adaptării la cerinţele acestuia. Iată de ce prognoza ofertei IPT realizată în 
corelare cu o cerere previzionată a forţei de muncă şi tranziţia de la şcoală la viaţa 
activă devin elemente strategice pentru o planificare performantă. 
Modelul propus şi implementat începând cu anul 2003 urmăreşte asigurarea unei oferte 
de formare profesională prin IPT relevantă în raport cu nevoile previzionate ale pieţei 
muncii. Relevanţa ofertei de formare profesională se referă atât la aspectul cantitativ 
(deficitul de competenţe şi calificări de pe piaţa muncii), cât şi la aspectul calitativ 
(teritorialitatea ofertei şi calitatea rezultatelor învăţării). Modelul de planificare strategică 
se caracterizează prin: 

o descentralizarea deciziei şi distribuirea acesteia pe mai multe niveluri 
decizionale, respectiv naţional, regional, judeţean şi local; 

o realizarea exerciţiului participativ bazat pe acţiunea colectivă a partenerilor 
economici şi sociali multipli (Consorţii regionale, Comitete Locale de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social, Consilii de Administraţie al unităţii de învăţământ); 

o combinarea fluxului decizional de sus în jos cu cel de jos în sus 
o elaborarea, implementarea şi monitorizarea instrumentelor de planificare 

strategică: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) - nivel regional; 
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) - nivel judeţean; Planul de 
Acţiune al Şcolii (PAS) - nivelul comunităţii din aria de acţiune a şcolii. 

Scopul PRAI este de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi 
tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional şi de a creşte 
contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea regională, în perspectiva anului 2025. 
PRAI cuprinde: 
 analiza contextului regional din punct de vedere al evoluţiilor şi previziunilor 

demografice, de piaţă a muncii şi economice; 
 analiza capacităţii sistemului învăţământului profesional şi tehnic de a răspunde 

nevoilor identificate prin analiza contextului regional; 
 priorităţile, ţintele şi acţiunile pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi 

tehnic la nivel regional ca răspuns la nevoile identificate; 
 contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea regională. 

Rolul PRAI este de a furniza cadrul de referinţă şi de a facilita documentarea pentru 
elaborarea şi armonizarea documentelor strategice de la nivel judeţean şi local (PLAI, 
PAS). 

                                                            
1 Termenul „planificare strategică” este utilizat cu semnificaţia de  „prognoză” pe termen mediu de 5 – 7 ani a 
ofertei IPT realizată în contextul modelului propus de CNDIPT. 
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1. Rezumat 
 
Actualizarea PRAI Bucureşti Ilfov s-a realizat pe baza datelor disponibile din surse 
statistice oficiale furnizate de Institutul Naţional de Statistică, din studii previzionale la 
orizontul anului 2013 şi 2020 („Studiul previzional privind cererea de formare 
profesională la orizontul 2013 şi în perspectiva 2020” – realizat de INCSMPS în cadrul 
proiectului POSDRU/55/1.1/S/37932, „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului 
profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, beneficiar Centrul Naţional de 
Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic), precum şi folosind surse oficiale la 
nivel european (de exemplu, Eurostat, CEDEFOP). 
Analiza demografică – populaţia se regăşeşte într-un declin accentuat, iar în mod 
deosebit, populaţia de vârstă şcolară are o scădere accentuată. Acest aspect, în 
corelare cu îmbătrânirea populaţiei, vor conduce la asumarea de măsuri coerente de 
raţionalizare a reţelei şcolare pentru a răspunde provocărilor şi din perspectiva corelării 
cu cerinţele pieţei şi din cea a folosirii eficiente a resurselor umane şi materiale. Din 
perspectiva declinului demografic, se recomandă crearea şi funcţionarea de reţele 
viabile de şcoli în vederea atragerii unui număr mai mare de elevi către IPT, subliniind 
astfel importanţa acestui segment pentru o piaţă a muncii care să beneficieze de forţă 
de muncă bine pregătită. 
Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic trebuie să aibă în vedere diversificarea 
grupului ţintă căruia i se adresează, respectiv să se orienteze şi către populaţia adultă, 
căreia să îi ofere cursuri de formare profesională, acestea fiind o posibilitatea de 
creştere a veniturilor cadrelor didactice şi astfel, de creştere a motivării acestora pentru 
îmbunătăţirea activităţii proprii. 
Analiza economică – se remarcă tendinţa de creştere a ponderii serviciilor şi 
construcţiilor, în paralel cu menţinerea ponderii în agricultură în formarea VAB la nivelul 
regiunii Bucureşti-Ilfov. Se apreciază că domenii de formare prioritară iniţială sunt: 
mecanică, economic, construcţii, instalaţii şi lucrări publice. Se remarcă un trend 
crescător în economie datorită investiţiilor brute, al investiţiilor străine şi valorilor mari 
înregistrate în produsul intern brut. Se recomandă implicarea operatorilor economici în 
parteneriate viabile în vederea realizării de stagii de pregătire practică, în formarea 
cadrelor didactice conform noilor tehnologii, în adaptarea curriculum-ului, în furnizarea 
de angajaţi care să fie formaţi în cursuri de FPC în cadrul şcolilor IPT. 
Analiza pieţei muncii - Rata de activitate pentru regiunea Bucureşti-Ilfov are în 2015 o 
tendinţă crescătoare faţă de anii precedenţi, ajungând la valoarea de 69,9%, fiind mai 
mare pentru persoanele de sex masculin (77,9%), faţă de cele de sex feminin (62,6%). 
Valoarea acestui indicator este mai mare în anul 2015 pentru persoanele aflate în 
mediul urban (70,8%), faţă de cele aflate în mediul rural (62,2%). Pentru grupa de 
vârstă 15-24 de ani, rata de activitate variază destul de mult în intervalul 2002-2015, 
ajungând la 27,1%, faţă de 31,3% cât se înregistrează la nivel naţional, însă mai mare 
faţă de cea înregistrată în regiunile Nord Vest (26,4%), Centru (25,6%), Sud Vest 
Oltenia (25,7). 
Rata de ocupare la grupa de vârstă 15-24 de ani a înregistrat o scădere în intervalul 
2011-2014, crescând uşor în anul 2015 la 23,2%, faţă de cea înregistrată la nivel 
naţional de 24,5%. Creşterea mai accentuată este pentru persoanele de sex feminin, de 
la 16% în anul 2014 la 21,9% în anul 2015. 
Rata şomajului BIM este foarte scăzută pentru regiunea Bucureşti Ilfov în anul 2015 
(14,6%), singura regiune care are o rată mai mică (9,3%), fiind Nord Est. Această rată 
este considerabil mai mică şi decât rata înregistrată la nivel naţional, de 21,7%. Rata 
şomajului BIM este mai mare pentru persoanele de sex masculin (17,5%) decât cea 
înregistrată pentru cele de sex feminin (11,1%). 



PRAI al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, 2016-2025 

Din anchetele derulate în cadrul angajatorilor rezultă necesitatea creşterii calităţii 
formării profesionale iniţiale şi a unei consilieri prealabile a viitorilor absolvenţi de clasa 
a VIII-a pentru a alege în cunoştinţă de cauză anumite domenii care ar fi mult mai 
aproape de abilităţile fiecăruia. Aceste aspecte se pot obţine prin promovarea coerentă 
a IPT în rândul şcolilor cu elevi în clasele V-VIII şi prin dezvoltarea resurselor umane şi 
materiale din IPT. Un rol important îl constituie şi parteneriatele viabile între şcoală şi 
operatorii economici. 
Analiza învăţământului profesional şi tehnic – prin Strategia Europa 2020, 
învăţământul profesional şi tehnic trebuie să joace un rol hotărâtor în dezvoltarea unei 
societăţi informaţionale bazate pe comunicare şi înţelegerea interesului fiecărui 
participant la acest proces.  
În acest context trebuie depuse toate eforturile pentru un IPT de calitate care să fie 
dezvoltat în condiţiile descentralizării funcţionale şi al implicării partenerilor sociali la 
adoptarea deciziilor în acest segment. În capitolul destinat IPT se analizează evoluţia 
populaţiei şcolare, situaţia resurselor umane în IPT, numărul de elevi care revin unui 
cadru didactic, orientarea şcolară a elevilor de clasa a VIII-a, oferta de formare 
profesională, care este în mare parte adaptată la cerinţele pieţii muncii stabilite în urma 
analizelor în cadrul şedinţelor CLDPS. 
În acelaşi timp, inspectoratele şcolare ale municipiului Bucureşti, respectiv judeţul Ilfov 
trebuie să realizeze acţiuni concrete pentru creşterea ponderii IPT de la nivel regional, 
de la 35,6% înregistrată în anul şcolar 2015-2016, în scădere continuă din anul şcolar 
2009-2010 de la 47%, în aşa fel încât să se atingă ponderea de 60% recomandată de 
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, 
strategie aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 317/2016, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 347 bis/06.05.2017. 
În ceea ce priveşte gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici, se poate 
observa că la nivelul regiunii, această pondere este pentru anul şcolar 2016-2017 de 
aproximativ 76%, în condiţiile în care, la nivelul judeţului Ilfov, acesta este maxim de 
100%, iar la nivelul municipiului Bucureşti este de numai 72,8%. 
Având în vedere că regiunea Bucureşti Ilfov are cel mai mic număr de parteneriate 
încheiate pentru formarea profesională iniţială prin învăţământ profesional (133), faţă de 
4.726 de parteneriate încheiate la nivel naţional, se recomandă realizarea de acţiuni 
concrete pentru atragerea operatorilor economici către unităţile de învăţământ 
profesional şi tehnic. 
În capitolul 11 este prezentată contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea 
regiunii Bucureşti Ilfov. Acest capitol este abordat din perspectiva prezentării ofertei 
educaţionale a universităţilor din Bucureşti, o ofertă foarte diversă şi adaptată nu numai 
nevoilor regiunii, ci şi solicitărilor din alte regiuni din ţară. De asemeni, sunt prezentate 
proiecte de succes care au avut un impact asupra dezvoltării regiunii. Este recomandat 
pe viitor întărirea şi multiplicarea parteneriatelor între unităţile de învăţământ profesional 
şi tehnic şi universităţi pentru asigurarea tranziţiei cât mai bune între sistemul de 
învăţământ preuniversitar şi cel universitar. 
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2. Contextul european, naţional şi regional 
 
2.1. Contextul european 
Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și 
indicatorilor derivați din Strategia Europa 2020: 
 
1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru 
deceniul 2010-2020: 

a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani 
la cel puțin 75%2; 

b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră 

sau cu 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a 
ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a 
eficienţei energetice, comparativ cu 1990; 

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii3 la maximum 10%4 și creșterea 
procentului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de 
nivel terțiar la cel puțin 40%5 în 2020; 

e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau 
excluziune socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ 
cu anul 20086. 

2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele: 
1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la 

programele de învățare de-a lungul vieții7; 
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe 

scăzute de citire, matematică și științe exacte8, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 
3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit 

învățământul terțiar9, ar trebui să fie de cel puțin 40 %; 
4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii10 din sistemele de educație și 

formare, ar trebui să fie sub 10 %; 
5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta 

pentru înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de 
educație preșcolară; 

6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați11 cu vârste cuprinse în 20 și 34 
de ani, care au finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel 
mult trei ani înaintea anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, 
comparativ cu 76,5 % în 201012. 

                                                            
2 Față de nivelul de referință de 69% la momentul adoptării Strategiei EFP 
3 Prin definiția acceptată de UE încă din 2003 (Reuniunea miniștrilor educației în cadrul Consiliului UE din mai 2003), 
abandonul școlar timpuriu se referă la persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult 
învățământul secundar inferior și care nu-și continuă educația sau formarea profesională 
4 Față de nivelul de referință de 15% la momentul adoptării Strategiei EFP 
5 Față de nivelul de referință de 31% la momentul adoptării Strategiei EFP 
6 Pragul național de sărăcie este stabilit la 60% din venitul median disponibil în fiecare stat membru 
7Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani care a participat la programe de educație și 
formare în cele patru săptămâni care au precedat ancheta (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
8Sursă: OCDE/PISA 
9 Nivelurile ISCED 5 și 6 (EUROSTAT, UOE) 
10Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au absolvit doar învățământul secundar 
inferior sau mai puțin și care nu mai sunt înscriși într-o instituție de învățământ sau de formare (Eurostat, Studiul 
privind forța de muncă) 
11 Se referă la absolvenții învățământului secundar superior (ISCED 3), terțiar nonuniversitar(ISCED 4) și absolvenții 
învățământului terțiar (ISCED 5-6) 
12Măsurată ca proporția populației angajată cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care a absolvit în urmă cu 1, 2 și 
3 ani și care nu este înscrisă în prezent în nici o altă activitate de educație și formare profesională. 
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3. Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, 
derivate din cadrul strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în 
continuare, comparativ, evoluția indicatorilor în cazul României şi a Uniunii 
Europene, 28 de state: 

Indicatori Unitate 

România 
Perioada de referinţă  

Media 
UE-28 

Ținta 
RO 

Ținta 
UE 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2020 2020

Rata de 
părăsire 
timpurie a 
şcolii13 

% 
(18-24ani) 

19,6 16,6 18,4 17,5 17,4 17,3 17,3 17,3 12 11,3 10 

Ponderea 
absolvenților 
de 
învățământ 
terțiar14 

% 
(30-34 ani) 

11,4 16,8 18,3 20,3 21,7 22,9 25,0 25,6 38,7 26,7 40 

Procentul 
persoanelor 
cu vârsta de 
15 ani cu 
competențe 
scăzute de 
citire, 
matematică și 
științe 
exacte15 

% 
(15 
ani) 

Citire  40,4   37,3  
 

38,7 19,7  15,0

Matematică  47,0   40,8  
 

39,9 22,1  15,0

Științe   41,4   37,3  

 

38,5 23,5  15,0

Participarea 
adulților în 
ÎPV16 

% 
(25-64 ani) 

1,6 1,5 1,2 1,4 1,2 1,8 1,5 1,3 10,7 10 15 

Rata de 
ocupare a 
absolvenților 
(ISCED 3-6)17 

% 
(20-34 

ani) 

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

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

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

Rata de 
ocupare18 

% 
(20-64 ani) 

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

Sursa: Pentru datele Eurostat, baza de date online 
4. Analizând evoluția indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană și 
țintele asumate de România pentru 2020, rezultă următoarele constatări: 

a) rata părăsirii timpurii a școlii în România, 17,3% în 2015,  cu 5,3 puncte 
procentuale peste media europeană de 12%, este una din cele mai ridicate din 
Europa, cu o evoluţie sinuoasă, fără un progres semnificativ în direcția țintei 
naționale, de 11,3%, pentru anul 2020; 

b) ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un progres bun în 
direcția țintei naționale, de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 16,8% în 2009, la 
25,6% în 2015. Cu toate acestea, se constată un decalaj semnificativ între 
valorile indicatorului la nivel naţional şi cele la nivelul UE 28: media europeană de 
38,7% în 2015, ţinta europeană de 40% pentru 2020. 

                                                            
13 Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_40) 
14Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_41) 
15 Sursa: Educational Training Monitor 2014, conform OECD (PISA 2009 și 2012), 
16 Sursa: Eurostat (date online, code:trng_lfs_13) 
17 Sursa: Eurostat (date online, code:edat_lfse_32) 
18Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_10) 
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c) impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, 
care ar contribui semnificativ la informarea și conștientizarea abilităților native ale 
elevilor, atât de către aceștia, cât și de către familii și cadre didactice; 

d) România continuă să se situeze pe penultimul loc între țările europene 
participante în programul PISA19. În ciuda unui progres bun înregistrat la testarea 
din 2015 faţă de testarea din 2012 la matematică, rezultatele tinerilor români, în 
vârstă de 15 ani,  indică un procent foarte ridicat al celor cu competențe scăzute, 
de 39,9%, în condițiile în care media europeană, în același an, a fost de 22,1%. În 
2015 se înregistrează  o creştere a ponderii tinerilor cu competenţe scăzute  la 
citire şi la ştiinţe faţă de 2012.  La citire, 38,7% din tinerii din România au  un nivel 
scăzut, faţă de numai 19,7% cât este media la nivelul celor 28 de state europene.  
La ştiinţe, 38,5% din tinerii din România au  un nivel scăzut, faţă de numai 23,5% 
cât este media la nivelul celor 28 de state europene Ţinta din Cadrul strategic 
pentru cooperarea europeană în domeniul  educației și formării profesionale ET 
2020 propusă la nivel european pentru anul 2020 este de 15% pentru toate cele 3 
criterii, citire, matematică şi ştiinţe; 

e) în contextul crizei economice și financiare, rata de ocupare a absolvenților cu 
vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut 
o evoluție descrescătoare după anul 2009, cu o uşoară revenire în anul 2015. În 
cazul absolvenților de învățământ secundar superior ISCED 3-4, rata de ocupare 
în 2015 a fost de 59,8%, faţă de 69,1% în 2009 şi faţă de media UE 28 DE 
70,9%. Cu o rată a ocupării absolvenților de 68,1% în anul 2015, pe ansamblul 
nivelurilor de educație ISCED 3-8, România se plasează cu peste 8 puncte 
procentuale sub media europeană, de 76,9% şi departe de ținta de 82%, propusă 
la nivel european pentru anul 2020; 

f) în ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de 
ocupare în România a fost, în 2015, de 66% față de media europeană de 70,1%, 
fără progrese semnificative în perioada analizată, în raport cu ținta de 70%, 
asumată la nivel  național pentru anul 2020; 

g) rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți a 
fost, în 2015, de 1,3 %, în scădere în ultimii 3 ani, mult sub valoarea europeană 
de 10,7% și departe de ținta de 10% propusă de România pentru 2020. 

5. Ponderea relativ bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și tehnic în 
totalul elevilor înscriși în învățământul secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 
56,3%,  în România, față de media UE-28 de 48,1%20, demonstrează importanța 
formării profesionale inițiale pentru piața muncii din România. Cu toate acestea, 
în perioada 2013-2015 s-a înregistrat o scădere continuă a valorii indicatorului, de 
la 62,9% în 2013 la 56,3% în 2015. 
 
2.2. Contextul naţional 
Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă 
deosebită pentru educaţia şi formarea profesională se numără: 
 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020; 
 Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020; 
 Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; 
 Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020; 
 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; 
 Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020; 

                                                            
19 OECD 2016 - PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education  
20  Date actualizate pentru anul 2012, conf. Eurostat (date online, code: educ_uoe_enra13) 
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 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-
2030; 

 Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020; 
 Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune 
şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni; 

 Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020; 
 Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii rome pentru perioada 2014-2020; 
 Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 
 Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020; 
 Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020; 
 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 

2020-2030; 
 Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020; 
 Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru 

perioada 2011-2020; 
 Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. 

 
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-
2020 are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:  
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare 
profesională pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare 
a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de 
educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 2014  
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune: 

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a 
curriculumului şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin 
Cadrul național al calificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, 
pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea 
relevanţei pentru piaţa muncii; 

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa 
muncii, definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor 
în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de 
muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei 
muncii; 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare 

profesională. 
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele 
de formare profesională, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în 
învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014;  

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul 
vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune: 

7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor 
învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 

8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 
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9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a 
rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 

10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de 
învățământ pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 

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

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la 
învăţământul profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 
examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;  

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul 
vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune: 

11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării 
profesionale la nivel de sistem; 

12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 
13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de 

formare profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională 
continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, 
nonformal și informal; 

14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi 
internaţionale în domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea 
spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;  

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate 
internațională la 4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune: 

16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul 
antreprenorial din cadrul programelor de formare profesională; 

17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea 

asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 
Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic 
prin strategiile menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 
1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare.  
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Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează 
examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional 
al calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.  
Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile 
pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare 
regionale, județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între 
unitatea de învățământ, operatorul economic și elev. 
Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a 
VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 
2014/ 2015, pe baza unui contract cadru, încheiat între unitatea de învățământ şi 
operatorii economici implicaţi în formarea profesională a elevilor; 

- învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, 
ca parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 
2018, pe baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi 
operatori economici sau între o asociaţie/un consorţiu de operatori economici, 
unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află 
unitatea şcolară. unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de 
învățământ – agentul economic și elev; 

- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea 
clasei a X-a de liceu , formă de organizare specifică în prezent programelor de 
tip „A doua șansă”. 

În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi 
modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se 
finalizează cu examen de certificare. Absolvenții care promovează examenul de 
certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al 
Cadrului naţional al calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al 
certificatului, conform Europass. 
 
2.3. Contextul regional 
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). Cele două entităţi care alcătuiesc 
regiunea sunt totodată şi cele mai mici unităţi teritorial administrative ale României din 
punct de vedere al întinderii. 
 
Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii București-Ilfov 2014-2020 (PDR BI) 
Strategia regiunii Bucureşti-Ilfov 2014-2020, cuprinsă în PDR BI are în vedere: 
- trei obiective strategice globale puternic interconectate: 

 consolidarea competitivităţii regionale; 
 reducerea disparităţilor intra-regionale; 
 dezvoltarea (urbană şi rurală) durabilă. 

- şase obiective specifice: 
 OS 1. Creşterea competitivităţii IMM-urilor; 
 OS 2. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării; 
 OS 3. Întărirea coeziunii sociale şi teritoriale în cadrul regiunii 



PRAI al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, 2016-2025 

 OS 4. Promovarea sistemelor de transport durabile şi reducerea blocajelor din 
cadrul reţelelor de transport 

 OS 5. Îmbunătăţirea calităţii mediului şi sprijinirea dezvoltării durabile; 
 OS 6. Tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 

Strategia regiunii Bucureşti Ilfov, prin obiectivele sale specifice, va contribui 
substanţial şi la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru 
regiunea Dunării după cum urmează: îmbunătăţirea mobilităţii şi multimodalităţii, 
încurajarea energiilor durabile, promovarea culturii, îmbunătăţirea şi întreţinerea calităţii 
apelor, conservarea biodiversităţii şi a calităţii aerului şi solurilor, dezvoltarea societăţii 
bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informaţiei, sprijinirea 
competitivităţii întreprinderilor. 
Strategia de dezvoltare regională pune accent şi pe mediul rural, obiectivele şi acţiunile 
cheie propuse promovând îmbunătăţirea calităţii vieţii, atractivitatea şi dezvoltarea 
strategică şi economică a spaţiului rural. 
Regiunea Bucureşti-Ilfov va fi o regiune în care oamenii se bucură de mediile de viaţă 
urbane şi rurale, distincte dar interconectate, în care pot valorifica oportunităţile de viaţă 
şi de muncă bine plătită şi posibilităţi variate de locuire, servicii publice performante şi 
facilităţi culturale şi de recreere. 
Premise favorabile pentru învățământul superior: cea mai mare pondere a populației 
absolvente de învățământ superior (atrage studenți din toată țara) față de media 
națională și față de fiecare regiune de dezvoltare în parte; cel mai mic procent al 
absolvenților cu nivel scăzut de educație (majoritatea elevilor continuă studiile); pondere 
ridicată a absolvenților de învățământ superior cu vârsta între 30 și 34 ani (peste media 
europeană); cea mai extinsă rețea de instituții de învățământ superior. 
Premise nefavorabile pentru învățământul superior: adecvare mai redusă la 
cerințele pieței muncii, orientare către un număr redus de specializări, calitatea și 
accesibilitatea infrastructurii de învățământ neadecvate în spațiul rural, participare 
scăzută a adulților la învățarea pe parcursul vieții și formarea de competențe. 
Măsuri și acțiuni specifice care vizează rolul învătământului superior: 
a) Investiții în consolidarea accesului la educație și formarea de competențe și învățare 

pe tot parcursul vieții; 
b) Furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității: ocupare și formare profesională 

a forței de muncă, educație, sănătate, servicii sociale etc. 
Obiective, măsuri și acțiuni la nivelul Regiunii București-Ilfov privind educația și 
formarea profesională: 
1. Dezvoltarea parteneriatelor pentru inovare în educație și formare profesională: 
a) Dezvoltarea și extinderea parteneriatelor între furnizorii de formare profesională, 

instituţiile de învăţământ superior, institutele de cercetare și dezvoltare și o gamă 
largă de actori interesați, inclusiv parteneri sociali, companii private și societatea 
civilă; 

b) Dezvoltarea sistemului partenerial de formare iniţială şi continuă care să contribuie 
la asigurarea forței de muncă necesară la nivel regional şi local; 

c) Stabilirea la nivelul universității a unor structuri consultative formate din 
reprezentanți ai mediului economic, academic, cultural și profesional extern menite 
să ofere sprijin universității, dar și instituțiilor/organizațiilor din comunitățile locale; 

d) Implementarea unor sisteme de colectare și evaluare continuă a feedback-ului de la 
instituții și companii, de la angajatori la universități cu privire la cantitatea și calitatea 
absolvenților și de la instituțiile de învățământ terțiar la angajatori cu privire la 
eventualele oportunități legate de necesarul de cunoștințe și competențe specifice; 

2.  Dezvoltarea și implementarea programelor de educație și formare profesională 
pe tot parcursul vieții: 
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a) Asigurarea de servicii de formare şi îndrumare personalizate, centrate pe învățare, 
pe formarea de abilități și competențe individuale, într-o societate a conectivității; 

b) Asigurarea formării profesionale/ actualizarea profesională pentru educatorii și 
formatorii de adulți; 

c) Îmbunătăţirea calificării inspectorilor școlari, directorilor de școli, profesorilor şi altor 
categorii de personal din educaţie şi sprijinirea formării iniţiale şi continue a 
acestora; 

d) Diversificarea programelor educaționale și de formare profesională şi promovarea 
învăţării pe tot parcursul vieţii; 

e) Formarea profesională pe tot parcursul vieţii, calificarea și recalificarea forței de 
muncă pentru a facilita adaptarea acestora la noile procese tehnologice şi ocuparea 
în sectoare cu potențial de creștere economică; 

f) Susținerea investițiilor în dezvoltarea programelor de orientare și formare 
profesională pentru creșterea nivelului de competențe ale forței de muncă; 

g) Modernizarea infrastructurii zonelor rurale și înființarea de unități/ instituții de 
învățământ și centre de formare profesională, precum și furnizarea de programe 
integrate pentru facilitarea mobilității ocupaționale și geografice a persoanelor 
inactive din mediul rural. 

3. Flexibilizarea parcursurilor educaționale ale elevilor și studenților: 
a) Promovarea unor pasarele flexibile între învățământul profesional și tehnic și 

învățământul superior, între specializări/profile și în cadrul unui program de studii, în 
contextul cadrelor naționale de calificări; 

b) Elaborarea unor trasee clare de tranziție de la învățământul profesional şi forme de 
învățământ secundar la învățământul terțiar;  

c) Facilitarea transferurilor și a traseului profesional al tinerilor între diverse forme și 
niveluri de învățământ, în special de la învățământul secundar către cel terțiar și mai 
departe către învățarea pe tot parcursul vieții; 

d) Recunoașterea competențelor dobândite în contexte non-formale și informale; 
e) Formarea personalului din universităţi cu atribuţii în evaluarea și certificarea învățării 

anterioare. 
4.  Extinderea participării la învățământul superior și la învățământul profesional 
și tehnic: 
a) Adoptarea unor măsuri specifice pentru grupurile slab reprezentate (grupuri 

dezavantajate și studenți netradiționali -- tineri din mediul rural, din rândul populației 
sărace, al minorităților, al persoanelor cu disabilități); 

b) Introducerea unor modalități de învățare flexibile; 
c) Dezvoltarea, acolo unde nu există, a unui învățământ superior orientat spre domeniul 

profesional sau tehnic, în completarea educației universitare; 
d) Lansarea unui program de acordare de credite pentru continuarea studiilor în condiții 

favorabile pentru elevi; 
Dezvoltarea campusurilor educaţionale preuniversitare şi a parcurilor tehnologice de 
nivel superior care să ofere baza logistică pentru sistemele de reîmprospătare a 
cunoştintelor, de recalificare şi de dobândire de noi statusuri ocupaţionale adecvate 
cerinţelor de pe piaţa muncii pentru adulţi, alături de alte facilităţi create anume în acest 
scop 
 
Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, 
Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni 
Analiza accesibilității universităților în teritoriu evidențiază inegalități între diferitele 
teritorii și susține ideea unei mai bune valorizări a rețelei urbane în vederea asigurării 
accesului unui număr cât mai mare de potențiali studenți și a unei colerări între centrele 
universitare și zonele cu potențial competitiv. Populația cu studii superioare este 
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concentrată în mare măsură în marile centre urbane, care sunt și centre universitare și 
care concentrează locurile de muncă pentru astfel de persoane. Regiunea București-
Ilfov reprezintă cel mai mare centru universitar din țară cu 29,09% (respectiv 16 din 
totalul de 55) dintre universitățile publice și 42,42% (respectiv 14 din totalul de 33) dintre 
universitățile private, respectiv 35,75% dintre instituțiile de învățământ superior, 
concentrate în această regiune. 
Orașele mici și mijlocii au o pondere mai redusă a populației cu studii superioare în 
defavoarea celei cu studii medii, în condițiile în care acestea nu dispun, în general, de 
instituții de învățământ superior și se confruntă cu o migrație a absolvenților de studii 
liceale și postliceale către marile centre urbane, în lipsa unei oferte corespunzătoare de 
locuri de muncă pentru persoanele înalt calificate. 
Cea mai scăzută pondere a populației cu studii superioare se înregistrează în mediul 
rural, cu precădere în comunele relativ izolate față de polii urbani și de coridoare de 
dezvoltare, unde accesul la instituțiile de învățământ superior implică resurse financiare 
însemnate și unde locurile de muncă pentru persoane cu un nivel ridicat de studii sunt 
foarte reduse și se rezumă la sectorul public (administrație, sănătate, învățământ, etc.). 
Centre urbane importante au atras resurse de dezvoltare importante din zonele pe care 
le polarizează, concentrând în prezent o forță de muncă cu un nivel superior de 
calificare, activitățile economice cu valoare-adăugată ridicată, cu precădere din sfera 
serviciilor, și dispunând de o infrastructură urbană și de locuire superioară celei din 
orașele mici și mijlocii. 
În ultimii ani abandonul şcolar afectează, în principal, populaţia şcolară de la sate, în 
timp ce majoritatea absolvenţilor învăţământului superior domiciliază în mediul urban 
(90%). Totdată, Există doar câteva universităţi din România care predau urbanismul (în 
special în Bucureşti, Cluj-Napoca și Iași), iar acestea nu pot acoperi necesitatea actuală 
de specialişti în domeniul amenajării teritoriului. 
 
Conceptul Strategic București 2035 
Premise nefavorabile pentru învățământul superior: suprasolicitarea sistemului de 
educație la nivelul întregului teritoriu, probleme majore regăsindu-se în special pe 
direcția București-Urziceni și în zona aglomerației urbane București; rata mică a 
ocupării persoanelor cu handicap; inserţia redusă a absolvenţilor de învăţământ 
profesional; procesul foarte scăzut al formării continue; rata mică a participării copiilor la 
educaţia timpurie. 
Educația și formarea profesională reprezintă o prioritate de acțiune în regiune. O 
preocupare aparte o reprezintă educația populației pentru înțelegerea și păstrarea 
aspectelor importante de peisaj cultural (tradiții, obiceiuri, cutume locale, practici, 
expresii, cunoștințe, abilitățti, accesorii, artefacte, obiecte și spații culturale asociate 
acestora). 
Analiza indicelul de competitivitate regională situează regiunea Bucureşti-Ilfov pe poziția 
177 din cele 268 de regiuni europene. Principalele puncte care amână dezvoltarea şi 
care reprezintă priorităţi de acţiune pentru dezvoltarea competitivităţii locale, sunt,  pe 
de o parte, la nivel naţional – guvernarea şi politicile de sănătate publică, educaţie, 
cercetare şi dezvoltare şi, pe de altă parte, la nivelul companiilor – îmbunătăţirea 
pregătirii tehnologice şi creşterea mărimii pieţei regionale. Ambele direcţii indică un rol 
esenţial al administraţiei publice – naţionale şi locale. 
 
Strategia culturală a municipiului București 2016-2026 
Măsuri și acțiuni specifice care vizează rolul învătământului superior: 
a) Dezvoltarea programelor de formare profesională pentru cadrele didactice interesate 

de mijloacele artistice ca metode educaţionale; 
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b) Susţinerea dezvoltării competenţelor în domeniul antreprenorial prin dezvoltarea de 
programe de formare și de mobilitate pentru schimburi de bune practici destinate 
actorilor culturali publici și privaţi; 

c) Susţinerea dezvoltării competenţelor necesare domeniului cultural – artistice, 
tehnice, manageriale, administrative, de programare, promovare, educaţie etc., 
plecând de la o cartografiere a nevoilor pentru toate tipurile de actori culturali și 
domenii. Susţinerea unor programe de formare, schimburi de bune practici, 
mobilitate, incubatoare, mentorizare, job shadowing, stagiatură, burse și alte formate 
care contribuie la dezvoltarea competenţelor. 

 
3. Aspecte demografice 

 
Reţeaua de localităţi a regiunii Bucureşti-Ilfov este constituită din 9 oraşe, 32 de 
comune şi 91 de sate. 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 1.883.425 locuitori, urmat de Voluntari (circa 42.944 locuitori), 
Pantelimon (circa 25.596 locuitori), Buftea, Buciumeni (circa 22.178 locuitori), Popeşti-
Leordeni (circa 21.895 locuitori), Bragadiru (circa 15.329 locuitori) Chitila, Rudeni (circa 
14.184 locuitori), Otopeni, Odăile (circa 13.861 locuitori) şi Măgurele, Aluniş, Dumitrana, 
Pruni, Vârteju (circa 11.041 locuitori). 
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. Fiecare dintre cele şase sectoare 
administrative este condus de o primărie proprie şi reprezentat de un consiliu local. Cea 
mai mare populaţie se regăseşte în sectorul 3 (385.439 de locuitori, 21% din populaţia 
municipiului Bucureşti), iar cei mai puţini locuitori se regăsesc în sectorul 1 (225.453 
locuitori, 12% din populaţia municipiului Bucureşti). Cel mai întins sector este cel 
reprezentat de secorul 1. 
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 
 
3.1. Evoluţii şi situaţia actuală21 
3.1.1. Statistica recensământului populaţiei 2011 
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 ţărilor membre ale UE). 
Populaţia regiunii Bucureşti Ilfov, de 2.272.163 locuitori în anul 2011, 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 8.160 locuitori/km2), populaţia sa (1.883.425 locuitori) reprezentând circa 
82,9% din populaţia regiunii, respectiv, 9,36% din populaţia totală a României şi 
aproximativ 17,34% din populaţia urbană a ţării. Populaţia judeţului Ilfov (388.738 
locuitori) reprezintă numai 17,1% din totalul regional, respectiv 1,93% din populaţia 
totală a României, acesta fiind situat în categoria judeţelor mici ale ţării cu o densitate 
                                                            
21 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „01 DEMOGRAFIE” – pentru vizualizare clic aici 
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de aproximativ 245 locuitori/km2. La nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov, deşi mică din 
punct de vedere geografic, populaţia reprezintă un procent de 11,3% din populaţia ţării, 
lucru confirmat şi de faptul că municipiul Bucureşti constituie o mare atracţie pentru toţi 
locuitorii României. 
 
3.1.2. Structura pe grupe de vârstă 
Luând în considerare structura pe grupe de vârstă, se poate observa o piramidă a unei 
populaţii stabile, în care comportamentul demografic compensează cu îmbătrânirea 
naturală a populaţiei, cu o bază mare reprezentată de tineri (1.555.815 persoane cu 
vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani), în descreştere către vârf (322.111 persoane în 
grupa de vârstă de peste 65 de ani). Evident, cu cât baza este mai mare, cu atât mai 
bine (desigur, în măsura în care populaţia 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 (17,35%), deşi comparabilă cu proporţia populaţiei mai tinere din alte 
regiuni-capitală din Europa, este mai mică decât cifra la nivel naţional (21,36%). 
În anul 2011, conform recensământului populaţiei, se poate observa, comparativ cu 
media în Uniunea Europeană (UE-27), că grupa de vârstă 0-14 ani are ponderi ceva 
mai scăzute (13,24%) atât la nivel naţional (15,85%), cât şi în majoritatea regiunilor (cu 
excepţia Regiunii Nord - Est). La nivelul regiunii, în grupa de vârstă 15-19 ani (care 
formează grupul ţintă principal pentru ÎPT) ponderea este de 4,11%, mai scăzută cu 
1,4% faţă de cea înregistrată la nivel naţional. 
 
Tabel 

Regiunea Judeţul 
Grupa de vârstă (ani) 

Total 
populaţie0-9 

ani 
10-14 
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

30-64 
ani 

peste  
65 ani 

Bucureşti 
- Ilfov 

Bucureşti 12,07% 5,07% 4,81% 6,92% 7,47% 50,81% 12,85% 100,00% 

Bucureşti 
- Ilfov 

Ilfov 8,97% 3,47% 3,97% 8,02% 8,59% 52,54% 14,45% 100,00% 

Total Bucureşti - 
Ilfov 

9,50% 3,74% 4,11% 7,83% 8,40% 52,24% 14,18% 100,00% 

Total România 10,43% 5,42% 5,51% 6,79% 6,48% 49,23% 16,14% 100,00% 

 
În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei din grupa 10 – 14 ani la data de 1 iulie, se poate 
observa o creştere a acesteia cu 21,94% în anul 2015 faţă de anul 2008. Acest lucru 
poate conduce la proiectarea unui plan de şcolarizare care să ţină cont de cuprinderea 
în învăţământ a tuturor elevilor de clasa a VIII-a din regiune, dar şi ţinând cont de 
particularităţile zonei, respectiv, opţiunea unui număr mare de elevi care vin din 
provincie şi numărul destul de mare al unităţilor de învăţământ particulare din Bucureşti. 
Vezi anexa 1a. 
În grupa de vârstă 15 – 20 ani, se observă o scădere foarte mare, de 27,8% la nivelul 
regiunii Bucureşti Ilfov în anul 2015 faţă de anul 2008. Scăderea este resimţită mai mult 
în municipiul Bucureşti (31,12%) faţă de judeţul Ilfov (11,43%). La nivel naţional, 
această scădere este mai mucă, de numai 19,28%. Pentru grupa de vârstă 20 – 24 de 
ani, se înregistrează o scădere îngrijorătoare, de 44% în anul 2015 faţă de anul 2008, 
faţă de media naţională de 25,99%. 
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PRAI al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, 2016-2025 

- analiză mai atentă asupra proiectului planului de şcolarizare la nivelul regiunii 
Bucureşti Ilfov, luând în considerare şi oferta din ce în ce mai crescută a numărului de 
locuri disponibile în învăţământul particular, care poate determina nerealizarea planului 
de şcolarizare la învăţământul profesional şi tehnic . 
b) 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. Astfel, se recomandă 
conştientizarea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic de oportunitatea de a se 
implica în programe de formare profesională pentru adulţi. 
c) Creşterea populaţiei în vârstă de peste 65 de ani conduce la următoarele 
recomandări: creşterea numărului de personal calificat pentru asistenţă socială şi 
medicală şi pentru implicarea în gestionarea activităţii persoanelor cu nevoi 
educaţionale specifice (educaţie non-formală). 
d) La nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov reducerea naturală prognozată a populaţiei 
tinere va fi agravată de migraţia externă. În acelaşi timp, ne confruntăm şi cu o 
migraţie destul de puternică a persoanelor tinere care vin către Bucureşti, în detrimentul 
judeţului Ilfov sau al judeţelor limitrofe capitalei. Există un deficit de forţă de muncă 
tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi tehnologie, medicină, etc.), dar şi de tineri lucrători 
cu diverse calificări profesionale căutate pe piaţa europeană a muncii (construcţii, 
asistenţă socială şi medicală, etc.). Din aceste perspective se pot propune câteva 
recomandări care ţin de: 
- motivarea tinerilor de a râmâne în regiunea Bucureşti Ilfov după finalizarea studiilor la 
orice nivel, accentuând relaţia cu operatorii economici la care să se realizeze stagiile de 
pregătire practică, dar care să şi poată previziona o cerere de forţă de muncă pe termen 
mediu şi lung; 
- creşterea vizibilităţii învăţământului profesional şi tehnic şi a posibilităţii implicării 
operatorilor economici în formarea profesională iniţială; 
- creşterea nivelului de calificare pentru tinerii din regiune, prin creşterea ponderii 
învăţământului profesional şi tehnic din regiune şi a calităţii formării profesionale. 
e) Ponderea semnificativă a populaţiei feminine (53,3 % la nivel regional în 2015), 
conduce la necesitatea oferirii de calificări profesionale specifice populaţiei feminine, 
dar şi de 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 ruralul. Sistemul de educaţie şi formare profesională este 
chemat să contribuie prin măsuri specifice vizând: ofertă de pregătire adecvată şi 
asigurarea condiţiilor de învăţare în unităţile de învăţământ din mediul rural, pentru a 
atrage elevii să rămână cât mai aproape de domiciliu; educaţie în sprijinul conservării şi 
valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor naturale din mediul rural; 
îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural prin dotarea corespunzătoare a 
atelierelor şi laboratoarelor unde se realizează pregătire de specialitate.  
g) Diversitatea etnică nu este prea accentuată în regiunea Bucureşti – Ilfov, dar sunt 
totuşi necesare o serie de măsuri, cum ar fi: educaţie multiculturală; soluţii pentru 
asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor; programe de sprijin pentru 
grupurile etnice dezavantajate (conf. recensământului din 2011, 1,72% din populaţia 
regiunii Bucureşti – Ilfov este de etnie romă, şi, chiar dacă procentul este relativ mic, 
numărul de 15.634 persoane în judeţul Ilfov şi 23.973 în Bucureşti este de luat în seamă 
şi din perspectiva dimensiunii teritoriale mici a regiunii). 
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Analizând evoluţiile prognozate ale VAB pe sectoare de activitate, se constată că la 
nivel naţional, cele mai ridicate ritmuri de creşteri anuale se vor înregistra în construcţii, 
asemănător cu cele înregistrate la nivel regional. Numărul mediu de salariaţi are un 
trend crescător şi la nivel regional (de la 4612 în anul 2015 la 5600 în anul 2020), dar şi 
la nivel regional (de la 967 în anul 2015 la 1146 în anul 2020). 
Tabel 

Evoluţia prognozată a VAB pe sectoare de activitate 
Anii 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Industrie România 5,4 1,8 6,0 5,7 5,4 4,6 

Regiunea Bucureşti 
Ilfov 14,8 0,4 6,0 5,5 5,5 4,3 

Agricultură, 
silvicultură, 
piscicultură 

România -11,8 0,0 1,9 1,9 1,9 0,9 
Regiunea Bucureşti 
Ilfov -17,7 0,9 0,7 1,2 0,1 0,0 

Construcţii România 6,8 1,8 5,0 7,0 7,2 7,7 
Regiunea Bucureşti 
Ilfov 5,7 1,2 5,1 7,0 7,0 7,3 

Servicii România 3,7 7,0 5,3 5,7 6,1 6,4 
Regiunea Bucureşti 
Ilfov 4,3 7,2 5,0 5,2 5,4 5,6 

Numărul 
mediu de 
salariaţi - mii 
persoane 

România 4612 4750 4954 5160 5380 5600 
Regiunea Bucureşti 
Ilfov 

966,1 989 1027 1065 1105 1146 
 
4.3. Alte informaţii şi informaţii parţiale 
4.3.1. Cercetarea – dezvoltare 
Principalul pol pentru cercetare dezvoltare din cadrul regiunii Bucureşti Ilfov se 
regăseşte pe platforma Măgurele din judeţul Ilfov, unde este în curs de finalizare 
asamblarea unuia dintre cel mai mare laser din Europa. Prin Hotărârea Guvernului nr. 
653/04 iulie 2012, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 
investitii „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” (ELI-NP), proiect 
realizat pe platforma Magurele. Finanţarea obiectivului de investiţii s-a realizat din 
fonduri externe nerambursabile, alocate de Comisia Europeană prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei - 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în limita sumelor prevăzute anual cu 
această destinaţie. Valoarea totală a investiţiei a fost de aproximativ 1.471.380 mii lei. 
Infrastructura Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) se bazează 
pe următoarele două componente: 
- un sistem laser de putere ultra înaltă, unde fasciculele de la două lasere de 10 PW 
sunt adăugate în mod coerent pentru a se obţine intensităţi de ordinul 1023 W/cm2 sau 
câmpuri electrice de 1015V/m; 
- un fascicul de radiaţie γ foarte intens şi strălucitor (1013γ/s), cu o lăţime de bandă - 
0.1 % şi energie reglabilă Eγ până la 19.5 MeV, obţinut prin retroîmprăştiere incoerentă 
prin efect Compton a unei radiaţii laser pe un fascicul intens de electroni acceleraţi (Ee= 
720 MeV) produs de un accelerator cu tehnologie clasica. 
Această infrastructură va crea un nou laborator european cu o gamă foarte largă de 
domenii ştiintifice, acoperind fizica fundamentală de frontieră, fizica nucleară şi 
astrofizica, precum şi aplicaţii în domeniul materialelor nucleare, gestionarea deşeurilor 
radioactive, ştiinţa materialelor şi ştiinţele vieţii. Pentru crearea ELI-NP, s-au avut în 
vedere următoarele două principii, ca linii directoare: 
- o realizare etapizată a ELI-NP; 
- un design flexibil al infrastructurii ELI-NP. 
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Potrivit declaraţiilor iniţiatorilor acestui proiect, cercetătorii îşi propun să găsească soluţii 
şi răspunsuri pentru o serie de probleme pe care încă nu le ştim sau nu le putem 
rezolva. Spre exemplu, o aplicaţie care ar putea rezulta din experimentele făcute la 
Măgurele este o metodă revoluţionară pentru tratarea cancerului, acolo unde nu se mai 
poate interveni chirurgical. Alte aplicaţii ar fi simularea radiaţiei cosmice pentru a vedea 
cum se comportă materialele din care sunt făcute staţiile spaţiale sau navetele spaţiale 
pentru o călătorie de lungă durată cum ar fi o viitoare misiune spre Marte. 
http://www.eli-np.ro/ro/eli-pe-scurt.php  
 
4.3.2. Industria 
Industria ilfoveană se remarcă printr-o gamă variată de produse, de la energie electrică 
şi termică, la anvelope şi articole din cauciuc, acumulatori, aparate şi instrumente de 
măsurare şi control, până la utilaje de transporturi, fire şi fibre artificiale, produse 
chimice, oxigen industrial, ambalaje pentru industria alimentară, confecţii, tricotaje, 
ţesături, fire de in şi de cânepă, prefabricate din beton, cărămidă, plăci şi dale din 
ceramică, nutreţuri combinate, mobilier şi obiecte din lemn, seruri şi vaccinuri, conserve 
din legume şi fructe, preparate din carne şi lapte, băuturi alcoolice, bere, băuturi 
răcoritoare, produse de panificaţie şi altele.  
O ramură aparte o reprezintă industria cinematografică, dezvoltată mai ales de 
Studiourile Mediapro din oraşul Buftea. 
Activitatea operatorilor economici care acoperă aproape toate subramurile industriei 
prelucrătoare, câteva având o pondere importantă în producţia judeţului, se reflectă şi la 
nivel naţional. 
Cele mai reprezentative ramuri ale industriei ilfovene sunt: industria alimentară, băuturi 
şi tutun; pielarie şi încălţăminte; celuloză, hârtie şi carton; prelucrarea cauciucului şi a 
maselor plastice. 
În subsolul judeţului Ilfov resursele naturale sunt limitate, fiind depistate câteva 
zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale în special în localitaţile Periş, Moara Vlăsiei, 
Pasărea, Căţelu, Bragadiru, Jilava. Exploatările de nisip şi balast se efectuează în 
albiile râurilor mari, în special în lunca Argeş – Sabar (la Bragadiru şi Jilava). 
Cea mai importantă ramură o constituie industria alimentară, a băuturilor şi tutunului 
care în prezent deţine o pondere de 72.5% în valoarea producţiei totale a judeţului şi o 
pondere de 8.0% în valoarea producţiei naţionale a ramurii respective. La unele 
produse s-au înregistrat creşteri semnificative – preparate din carne, legume conservate 
prin sterilizare, produse zaharoase de cofetărie, băuturi alcoolice, încălţăminte, 
medicamente, iar la alte produse s-au înregistrat scăderi, unele destul de mari. 
Ramurile care au înregistrat creşteri sunt ramurile care deţin şi o pondere importantă în 
cadrul judeţului. Acest lucru atestă o reorientare a producţie şi axarea pe anumite 
ramuri specifice zonei.  
Un aspect pozitiv este determinat de evoluţia livrărilor produselor industriale atât pe 
piaţa internă, cât şi externă, la unele produse creşterea de la o perioadă la alta fiind 
destul de mare. 
Serviciile publice descentralizate din cadrul judeţului au favorizat şi ele desfăşurarea în 
mai bune condiţii a activităţii agenţilor economici. Un obiectiv important a fost şi este 
asigurarea unui mediu concurenţial normal în vederea promovării şi stimulării agentilor 
economici. 
http://www.cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=123&lan
g=ro  
 
4.3.3. Infrastructura de transport, tehnică, edilitară, de comunicaţii şi de mediu 
Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 pentru regiunea Bucureşti Ilfov, 
elaborat pentru municipiul Bucureşti cu sectoarele sale şi judeţul Ilfov, este un 
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document strategic care cuprinde intervenţii (măsuri sau proiecte complexe) prin care 
sunt propuse rezolvări pentru problemele identificate la nivelul regiunii sau care sunt 
considerate ca strategice în contextul asigurării unei mobilităţi urbane şi rurale optime. 
Planul de mobilitate urbană durabilă a pornit de la șapte politici, după cum urmează: 
1. Întărirea capacității instituționale (5 propuneri). 
2. Îmbunătățirea transportului public (15 propuneri, respectiv o propunere în rezerva de 
proiecte). 
3. Promovarea deplasărilor nemotorizate (7 propuneri). 
4. Siguranță rutieră (3 propuneri). 
5. Transport rutier și politică integrată de parcare (7 propuneri, respectiv 7 propuneri în 
rezerva de proiecte). 
6. Integrarea mobilității cu planificarea urbană 
7. Managementul Mobilității și (4 propuneri). 
Un sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze 
dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punct de vedere social și să 
asigure o calitate ridicată a vieții. 
Planul de mobilitate urbană durabilă a interpretat viziunea pentru regiune în cinci 
obiective operaționale realizabile: 
I. Accesibilitate – Asigură că tuturor cetățenilor le sunt oferite opțiuni de transport ce 
le facilitează accesul la destinații și servicii esențiale; 
II. Siguranță și Securitate – Îmbunătățirea siguranței și securității în circulație; 
III. Mediu – Reducerea poluării aerului și a zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de 
seră și a consumului de energie; 
IV. Eficiență economică – Îmbunătățirea eficienței și a eficacității economice a 
transportului de persoane și mărfuri; 
V. Calitatea mediului urban – Contribuie la creșterea atractivității și calității mediului 
urban și a designului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății, în 
ansamblu. 
Politicile și măsurile definite în Planul de mobilitate urbană durabilă vor acoperi toate 
modurile și formele de transport din aglomerație urbană, publice și private, de pasageri 
și de marfă, motorizate și nemotorizate, în mișcare și staționare. 
(http://www.pmb.ro/servicii/transporturi_drumuri/docs/planul_de_mobilitate_durabila_20
16-2030.pdf)  
 
4.3.4. Agricultura 
Agricultura este foarte puţin reprezentată la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, suprafaţa 
cultivată reprezentând în anul 2015 un procent de numai 0,68% din totalul înregistrat la 
nivelul ţării. Potrivit datelor de la Institutul Naţional de Statistică, suprafaţa cultivată a 
scăzut în anul 2015 (64.781 ha cultivate) faţă de anul 2014 (64.771 ha cultivate). 
Producţia agricolă vegetală reprezintă 0,72% în anul 2015 în regiune, raportată la cea 
înregistrată la nivel naţional; producţia agricolă vegetală a scăzut în anul 2015 la 
147.457 tone faţă de 153.089 tone în anul 2014.  
 
4.3.5.Turismul 
Regiunea Bucureşti – Ilfov are un potenţial turistic ridicat, mai ales în ceea ce priveşte 
turismul de afaceri. Turismul de afaceri din Bucureşti e limitat de numărul locurilor de 
cazare disponibile. Locurile de cazare şi sălile de conferinţe ale hotelurilor de 3-5i stele 
nu sunt suficiente pentru satisfacerea cererii de turism de afaceri, business travel, din 
Bucureşti, consideră majoritatea reprezentanţilor din domeniul turistic românesc. 
"Capacitatea de business travel a Bucureştiului este cam la limită. Hotelurile de trei - 
patru stele au o capacitate de 7.000 - 8.000 de locuri, cu mult sub oraşe ca Budapesta 
sau Praga", conform Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT). 
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Însă, în ultimul timp trendul de sosire a marilor branduri hoteliere se menţine, astfel că 
în cinci ani vom avea în Bucureşti toate marile branduri hoteliere, iar cererea de 
business travel va fi acoperită. Bucureştiul deţine 60-70% din cota turismului de 
business de la nivel naţional, dar şi marile oraşe unde există aeroporturi - Timişoara, 
Cluj, Iaşi, Constanţa - ar putea găzdui astfel de evenimente. 
 
4.3.6. Dezvoltarea durabilă 
Obiectivele strategice pe termen mediu şi lung menţionate în Strategia Naţională pentru 
Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030 sunt: 
- Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii 
indicatori ai dezvoltării durabile. 
- Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al 
ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 
Aceste obiective sunt luate în considerare în realizarea PRAI Bucureşti Ilfov, în vederea 
asigurării creşterii economice la nivelul regiunii, care poate conduce la reducerea 
decalajelor economico-sociale faţă de Uniunea Europeană. 
 
4.4. Principalele concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT 
Principalele concluzii care pot evidenţia în urma analizei profilului economic la nivelul 
regiunii Bucureşti – Ilfov sunt: 
- în anul 2014, regiunea Bucureşti Ilfov înregistrează 26,8% din VAB la nivel naţional, 
rămânând constantă faţă de anul precendent; 
- sectoarele economice care contribuie mai puternic la VAB regional în anul 2014 sunt 
Industrie (A02) – 17,6%, în scădere faţă de anul 2013 şi Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor şi a bunurilor personale şi de uz 
gospodăresc, hoteluri şi restaurante, transporturi, depozitare (A04) – 17%, în creştere 
faţă de 2013, ceea ce conduce la necesitatea întăririi formării profesionale pentru 
calificări tehnice, precum şi din comerţ; 
- dinamica încurajatoare a investiţiilor brute şi a investiţiilor străine directe în anul 2014 
au fost înregistrate, în mod deosebit, în Construcţii şi în Tranzacţii imobiliare şi servicii 
pentru întreprinderi, urmată de comerţ şi de sectorul transport, depozitare, comunicaţii;  
- prevederile Planului de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 pentru regiunea 
Bucureşti Ilfov, conduc la necesitatea dezvoltării ofertei educaţionale pentru calificări 
profesionale care pot contribui la asigurarea forţei de muncă calificate în domeniile de 
pregătire care se află la baza ocupaţiilor necesare implementării acestei strategii;  
- necesitatea asigurării calităţii formării profesionale şi actualizarea cunoştinţelor 
teoretice ale cadrelor didactice care predau în învăţământul profesional şi tehnic la noile 
tehnologii; 
- şcolarizarea în calificări profesionale care să răspundă nevoilor de formare de la 
nivelul regiunii Bucureşti Ilfov; 
- creşterea nivelului de calificare a persoanelor ocupate din regiune, în vederea 
adaptării la ritmul crescut al schimbărilor tehnologice; 
- adaptarea curriculum-ului în dezvoltare locală (CDL) la nevoia de dezvoltare locală, în 
parteneriat consolidat cu operatorii economici; 
- încurajarea dialogului constructiv dintre unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi 
operatorii econimici în vederea implicării acestora din urmă în furnizarea de calitate a 
instruirii practice a elevilor; 
- încurajarea studiilor / monitorizărilor inserţiei absolvenţilor la nivelul unităţilor de 
învăţământ şi la nivel judeţean / al municipiului Bucureşti în vederea stabilirii 
necesarului de competenţe solicitate de piaţa muncii, în paralel cu cele oferite de 
sistemul de educaţie; 
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- oferirea de programe de orientare şi consiliere pentru elevii din gimnaziu în vederea 
conştientizării asupra posibilităţilor de angajare după finalizarea studiilor, asupra 
calificărilor profesionale solicitate pe piaţa muncii regionale şi locale, asupra unităţilor de 
învăţământ profesional şi tehnic unde pot să îşi continue studiile în învăţământul 
secundar inferior; 
- orientarea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic către oferirea de programe de 
formare pentru adulţi; 
- participarea tutorilor de la operatorii economici la programe de formare pentru 
însuşirea / actualizarea / îmbunătăţirea competenţelor pedagogice. 
 

5. Piaţa muncii la nivel regional 
 
Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România se 
utilizează două 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. AMIGO asigură 
comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de dezvoltare şi compatibilitatea cu 
statistica europeană (EUROSTAT). BFM permite comparabilitatea teritorială, la nivel 
naţional, pe regiuni şi pe judeţe. 

 
5.1. Evoluţii şi situaţia curentă - principalii indicatori ai pieţei muncii conform 
anchetei forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 
Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO) este un indicator statistic care se 
realizează trimestrial, ca o cercetare continuă, permiţând astfel obţinerea de date 
conjuncturale asupra mărimii şi structurii ofertei de forţă de muncă şi evidenţierea 
fenomenelor cu caracter sezonier care se manifestă pe piaţa forţei de muncă. 
Rezultatele anchetei sunt disponibile trimestrial şi anual (date medii). 
 
5.1.1. Structura populaţiei, după participarea la activitatea economică, pe grupe de 
vârstă, sexe şi medii28 
Populaţia activă totală (peste 15 ani) continuă trendul crescător din 2013, ajungând în 
anul 2015 la 1.145 mii persoane, ceea ce reprezintă 12,5% din populaţia activă totală 
de la nivel naţional. Comparativ cu anul 2002, numărul persoanelor active din regiunea 
Bucureşti Ilfov a crescut cu 149 mii persoane. În anul 2015, populaţia activă de sex 
masculin este în procent de 53,5% din populaţia regiunii, în creştere uşoară faţă de anul 
precedent atât procentual – de la 53,3% în anul 2014, cât şi în valori absolute – de la 
610 mii persoane în 2014 la 613 mii persoane în 2015. Poziţionarea capitalei în 
regiunea Bucureşti Ilfov determină un procent foarte mare al populaţiei active din mediul 
urban de 90,7%, în scădere faţă de anul 2014 cu 1,15%.  
Evoluţia populaţiei ocupate prezintă fluctuaţii în perioada 2002 – 2015, în trend 
crescător începând din anul 2013, ajungând la 1.084 mii persoane în anul 2015. Totuşi, 
faţă de anul 2002, creşterea populaţiei ocupate la nivelul regiunii este destul de 
semnificativă, de aproximativ 175 mii persoane. Populaţia ocupată de sex masculin 
reprezintă 52,9% la nivelul regiunii, iar 90,5% se regăsesc în mediul urban. 
În ceea ce priveşte şomerii, se observă că numărul acestora este în scădere în 
perioada 2002-2008 cu aproximativ 51 mii persoane, apoi creşte cu 55 mii persoane 

                                                            
28 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3 a,b PIATA MUNCII” – pentru vizualizare clic 
aici 
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5.1.3. Şomajul de lungă durată30 
Şomajul de lungă durată se referă la şomerii înregistraţi de agenţiile de ocupare care au 
depăşit 12 luni în şomaj, respectiv 6 luni în cazul tinerilor sub 25 de ani. 
În regiunea Bucureşti Ilfov, numărul şomerilor înregistraţi, conform înregistrărilor 
EUROSTAT, a scăzut consistent de la 13,1 mii persoane în anul 2012 la 8,4 mii 
persoane în anul 2015, faţă de 274 mii persoane cât se înregistrază la nivel naţional şi 
11.054,4 mii persoane la nivelul Uniunii Europene. Pentru regiunea Bucureşti Ilfov, în 
anul 2015, se înregistrează cea mai mică valoare a procentului şomerilor de lungă 
durată (13,9%) din totalul şomerilor înregistraţi, precum şi cel mai mic procent din 
populaţia activă (0,7%). Rata şomajului de lungă durată în rândul tinerilor este una din 
cele mai mici valori la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov faţă de celelalte regiuni din ţară, 
valori mai mici înregistrându-se în anul 2014 numai în regiunile Nord Vest (8,9%) şi 
Nord Est (7,9%). Cea mai mare rată a şomajului de lungă durată în rândul tinerilor se 
înregistrează în regiunea Sud Muntenia (21,9%). 
Rata şomajului de lungă durată este în scădere în anul 2014 la 1,1% faţă de cel 
înregistrat în anul 2014, de 2%.  
Îngrijorătoare este rata şomajului de lungă durată pentru tineri, de 10,2% în anul 
2014, în scădere uşoară faţă de anul 2013, când s-a înregistrat cea mai mare 
valoare a acestui indicator (10,5%) din perioada 2009-2014. Acest indicator este mai 
mare (12,7%) pentru femei decât valoarea înregistrată pentru bărbaţi (8,3%), mai mare 
pentru mediul rural (13,8%) faţă de mediul urban (9,8)%. Incidenţa şomajului de lungă 
durată pentru tineri înregistrează cea mai mică valoare la nivelul regiuni Bucureşti Ilfov 
faţă de restul regiunilor din ţară, respectiv de 38,7% în anul 2014, în scădere de la 
40,7% în anul 2013, mai mică pentru bărbaţi (35,7%), faţă de femei (41,8%), mai mare 
în rural (85,2%), faţă de urban (35,7%). 
 
5.2. Evoluţii şi situaţia curentă - principalii indicatori ai pieţei muncii conform 
balanţei forţei de muncă (BFM) 
 
5.2.1. Structura populaţiei după participarea la activitatea economică31 
Evoluţia resurselor de muncă ne indică o variaţie a numărului de persoane pe perioada 
2002-2014, ajungând la 1.542,4 mii persoane în anul 2014, în creştere de la 1.410,9 mii 
persoane în anul 2002 şi de la 1.530,4 mii persoane în anul 2014. La nivel naţional, 
resursele de muncă înregistrează 12.598 mii persoane. 
Populaţia activă este în scădere uşoară la 1.278,6 mii persoane în anul 2014 faţă de 
1.282,2 mii persoane înregistrate în anul 2013, însă, semnificativ mai mult faţă de 937 
mii persoane cât se înregistrau în anul 2002. 
Populaţia ocupată civilă scade la 1.254,3 mii persoane în anul 2014 faţă de 1.256,9 mii 
persoane în anul 2013, înregistrând o valoare mai mare decât cea înregistrată în anul 
2002 (906,4 mii persoane). 
Şomerii înregistraţi la agenţiile de ocupare scad de la 25.261 persoane înregistrate în 
anul 2013 la 24.296 persoane înregistrate în anul 2014. Acest indicator arată o scădere 
de 6.368 persoane şomere faţă de anul 2002. 
Populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de populaţie în vârstă de muncă este 
în creştere uşoară de la 248,2 mii persoane înregistrate în anul 2013 la 236,8 mii 
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persoane înregistrate în anul 2014, aproape la jumătate faţă de numărul de 473,8 mii 
persoane înregistrate în anul 2002. 
În tabelul următor se regăseşte situaţia comparativă între cele două componente ale 
regiunii Bucureşti Ilfov, după participarea la activitatea economică. 
Tabel 
 Regiunea Bucureşti Ilfov Municipiul Bucureşti Judeţul Ilfov 
Anii/Indicatorul 2002 2013 2014 2002 2013 2014 2002 2013 2014 
Resurse de muncă - 
mii pers. 

1410,9 1530,4 1542,4 1246,1 1279,2 1252,5 164,8 251,2 289,9

Populaţie activă 
civilă - mii pers. 

937 1282,2 1278,6 820,6 1113,1 1105,3 116,4 169,1 173,3

Populaţie ocupată 
civilă - mii pers. 

906,4 1256,9 1254,3 796,2 1091,0 1083,6 110,2 165,9 170,7

Şomeri înregistraţi - 
nr. pers. 

30664 25261 24296 24429 22070 21662 6235 3191 2634

Populaţia în 
pregătire 
profesională şi alte 
categorii de 
populaţie în vârstă 
de muncă - mii pers. 

473,8 248,2 263,8 425,5 166,1 147,2 48,4 82,1 116,6

Rata de ocupare a 
resurselor de muncă 
- % 

64,2 82,1 71,2 63,9 85,3 86,5 66,9 66 58,9

Rata de activitate a 
resurselor de muncă 
- % 

66,4 83,8 82,9 65,9 87 88,2 70,6 67,3 59,8

Rata şomajului 
înregistrat - % 

3,3 2 1,9 3 2 2 5,4 1,9 1,5

Rata de ocupare a resurselor de muncă este în scădere cu 10,9% în anul 2014 faţă de 
anul 2013, la nivel regional, în scădere cu 7,1% la nivelul judeţului Ilfov şi în creştere cu 
1,2% la nivelul municipiului Bucureşti. 
Rata de activitate a resurselor de muncă este în scădere în anul 2014 cu 0,9% la nivel 
regional faţă de anul 2013, în scădere cu 7,5% în judeţul Ilfov şi în creştere cu 1,2% în 
municipiul Bucureşti. 
Rata şomajului înregistrat este în scădere cu 0,1% în anul 2014 faţă de anul 2013 la 
nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, cu 0,4% în judeţul Ilfov şi constantă la 2% în municipiul 
Bucureşti. 
 
5.2.2. Structura populaţiei ocupate civilă pe principalele activităţi ale economiei 
naţionale32 
Numărul populaţiei ocupate civile a scăzut în regiunea Bucureşti Ilfov de la 1.281,7 mii 
persoane în anul 2008 la 1.254,3 mii persoane în anul 2014, atingând un minim relativ 
în anul 2010 (1.214,8 mii persoane), dar şi un maxim relativ în anul 2013 (1.256,9 mii 
persoane). 
La nivelul regiunii, ponderea populaţiei ocupate civilă pe principalele activităţi ale 
economiei naţionale este împărţită astfel: 

 Agricultură, silvicultură şi pescuit – în anul 2014 ponderea este de 2,8%, 
rămânând aproape constantă din anul 2008, cu mici variaţii pe parcursul anilor; 
ponderea înregistrată la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov este nesemnificativă faţă 
de cea înregistrată la nivel naţional de 27,3% în anul 2014; 

o ponderea înregistrată pentru judeţul Ilfov este de 19,0%, în scădere 
uşoară faţă de anul 2013 (20,3%); 
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o pentru capitală ponderea este de 0,3% în anul 2014, constantă faţă de 
anul anterior, însă numărul persoanelor crescând uşor de la 2,9 mii 
persoane în anul 2013 la 3,1 mii persoane în anul 2014; 

 Industrie – în anul 2014 ponderea este de 14,1%, în scădere faţă de anul 2008, 
când s-a înregistrat cea mai mare valoare din perioada analizată, de 16,2%; 
această pondere este mai mică cu 7% decât cea înregistrată la nivel naţional în 
anul 2014; 

o cea mai mare valoare din acest sector economic se înregistrează pentru 
Industria prelucrătoare, 11,5% în anul 2014, în creştere cu 0,1% faţă de 
anul 2013, însă în scădere cu 1,9% faţă de anul 2008);  

o pentru judeţul Ilfov scade cu 0,2% în anul 2014 (19,7%) faţă de anul 
precedent;  

o pentru capitală creşte cu 0,1% în anul 2014 (10,2%) faţă de anul 
precedent; 

 Construcţii – în anul 2014 ponderea este de 11,7%, în scădere faţă de anii 2008 
şi 2010, în care s-au înregistrat cele mai mari ponderi de 12,8%; ponderea este 
mai mare cu 4,3% faţă de ponderea înregistrată la nivel naţional în anul 2014; 

o ponderea pentru judeţul Ilfov este în anul 2014 de 5,1%, în creştere cu 
0,3% faţă de 2013, însă în scădere cu 0,2% faţă de anul 2008; în valori 
absolute, anul 2014 reprezintă anul cu cel mai mare număr de persoane 
ce reprezintă populaţia ocupată civilă din perioada analizată (8,7 mii 
persoane); 

o pentru capitală se observă o scădere în anul 2014 la 12,8% faţă de anul 
2013 (13,0%) şi faţă de anul 2010 (13,9%), când s-a înregistrat cea mai 
mare pondere a populaţiei ocupate civile; în valori absolute, numărul 
persoanelor scade cu 3,4 mii persoane în anul 2014 faţă de 141,7 mii 
persoane înregistrate în anul 2013; 

 Servicii – în anul 2014 ponderea este de 71,3%, rămânând constantă faţă de 
anul 2013 şi cu cea mai mare valoare în perioada 2008-2014; ponderea este 
considerabil mai mare decât cea înregistrată la nivel naţional, de 44,1% în anul 
2014; 

o cea mai mare pondere se înregistrează la Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (19,3%), mai 
mare decât cea înregistrată la nivel naţional, de 14,3% în anul 2014; 

o sectorul Servicii înregistrează o creştere uşoară la nivelul judeţului Ilfov 
de la 52,7% în anul 2013 la 53,5% în anul 2014, cele mai relevante 
activităţi fiind Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor (22,2%), Transportul şi depozitarea 
(8,1%), Activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii 
suport (4,6%); 

o pentru capitală, Serviciile rămân constante ca pondere (74,1%), însă, în 
valori absolute se înregistrează o scădere a numărului de persoane cu 5,2 
mii persoane în anul 2014 (803,3 mii persoane) faţă de anul 2013; 
detalierea pe activităţi ale economiei ne arată că cele mai importante în 
anul 2014 sunt: Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor (18,8%, 204,1 mii persoane, în 
scădere cu 6,2 mii persoane faţă de anul 2013), Activităţile de servicii 
administrative şi activităţile de servicii suport (8,5%, 91,7 mii 
persoane, în creştere cu 0,3 mii persoane faţă de anul 2013), Informaţii şi 
comunicaţii (7,2%, 78,3 mii persoane, în creştere cu 6,5 mii persoane faţă 
de anul 2013). 
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5.4. Evoluţii şi situaţia curentă privind locurile de muncă vacante 
 
5.4.1. Evoluţii şi situaţia curentă  privind locurile de muncă vacante pe activităţi ale 
economiei naționale34  
Datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică (Baza de date TEMPO) pentru 
regiunea Bucureşti Ilfov, ne arată că locurile de muncă vacante pe activităţi ale 
economiei naţionale au crescut în anul 2015 cu 3.087 faţă de anul precedent, ajungând 
la 12.372. Creşterea continuă începând cu anul 2010, când se înregistrau numai 5.478 
locuri vacante, nu a făcut totuşi să se egaleze cifra record a numărului de locuri vacante 
înregistrate în anul 2008, de 24.045. În anul 2015, numărul locurilor vacante la nivelul 
regiunii Bucureşti Ilfov reprezintă 24,77% din numărul total al locurilor de muncă 
vacante de la nivel naţional. 
Tabel 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TOTAL 24045 10391 5478 6171 6749 8218 9285 12372
A - Agricultură, silvicultură şi 
pescuit 

129 62 17 47 31 40 40 84 

B - Industria extractivă 10 4 1 : : 2 3 7 
C - Industria prelucrătoare 3452 807 371 450 540 431 503 630 
D - Producţia şi furnizarea de 
energie electrică şi termică, gaze, 
apă caldă şi aer condiţionat 

42 12 4 3 3 : 3 3 

E - Distribuţia apei; salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi 
de decontaminare 

316 36 137 270 452 653 346 560 

F - Construcţii 1564 506 263 118 136 75 69 128 
G - Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 

1226 610 551 924 581 601 1192 1739 

H - Transport şi depozitare 370 196 80 175 125 171 376 775
I - Hoteluri şi restaurante 313 50 43 289 145 165 147 164 
J - Informaţii şi comunicaţii 480 471 663 662 389 405 524 1043 
K - Intermedieri financiare şi 
asigurări 

1146 373 387 294 349 314 382 399 

L - Tranzacţii imobiliare 22 17 6 12 34 28 37 43 
M - Activităţi profesionale, 
ştiinţifice şi tehnice 

869 409 398 247 336 497 428 524 

N - Activităţi de servicii 
administrative şi activităţi de 
servicii suport 

926 401 372 707 623 587 796 946 

O - Administraţie publică şi 
apărare; asigurări sociale din 
sistemul public 

6496 2001 1727 1488 1661 2620 2874 3048 

P - Învăţământ 2273 1075 35 18 79 128 184 124 
Q - Sănătate şi asistenţă socială 3902 3075 271 324 1067 982 1050 1530 
R - Activităţi de spectacole, 
culturale şi recreative 

401 176 112 84 123 445 253 500 

S - Alte activităţi de servicii 108 110 40 59 75 74 78 125 
 

                                                            
34Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3 f PIATA MUNCII” – pentru vizualizare clic 
aici 
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5.4.2. Evoluţii şi situaţia curentă privind locurile de muncă vacante pe grupe majore de 
ocupații35 
La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, în anul 2015, cele mai multe locuri de muncă vacante 
au fost în grupa majoră Specialişti în diverse domenii de activitate (4.867locuri), 
urmată de Lucrători în domeniul serviciilor (1.981 locuri) şi de Tehnicieni şi alţi 
specialişti din domeniul tehnic (1.348 locuri). 
În ceea ce priveşte evoluţia în perioada 2011-2015, numărul locurilor de muncă au 
crescut pentru toate grupele majore de ocupaţii, mai puţin pentru Muncitori necalificaţi 
pentru care se înregistrează în anul 2015 o scădere cu 42 de locuri de muncă vacante.  
Tabelul  

Grupe majore de ocupatii (ISCO-08) 
Ani 

2011 2012 2013 2014 2015 
Total 6171 6749 8218 9285 12372
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi 
conducători ai administraţiei publice, conducători şi 
funcţionari superiori 

430 472 557 644 896 

Specialişti în diverse domenii de activitate 2274 2547 3745 4182 4867 
Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic 764 868 1134 1090 1348 
Funcţionari administrativi 319 335 408 959 1288 
Lucrători în domeniul serviciilor 809 927 754 1018 1981 
Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi 
pescuit 

4 17 46 25 13 

Muncitori calificaţi şi asimilaţi 249 289 282 422 578 
Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini 
şi echipamente 

313 406 338 371 434 

Muncitori necalificaţi 1009 888 954 574 967 
 
5.5. Evoluţii şi situaţia curentă - efectivul salariaților la sfârșitul anului, pe 
activităţi (secțiuni şi diviziuni) ale industriei36 
Efectivele de salariaţi pentru regiunea Bucureşti Ilfov au crescut în anul 2014 faţă de 
anul precedent pentru trei activităţi ale Industriei, scăzând pentru una singură, respectiv 
cu 338 pentru D Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă 
şi aer condiţionat. 
Numărul de salariaţi aproape s-a dublat pentru Industria extractivă în anul 2014, cand s-
a ajuns la 4.698 salariaţi faţă de anul 2008, când se înregistrau 2.765 salariaţi.  
Chiar dacă Industria prelucrătoare înregistrează în anul 2014, circa 80% din totalul 
Industriei prezente în regiunea Bucureşti Ilfov, numărul de salariaţi aferent acestei 
activităţi a scăzut în anul 2014 cu 28.273 faţă de anul 2008. 
Pentru Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă se 
înregistrează o scădere cu 2.682 salariaţi în anul 2014 faţă de anul 2008, iar pentru 
Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi se înregistrează o scădere 
cu 905 salariaţi faţă de anul 2008. 
 
 
 
 
 
                                                            
35
 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3 f PIATA MUNCII” – pentru vizualizare clic 

aici 
36 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3 g PIATA MUNCII” – pentru vizualizare clic 
aici 
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informaţii detaliate cu privire la structura pe vârste a populaţiei ocupate a făcut ca 
estimarea să fie făcută pe grupe de vârstă şi în ipoteze care induc un anume grad de 
eroare al estimării. Prin urmare, aceste estimări trebuie privite cu rezerve. 
Utilizând cele două variabile (cererea potenţială şi cererea înlocuită) s-a estimat cererea 
agregată de forţă de muncă pentru anul 2013 şi s-a extins prognoza pentru orizontul 
2020. 
Analizând informaţiile cu privire la dinamica cererii potenţiale (măsura creării sau 
distrugerii de locuri de muncă în viitor) şi a cererii înlocuite s-au estimat locurile de 
muncă disponibile, in ipotezele de calcul al celor două variabile. Acest indicator poate 
lua valori pozitive dacă există cerere potenţială sau dacă aceasta indică distrugere de 
locuri de muncă dar nivelul cererii înlocuite este mai mare decât distrugerea de locuri de 
muncă. 
Modelul econometric macroeconomic utilizat pentru estimarea cererii de forţă de muncă 
la nivel naţional a utilizat serii de date de la Institutul Naţional de Statistică, pentru 
perioada 2000-2008 privind:  

- populaţia ocupată în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1) 
- valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activităţi ale economiei naţionale 
(diviziuni CAEN REV1) 
- valoarea adăugată brută în activitatăţi  ale economiei naţionale (diviziuni CAEN 
REV1) 
- valoarea costului mediu lunar al salariaţilor în activităţi ale economiei naţionale 
(diviziuni CAEN REV1) 

Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen 
mediu şi lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii: 
Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze: 
 - evoluţia valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei Naţionale de 
Prognoză (Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013; 
- pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluţie a valorii adăugate 
brute: un ritm anual de creştere în industrie de 1.0325, un ritm de 1.0305 în construcţii 
şi respectiv un ritm anual de creştere în servicii de 1.0165 (valori calculate ca o medie 
aritmetică a ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2012). S-a 
considerat că în cadrul fiecărei ramuri, diviziunile componente urmează evoluţia ramurii. 
S-a optat pentru alegerea pentru perioada 2014-2020 a unor ritmuri de creştere a VAB 
inferioare anului 2013 deoarece s-a dorit luarea în considerare a prezumtivei crize 
economice pe care specialiştii o previzionează după anul 2013; 
- pentru evoluţia Costului forţei de muncă pentru anii 2009 şi 2010 s-a ţinut cont de 
valorile reale publicate de Institutul Naţional de Statistică, în timp ce pentru anii 2011-
2020  s-a considerat un ritm anual de creştere constant şi egal cu 1.015. 
- pentru evoluţia Investiţiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere anual pentru 2009 
(0.76) pe total industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa altor 
informaţii s-a considerat că această scădere a fost înregistrată identic la nivelul fiecărei 
diviziuni CAEN. Pentru perioada 2010 – 2020 s-a estimat trendul liniar al variabilei pe 
baza datelor observate pe întreaga perioadă de analiză. 
Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 
- VAB în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.1 faţă de 2009 în industrie, un ritm 
de scădere de 0.9 faţă de 2009 în construcţii, în timp ce în servicii se menţine constantă 
pe perioada 2010-2011 . Pentru perioada 2012 - 2013 se menţin evoluţiile prognozate 
de Comisia Naţională de Prognoză, în timp ce pentru perioada 2014 - 2020 s-a 
considerat un ritm anual de creştere în industrie de 1.036, un ritm de 1.044 în construcţii 
şi respectiv un ritm anual de creştere în servicii de 1.032 (valori calculate ca o medie 
aritmetică a ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2013). 
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- Investiţiile brute în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.15 faţă de 2009. 
Pentru perioada 2011- 2020 s-a estimat apoi trendul liniar al variabilei. 
Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 
 - VAB în perioada 2014 - 2020 se menţine la nivelul prognozat pentru anul 2011. De 
asemenea, s-a ţinut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste 
jumătate dintre cei intervievaţi sunt de părere că România nu îşi va reveni din criza 
economică până în anul 2013. 
- Costul forţei de muncă în 2010 îşi menţine ritmul de creştere pe care l-a avut în 2009 
comparativ cu 2008, în timp ce pentru anii 2011 - 2020 s-a considerat un ritm anual de 
creştere de 1.015 constant. 
A fost  prognozată separat şi evoluţia celor 18 diviziuni CAEN (Rev.1) ce au fost 
excluse din modelul econometric din cauza lipsei de date. Pentru acestea s-a emis 
ipoteza conform căreia evoluţia populaţiei ocupate din cadrul lor îşi menţine trendul 
observabil pentru perioada 2000- 2008. În final, s-a corectat modelul cu eroarea 
obţinută din predicţia populaţiei ocupate totale la nivel naţional pentru anii 2009 şi 2010 
(engl. nowcast) cu valorile reale (erorile au fost de aprox. 1-2%). 
 
Prognoza cererii potenţiale şi a cererii înlocuite 
Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie de dinamica 
economică ce generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru 
perioada 2011 – 2020 indică scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist şi a 
celui moderat şi creşterea acesteia în ipoteza scenariului optimist. 

Tabel 
Anul / 

Scenariu 
Scenariu 
PESIMIST 

Scenariu MODERAT  
(de bază) 

Scenariu 
OPTIMIST 

2009 9243 9243 9243 
2010 9239 9239 9239 
2011 8939 9161 9400 
2012 8951 9095 9414 
2013 8972 9045 9437 
2014 8937 9032 9440 
2015 8903 9021 9444 
2016 8867 9009 9447 
2017 8831 8996 9450 
2018 8794 8982 9452 
2019 8756 8968 9454 
2020 8718 8954 9456 

În ipotezele scenariului de bază (moderat) poiecţia cererii potenţiale relevante pentru 
învăţământul profesional şi tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă 
între 2012-2020 în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vest şi trenduri de 
scădere în perioada 2012-2014 urmate de trenduri de creştere între 2015 şi 2020 în 
regiunile Sud, Centru, Vest, Bucureşti-Ilfov. 
Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă la nivel judeţean a fost estimată prin 
dezagregarea proiecţiilor la nivel regional privind populaţia ocupată. Proiecţia în 
structură de ocupaţii pentru fiecare judeţ în parte a plecat de la asumpţia că este puţin 
probabil să se producă în următorii trei ani modificări structurale semnificative faţă de 
anul 2009. 
Pornind de la ratele de pensionare pe ocupaţii la nivel naţional (sursa: CEDEFOP din 
LFS (AMIGO)), s-a coborât la nivel regional luându-se în considerare diferenţele dintre 
rata de ocupare a persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) la nivel naţional şi pe regiuni. 
Apoi, ratele de pensionare au fost rafinate la nivel de judeţ prin raportarea la ponderea 
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populaţiei de 55 ani şi peste în populaţia totală ocupată a judeţului respectiv şi 
compararea acesteia cu ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în  populaţia totală 
ocupată a regiunii din care face parte judeţul.  
Cererea agregată de forţă de muncă la nivel naţional a fost obţinută din însumarea 
cererii potenţiale cu cererea înlocuită de forţă de muncă. Se observă faptul că – la nivel 
naţional - în fiecare an de prognoză, cererea înlocuită compensează scăderile cererii 
potenţiale rezultată din evoluţia potenţială a activităţilor economice. Diferenţa dintre 
cererea înlocuită şi modificarea cererii potenţiale faţă de anul anterior este explicată de 
existenţa unor locuri de muncă disponibile. Estimarea dinamicii acestora, ca şi a cererii 
potenţiale, înlocuite şi agregate în ipotezele scenariului de bază (moderat) arată 
existenţa unor oportunităţi pentru ocuparea tinerilor absolvenţi sau a inactivilor, 
respectiv a şomerilor. Dacă acceptăm ipoteza că ponderea populaţiei inactive nu se 
modifică şi nici nu au loc reduceri ale ratei şomajului, putem să considerăm ca aceste 
locuri de muncă vor putea fi disponibile pentru absolvenţii din diferite domenii relevante 
pentru învăţământul profesional şi tehnic. 
Tabel 
Regiunea 
Bucureşti 
Ilfov 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Prognoze ale 
cererii 
potenţiale  666660 668589 672986 661290 660297 662162 663577 664499 664877 664697
Prognoze ale 
cererii 
înlocuite  2224 2226 2237 2199 2196 2202 2207 2210 2211 2210 
Prognoze ale 
cererii 
agregate  668884 670815 675223 663489 662492 664364 665784 666708 667087 666907 

La nivel național, proiecția cererii potențiale de muncă (determinată pe baza 
modelelor econometrice de tip panel) pentru scenariul moderat și cel optimist tendințele 
de evoluție pe orizontul de prognoză sunt staționare, astfel că la orizontul anului 2020 
cererea potențială se previzionează a fi cu 1% mai mare decât în 2010 în ipoteza 
scenariului moderat și cu 0,2% în ipoteza scenariului optimist, în timp ce pentru 
scenariul pesimist cererea potențială se previzionează a fi cu 5% mai mică în 2020 față 
de 2010. 
Pentru cererea înlocuită de forță de muncă tendințele la nivel național sunt de 
creștere în ipotezele scenariului optimist și staționare în ipotezele scenariului moderat și 
ale celui pesimist.  
Proiecțiile locurilor de muncă disponibile la nivel național (determinate prin 
însumarea valorilor care reprezintă modificarea cererii potențiale față de anul anterior 
cu volumul cererii înlocuite) estimează o evoluție staționară pe întreg intervalul de 
prognoză în scenariul moderat, 
iar în scenariul pesimist o tendință de scădere până la valori negative semnificând 
desființare de locuri de muncă. Nici în ipotezele scenariului optimist, la nivel național nu 
se previzionează locuri de muncă disponibile în creștere decât după anul 2014. 
Proiecțiile privind cererea potențială de forță de muncă pe activități economice (la 
nivel de secțiune CAEN Rev1) se referă la cererea relevantă pentru IPT. La nivel 
național, dintre activitățile economice pentru care se previzionează scăderi 
semnificative ale cererii potențiale de forță de muncă, în ipotezele scenariului moderat, 
se evidențiază: agricultura, silvicultura și piscicultura, precum și administrația publică și 
apărarea, în care se estimează scăderi pe întreg intervalul de prognoză până în 2020. 
Creșteri pe tot parcursul intervalului de prognoză se estimează în comerț, precum și în 
intermedieri financiare. Scăderi în perioada 2009-2013, urmate de creșteri între 2014 și 
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Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS) – 
partener în cadrul proiectului „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului 
profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”. 
Culegerea datelor a fost realizată de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională 
(CURS) în perioada 14 august – 14 septembrie 2011. Ancheta de teren în rândul 
angajatorilor s-a realizat prin interviuri „faţă în faţă” pe baza unui chestionar aplicat pe 
un eșantion regional de 484 firme, reprezentativ la nivel regional. Marja de eroare a 
eșantionului este de ±4.37% la un nivel de încredere de 95%. 
Obiectivele anchetei în firme au fost următoarele: 
- Investigarea cererii de forţă de muncă pentru absolvenţi de învăţământ profesional şi 
tehnic pe termen scurt. 
- Investigarea gradului de satisfacţie a angajatorilor faţă de nivelul de pregătire 
profesională a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic. 
Principalele rezultate obţinute din prelucrarea informaţiilor obţinute din ancheta de teren 
pentru regiunea Bucureşti Ilfov sunt următoarele: 
- în anul 2009, s-a înregistrat pe total eşantion regional o scădere de 3,5% a numărului 
de salariaţi comparativ cu anul anterior. În anul următor, volumul salariaţilor continuă să 
scadă cu 4,7% comparativ cu anul 2009. În primele opt luni ale anului 2011, evoluţia 
negativă a continuat printro scădere semnificativă la nivel regional cu 3,1% faţă de anul 
2010 a personalului din firmele investigate; practic toţi cei trei ani analizaţi sunt 
caracterizaţi de evoluţii negative în municipiul Bucureşti, în vreme ce anul 2011 pare a 
marca revirimentul judeţului Ilfov printr-o uşoară creştere a numărului de salariaţi. La 
nivel sectorial, firmele din comerţ, construcţii şi tranzacţii imobiliare au fost cele mai 
afectate de declinul numărului de salariaţi în perioada 2009-2011. 
- la nivel regional, la momentul anchetei, doar 0,6% din totalul locurilor de muncă 
existente în firmele investigate erau vacante, valoarea ratei locurilor de muncă vacante 
fiind una dintre cele mai mici la nivel naţional. Rata locurilor de muncă vacante este 
aproape nulă la nivelul judeţului Ilfov. Sectoarele tranzacţii imobiliare şi hoteluri şi 
restaurante sunt caracterizate de cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante. 
Pe de altă parte, industria extractivă, producţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică, distribuţia apei şi salubritate, transport şi depozitare, intermedieri financiare şi 
asigurări, alte activităţi de servicii şi învăţământul au reprezentat zone ”închise” pentru 
angajare, înregistrând rate nule ale locurilor de muncă vacante. Rata locurilor de muncă 
vacante atinge cele mai înalte nivele pentru grupele ocupaţionale ale lucrătorilor în 
servicii (1,6%), muncitorilor necalificaţi (1,0%), muncitorilor calificaţi (0,9%) urmate, cu 
nivele la media regională de specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice (0,6%) şi 
tehnicieni (0,5%). 
- la nivel regional, din punctul de vedere a domeniului de calificare relevant pentru 
pregătirea prin liceu tehnologic şi învăţământ profesional, la momentul anchetei, cea 
mai semnificativă cerere de forţă de muncă se adresează domeniilor comerţ (26,2%), 
industrie textilă şi pielărie (20,5%), turism şi alimentaţie (17,3%) şi construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice (15,6%). În ceea ce priveşte domeniile de calificare specifice 
învăţământului postliceal, cele mai multe locuri de muncă vacante se adresează 
domeniului servicii (81,1%). În medie, locurile de muncă vacante la momentul anchetei 
erau neocupate de cca. 1,5 luni. 
- rezultatele analizei indică o evoluţie uşor negativă a cererii de forţă de muncă la 
orizontul următoarelor 6 luni şi una pozitivă la orizontul următoarelor 12 luni. Cele mai 
optimiste, atât la 6, cât şi la 12 luni sunt micro-firmele, acestea fiind urmate de firmele 
mari. La orizontul următoarelor 12 luni atât Bucureştiul, cât şi Ilfovul estimează creşteri 
ale efectivelor de salariaţi. La acelaşi orizont de timp, în profil sectorial remarcăm că 
cele mai dinamice firme se estimează a fi cele din Sănătate şi asistenţă socială şi 
Informaţii şi comunicaţii. Cele mai pesimiste cu privire la evoluţiile efectivelor de salariaţi 
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la 16% în anul 2014 la 21,9% în anul 2015. Detalierea pe medii rezidenţiale ne arată o 
scădere de la 23,5% pentru urban în 2012, la 19,5 în anul 2014, având apoi o creştere 
la 23,2% în anul 2015. 
Concluzii din analiza şomajului 
Rata şomajului BIM este scăzută la nivel regional în anul 2015 (14,6%), faţă de cea 
înregistrată la nivel naţional (21,7%). Ea este mai mare pentru persoanele de sex 
masculin (17,5%) decât cea înregistrată pentru cele de sex feminin (11,1%). Distribuţia 
teritorială ne arată o evoluţie descrescătoare faţă de anul 2014 a ratei şomajului BIM 
pentru grupa de vârstă 15-24 ani, mai mare în mediul urban (15,1%) faţă de cea 
înregistrată în mediul rural (11,0%). Distribuţia teritorială ne arată o evoluţie 
descrescătoare faţă de anul 2014 a ratei şomajului BIM pentru grupa de vârstă 15-24 
ani, mai mare în mediul urban (15,1%) faţă de cea înregistrată în mediul rural (11,0%). 
Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile 
Populaţia ocupată civilă este distribuită în anul 2014 pe sectoare economice astfel: 
- Servicii – 71,3% 
- Industrie – 14,1% 
- Construcţii – 11,7% 
- Agricultură, silvicultură şi pescuit – 2,8% 
Serviciile: ponderea populaţiei ocupate este în anul 2014 semnificativ mai mare în 
regiunea Bucureşti Ilfov (71,3%) faţă de cea înregistrată la nivel naţional (44,1%). 
Ponderea populaţiei ocupate este mai mare în municipiul Bucureşti (74,1%) faţă de cea 
înregistrată la nivelul judeţului Ilfov (53,5%). În capitală, activităţile cu cele mai multe 
persoane ocupate din acest sector sunt: Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor (204,1 mii persoane), Activităţi profesionale. ştiinţifice 
şi tehnice (91 mii persoane), Informaţii şi comunicaţii (78,3 mii persoane). Pentru judeţul 
Ilfov, cele mai multe persoane ocupate se înregistrează în anul 2014 în: Comerţ cu 
ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (37,8 mii 
persoane), Transport şi depozitare (13,8 mii persoane), Activităţi de servicii 
administrative şi activităţi de servicii suport (7,9 mii persoane). 
Industria: este cel de-al doilea sector economic reprezentativ pentru regiunea Bucureşti 
Ilfov, cu o pondere de 14,1% în anul 2014 faţă de 21,1% de la nivel naţional. La nivelul 
capitalei, industria reprezintă 12,8%, cea mai importantă activitate fiind Industria 
prelucrătoare cu 110,7 mii persoane. La nivelul judeţului Ilfov, Industria prelucrătoare 
este reprezentată de 33,7 mii persoane, fiind cea mai importantă activitate, după 
Distribuţia apei; salubritate. gestionarea deşeurilor. activităţi de decontaminare cu 3,9 
mii persoane. 
Construcţii – ponderea înregistrată la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov este de 11,7%, faţă 
de cea înregistrată la nivel naţional de 7,4%, mai mare în capitală (12,8%, 148,3 mii 
persoane) decât în judeţul Ilfov (5,1%, 8,7 mii persoane). 
Agricultura, silvicultura şi pescuitul – este de aşteptat ca acest sector economic să fie 
cel mai puţin reprezentat în regiunea Bucureşti Ilfov, cu o pondere de numai 2,8%, faţă 
de ponderea de la nivel regional de 27,3%. Numărul persoanelor ocupate din municipiul 
Bucureşti este nesemnificativ, de numai 3,1 mii persoane, pe când în judeţul Ilfov, 
numărul acestora este de 32,5 mii persoane, în scădere cu 1,1 mii persoane faţă de 
anul 2013. 
Concluzii din analiza proiecţiei cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu 
Din analiza realizată de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi 
Protecţiei Sociale (INCSMPS), în anul 2005, în ipotezele unui scenariu moderat, 
cererea potenţială la nivel regional se estimează că va evolua pe un trend de scădere în 
regiunile Sud-Vest, Nord-Est şi Sud-Est, în mod staţionar în regiunea Vest şi pe un 
trend de creştere în regiunile Centru, Sud, Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov. Cea mai mare 
scădere a cererii potenţiale se estimează în regiunea Sud-Est (18,3 mii pers), în timp ce 
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cea mai importantă creştere a cererii potenţiale se estimează pentru regiunea Centru 
(50,8mii pers). 
În regiunea Bucureşti-Ilfov, spre orizontul anului 2020, în ipotezele scenariului 
moderat, cererea potenţială de forţă de muncă înregistrează uşoare creşteri per total. 
Activităţile economice în cazul cărora se observă o cerere potenţială de forţă de 
muncă în scădere sunt Agricultura, Industria prelucrătoare, Construcţiile şi Comerţul. 
Creşteri se pot nota în sectoarele Transport, depozitare şi comunicaţii, Hoteluri şi 
restaurante, Tranzacţii imobiliare, Intermedieri financiare, Închirieri şi activităţi de servicii 
prestate în principal întreprinderilor, în Învăţământ şi în Sănătate şi asistenţă socială. 
Împlicaţii pentru învăţământul profesional şi tehnic 
Rata ridicată a şomajului de lungă durată în rândul tinerilor (10,2% în anul 2014) 
conduce la următoarele recomandări: 
- adaptarea permanetă a ofertei educaţionale la nevoile pieţei muncii pentru liceul 
tehnologic şi creşterea ponderii de răspuns pozitiv la solicitările directe ale operatorilor 
economici pentru şcolarizarea în învăţământul profesional; 
- creşterea numărului de acţiuni de consiliere şi orientare profesională pentru elevii din 
gimnaziu pentru a conştientiza avantajele parcurgerii unui traseu profesional, care 
poate să le ofere şi un certificat de competenţe, dar şi posibilitatea continuării studiilor la 
nivel superior, inclusiv către învăţământul superior; 
- orientarea unităţilor de învăţământ spre programe de formare profesională atât pentru 
formarea profesională iniţială, cât şi pentru cea continuă, din perspectiva învăţării pe tot 
parcursul vieţii; 
- informarea, folosind toate căile mass media, a unui număr considerabil de operatori 
economici din regiunea Bucureşti Ilfov asupra posibilităţii de implicare în derularea 
stagiilor de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional, în vederea 
selectării ulterioare din rândul absolvenţilor a viitoarei forţe de muncă; 
- întărirea parteneriatului instituţional al Inspectoratelor Şcolare cu Agenţiile pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă din regiune şi cu autorităţile publice locale în vederea 
adoptării de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru scăderea 
şomajului în rândul tinerilor. 
Evoluţiile prognozate ale numărului de locuri de muncă la nivel sectorial şi pe activităţi 
ale sectoarelor economice, ne conduc spre următoarele recomandări: 
- identificarea periodică a necesarului de formare profesională prin realizarea de studii 
la nivel regional, cu detaliere la nivelul municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov; aceste 
studii se pot realiza în parteneriat cu asociaţiile profesionale, confederaţiile patronale 
din regiune, entităţi interesate în a se implica în asigurarea de forţă de muncă bine 
pregătită şi de calitate companiilor pe care le reprezintă; 
- adaptarea proiectelor planurilor de şcolarizare la solicitările pieţei muncii, cu orientare 
spre noile tehnologii şi către sectoarele economice cu potenţial de creştere la nivel 
regional; 
- actualizarea cunoştinţelor de specialitate a cadrelor didactice care predau în 
învăţământul profesional şi tehnic prin participarea la stagii de pregătire la operatorii 
economici; 
- îmbunătăţirea competenţelor pedagogice ale tutorilor de practică de la operatorii 
economici care se implică în stagiile de pregătire practică a elevilor; 
- recunoaşterea competenţelor dobândite pe cale nonformală şi informală; 
- creşterea accesului la educaţie în condiţii de calitate a procesului instructiv educativ, 
derulat în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi la operatorii economici; 
- identificarea cauzelor pentru care elevii din gimnaziu şi părinţii acestora nu aleg într-o 
măsură mai mare continuarea studiilor în învăţământul profesional şi tehnic; 
- identificarea măsurilor care se pot lua pentru elevii din rural şi din categorii socio 
economice defavorizate care nu pot continua studiile. 
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Având la bază recomandările de mai sus, dar şi structura cererii potenţiale, în 
perspectiva anului 2020, se recomandă următoarele ponderi pe domenii de pregătire la 
nivelul regiunii Bucureşti Ilfov: 

Domeniul de pregătire 
Ţinte PRAI 

Bucureşti Ilfov 
Agricultură 1,5% 
Chimie industrială 1,0% 
Comerț 5,0% 
Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 4,0% 
Economic 22,0% 
Electric 4,5% 
Electromecanică 4,0% 
Electronică automatizări 4,5% 
Estetica şi igiena corpului 
omenesc 1,0% 
Fabricarea produselor din lemn 0,5%
Industrie alimentară 3,0% 
Industrie textilă şi pielărie 1,0% 
Materiale de construcţii 0,0% 
Mecanică 24,5% 
Producţie media 2,0% 
Protecţia mediului 3,5% 
Silvicultură 1,0% 
Tehnici poligrafice 1,0% 
Turism şi alimentaţie 16,0% 
Total 100% 
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6.1.6. Oferta unităţilor şcolare  din ÎPT – Cuprinderea elevilor în învăţământul liceal 
tehnologic şi învăţământul profesional în anul şcolar 2016-201745  
În anul şcolar 2016-2017 se regăsesc în România, în învăţământul liceal tehnologic, un 
număr de 224.004 elevi, distribuiţi în 19 domenii de pregătire.  
În regiunea Bucureşti Ilfov se regăsesc în învăţământul liceal tehnologic un număr 
de 18.966 elevi, distribuiţi în 18 domenii de pregătire, dintre care, cele cu numărul cel 
mai mare de elevi sunt: Economic (29,66%), Turism şi alimentaţie (19,81%) şi Mecanică 
(12,71%). 
Tabel 
Domeniul de pregătire 

 
Număr elevi din clasa Ponderi număr elevi din clasa 

a XII-
a 

a XI-a a X-a a IX-a TOTAL 
a XII-a

a XI-a a X-a a IX-a 

Agricultură 97 122 119 72 410 2.29% 2.61% 2.40% 1.41%

Chimie industrială 32 70 52 88 242 0.76% 1.50% 1.05% 1.73%

Comerţ 177 198 198 208 781 4.18% 4.24% 3.99% 4.08%

Construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice 127 165 199 188 679 3.00% 3.53% 4.01% 3.69%

Economic 1,461 1,344 1,364 1,456 5,625 34.51% 28.75% 27.48% 28.59%

Electric 270 363 358 333 1,324 6.38% 7.76% 7.21% 6.54%

Electromecanică 43 84 118 58 303 1.02% 1.80% 2.38% 1.14%

Electronică automatizări 146 218 186 190 740 3.45% 4.66% 3.75% 3.73%

Estetica şi igiena 
corpului omenesc 81 121 100 88 390 1.91% 2.59% 2.01% 1.73%

Fabricarea produselor 
din lemn 15 20 16 32 83 0.35% 0.43% 0.32% 0.63%

Industrie alimentară 109 174 149 150 582 2.57% 3.72% 3.00% 2.95%

Industrie textilă şi 
pielărie 46 48 84 51 229 1.09% 1.03% 1.69% 1.00%

Mecanică 527 572 651 661 2,411 12.45% 12.24% 13.11% 12.98%

Producţie media 69 81 116 144 410 1.63% 1.73% 2.34% 2.83%

Protecţia mediului 128 113 211 165 617 3.02% 2.42% 4.25% 3.24%

Silvicultură 32 33 28 36 129 0.76% 0.71% 0.56% 0.71%

Tehnici poligrafice 51 68 67 67 253 1.20% 1.45% 1.35% 1.32%

Turism şi alimentaţie 823 881 948 1,106 3,758 19.44% 18.84% 19.10% 21.72%

TOTAL 4.234 4.675 4.964 5.093 18.966  

În învăţământul profesional se regăsesc în România, în anul şcolar 2016-2017 un 
număr de 80.024 elevi, distribuiţi pe 15 domenii de pregătire, dintre care, cele mai 
căutate de elevi sunt: Mecanică (40,57%), Turism şi alimentaţie (14,3%) şi Industrie 
textilă şi pielărie (8,03%). 
La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov sunt înscrişi în învăţământul profesional, în anul 
şcolar 2016-2017, un număr de 2.135 elevi, distribuiţi pe 9 domenii de pregătire, 
dintre care, cele mai solicitate sunt Mecanică (54,71%), Turism şi alimentaţie (17,24%) 
şi Construcţii, instalaţii şi lucrări publice (6,32%). 
 
 
 
 
                                                            
45 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „07 Oferta IPT înv. liceal zi 2016‐2017” – 
pentru vizualizare clic aici şi în anexa „08 Oferta IPT înv. prof 2016‐2017”‐ pentru vizualizare clic aici 
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6.1.10.Reţeaua unităţilor şcolare IPT49 
În regiunea Bucureşti Ilfov funcţionează un număr de 68 de unităţi de învăţământ 
profesional şi tehnic care şcolarizează elevi pentru: 
- liceul tehnologic; 
- învăţământul profesional; 
- învăţământul postliceal. 
Din aceste şcoli, 53 sunt unităţi de învăţământ profesional şi tehnic de stat, învăţământ 
de masă, 4 sunt unităţi de învăţământ profesional şi tehnic de stat speciale şi 11 sunt 
unităţi de învăţământ profesional şi tehnic  particulare, ultimile două categorii regăsindu-
se numai în municipiul Bucureşti.  
Un număr de 59 de unităţi de învăţământ profesional şi tehnic se regăsesc în municipiul 
Bucureşti şi 9 astfel de unităţi se regăsesc în judeţul Ilfov. 
Lista completă a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din regiune, cu toate 
datele de contact, se regăseşte în Anexa „12 Unităţi IPT 2016-2017”. 

6.1.11. Ierarhizarea unităţilor IPT funcţie de număr de elevi înscrişi în anul şcolar 2016-
2017 la învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul profesional, curs de zi50 
Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic din Bucureşti şcolarizează în mai multe 
domenii de pregătire diverse, alături de clase de învăţământ teoretic sau vocaţional. Din 
punctul de vedere al numărului de elevi înscrişi la învăţământul liceal tehnologic şi la 
învăţământul profesional, în anexa „13 Ierarhizare şcoli” se poate regăsi o ierarhizare a 
unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din regiunea Bucureşti Ilfov pe domenii de 
pregătire. Sunt prezentate mai jos cele mai reprezentative unităţi de învăţământ 
profesional şi tehnic pentru fiecare domeniu de pregătire: 

 Agricultură: 
1. Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”, Bucureşti, 179 elevi 
2. Liceul Tehnologic "Vintila Bratianu", Dragomireşti Vale, 104 elevi 

 Chimie industrială: 
1. Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Bucureşti, 96 elevi 
2. Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”, Bucureşti, 86 elevi 

 Comerţ; 
1. Colegiul Economic „Viilor”, Bucureşti, 329 elevi 
2. Colegiul Economic „Hermes”, Bucureşti, 220 elevi 

 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice: 
1. Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Bucureşti, 259 elevi 
2. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Bucureşti, 181 elevi 

 Economic: 
1. Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Bucureşti, 1089 elevi 
2. Colegiul Economic „A.D. Xenopol”, Bucureşti, 710 elevi 

 Electric: 
1. Colegiul Tehnic Energetic, Bucureşti, 156 elevi 
2. Colegiul Tehnic „Petru Maior”, Bucureşti, 116 elevi 

 Electromecanică: 
1. Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă”, Bucureşti, 249 elevi 
2. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”, Bucureşti, 88 elevi 

 Electronică automatizări: 
1. Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”, Bucureşti, 215 elevi 

                                                            
49 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „12 Unităţi IPT 2016‐2017” – pentru 
vizualizare clic aici  
50 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „13 Ierarhizare scoli” – pentru vizualizare clic 
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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 curriculumul în dezvoltare locală 
(CDL) 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 
operatorilor economici ca membri ai comisiilor de examinare. Rezultatele absolvenţilor 
la aceste examene oferă motive de îndoială cu privire la efectivitatea participării 
operatorilor economici în cadrul acestora. 
 
6.2.2. Asigurarea calităţii în ÎPT 
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic se preocupă în 
permanenţă de aspectele ce vizează dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic 
din România şi, din această perspectivă, are printre responsabilităţi următoarele: 
- elaborarea Cadrului Naţional de Asigurare a Calităţii în ÎPT (CNAC în ÎPT), care 
constă în ansamblul de principii, metodologii, acţiuni, măsuri şi instrumente prin care se 
particularizează Cadrul Naţional de asigurare a calităţii educaţiei la cerinţele specifice 
legate de formarea profesională iniţială; 
- elaborarea instrumentelor de asigurare a calității în ÎPT: Manualul de autoevaluare a 
calității educației și formării profesionale și Manualul de inspecție pentru monitorizarea 
externă calității educației și formării profesionale, aprobate prin ordin al ministrului 
educației în anul 2008, pe baza cărora unitățile de ÎPT își autoevaluează performanța 
instituțională și respectiv inspectoratele școlare, cu sprijinul CNDIPT, realizează 
monitorizarea externă a calităţii; 
- formarea principalilor actori implicaţi in procesul de asigurare a calității educației și 
formării profesionale (responsabilii Comisiilor de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, 
conducerile şcolilor, reprezentanţii ISJ / ISMB, evaluatorii din registrul ARACIP) şi 
sesiuni de informare a personalului din şcoli, a elevilor şi angajatorilor; 
- elaborarea și coordonarea implementării mecanismului de dezvoltare a rețelelor de 
interasistență instituțională între școlile din același domeniu de pregătire profesională, 
pentru a sprijini cooperarea acestora în activităţile de monitorizare, colectare de 
evidenţe şi schimb de experienţă; 
- elaborarea, în anul 2017, a unui document-concept pentru asigurarea calității învățării 
la locul de muncă, care să constituie un document suport al unui proces amplu de 
dezbatere și analiză cu principalii factori interesați, în urma căruia să fie dezvoltat un 
mecanism coerent de asigurarea calității învățării la locul de muncă. 
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 Crearea unui mecanism naţional de monitorizare pe cale administrativă a 
inserţiei profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic; 

 Realizarea sistematică a monitorizării inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor 
de învăţământ profesional şi tehnic pe cale administrativă şi prin anchete la nivel 
naţional. 

Acțiunile menționate sunt în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale, cu 
implicarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic. 
 
6.4.2 Inserţia profesională a absolvenţilor IPT la 6/12 luni de la absolvire, pe niveluri de educaţie 
Relevanţa ofertei de formare profesională pentru piaţa muncii este evaluată prin analiza 
inserţiei socio - profesionale a absolvenţilor. Informaţiile obţinute din investigaţia 
inserţiei socio - profesionale a absolvenţilor pe două căi: prin anchete în întreprinderi şi 
studii de inserţie a absolvenţilor; acestea sunt complementare şi oferă o apreciere 
cantitativă asupra gradului de adecvare a ofertei la cererea de forţă de muncă. De 
asemenea, aceste informaţii dau şi măsura calităţii formării profesionale iniţiale 
apreciată prin gradul de adecvare a competenţelor dobândite de absolvenţi la cerinţele 
locurilor de muncă. Rezultatele analizei inserţiei sunt utilizate în procesul de actualizare 
a PRAI, PLAI, PAS, prin redefinirea priorităţilor şi ţintelor.  
În data de 14 aprilie 2013 a fost emis OMEN nr. 3547 privind aprobarea Metodologiei 
pentru inserţia socio-profesională a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic la 
6 luni, respectiv 12 luni de la absolvire, care are drept obiectiv „determinarea gradului 
de inserţie socio-profesională a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic, 
precum şi a caracteristicilor procesului de tranziţie de la şcoală la muncă; de asemenea, 
se investighează rata de tranziţie a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic la 
următorul nivel de educaţie, precum şi determinanţii acestor rate”. 
Realizatori ai Studiului privind monitorizarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor 
de învăţământ profesional şi tehnic pot fi universităţi, inspectorate şcolare, Centre 
Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE), RESPECTIV Centrul 
Municipiului Bucureşti pentru Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE). 
 
6.5. Concluzii din analiza ÎPT  
Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic din ultimul timp, prin dorinţa de a 
contrui noi trasee de formare profesională prin învăţământ dual, va conduce în timp la o 
mai bună adaptare a educaţiei din regiunea Bucureşti Ilfov la solicitările pieţei muncii. 
Operatorii economici din regiune trebuie să se implice din ce în ce mai pregnant în 
formarea elevilor, prin furnizarea pregătirii practice în companii şi prin colaborarea 
strânsă cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic în vederea actualizării 
competenţelor de specialitate a profesorilor. De asemeni, este necesar şi dobândirea / 
actualizarea competenţelor pedagogice ale tutorilor din companii şi familiarizarea 
acestora cu prevederile standardelor de pregătire profesională, standarde care s-au 
actualizat în ultimul timp pentru a fi cât mai aproape de schimbările dinamice din 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. 
Din perspectiva dotării pentru învăţământul profesional şi tehnic, sunt necesare mai 
multe măsuri, printre care:  

 creşterea resurselor alocate pentru dotarea şi infrastructura ÎPT, inclusiv prin 
accesarea fondurilor structurale care reprezintă o oportunitate de dezvoltare a 
ÎPT; 
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 diversificărea surselor de finanţare prin identificarea şi atragerea de resurse 
suplimentare, extrabugetare; 

 optimizarea ofertei şi a gestionării resurselor, inclusiv prin colaborarea în cadrul 
unor reţele de şcoli. 

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 de învăţământ viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii 
(laboratoare, săli de curs) şi a dotărilor (în laboratoare şi atelierele în care 
sedesfăşoară pregătirea practică săptămânală. 

În ceea ce priveşte descentralizarea fucţională în învăţământul profesional şi tehnic, se 
recomandă următoarele: 

 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; 

 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. 

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; 
 stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de 

calificare în perspectiva 2020 (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). 

Din analiza indicatorilor care pot măsura impactul învăţământului profesional şi tehnic în 
plan ocupaţional se constată: 
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 necesitatea realizării de anchete/sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi 
angajatorilor vizând inserţia profesională, gradul de utilizare a competenţelor; 

 realizarea unei analize privind adaptarea ofertei ÎPT la cererea de pe piaţa 
muncii; 

 având în vedere că mulţi indicatori au raportări diferite din unităţile şcolare şi din 
date oficiale de la INS, se recomandă realizarea unui sistem unitar de raportare a 
indicatorilor pe o platformă sau folosind o bază de date performantă care să 
poată oferi posibilitatea de a afla în timp real toate modificările din sistem, fără a 
mai încărca unităţile şcolare cu situaţii care să le realizeze în timp scurt. 

 
6.5.1.Ţinte pe termen mediu pentru oferta IPT pe niveluri de formare profesională şi 
domenii de pregătire 
Regiunea Bucureşti Ilfov are în componenţă municipiul Bucureşti care reprezintă cel 
mai mare centru universtar din ţară, care atrage mulţi absolvenţi ai învăţământului liceal 
din regiune, dar şi din zone mai îndepărtate ale ţării. Însă, și în Bucureşti piaţa muncii 
are nevoie de muncitori calificaţi şi forţă de muncă bine pregătită. De aceea, este 
necesar să se depună eforturi deosebite pentru atingerea procentului de 60% 
pentru învăţământul profesional şi tehnic, aşa cum este recomandat de Startegia 
educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020. 
În Strategia Europa 2020 se precizează că învăţământul profesional şi tehnic 
trebuie să joace un rol hotărâtor în dezvoltarea unei societăţi informaţionale 
bazate pe comunicare şi înţelegerea interesului fiecărui participant la acest 
proces.  
Este necesar realizarea de acţiuni ample pentru creşterea atractivităţii IPT, căci, şi în 
condiţiile în care numărul de absolvenţi de clasa a VIII-a este mare, fără o consiliere 
adecvată, aceştia vor alege tot liceul teoretic. În procesul de consiliere şi orientare 
profesională se va pune accent pe importanţa învăţământului profesional şi 
tehnic ca premisă a dezvoltării infrastructurii de afaceri prin stimularea 
antreprenoriatului în rândul tinerilor absolvenţi cu meserii deficitare în economie.  
În tabelul următor se precizează ponderile corespunzătoare ţintelor PRAI pentru 2020 în 
vederea proiectării planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2013: 

Tabel 

Domeniu de pregătire 
Ţinta PRAI 

Min.-max. (%) Ţinta (%) 
Agricultură 0-2% 1,5% 
Chimie industrială 0-2% 1,0% 
Comerț 4-6% 5,0% 
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 3-5% 4,0% 
Economic 21-23% 22,0% 
Electric 3-6% 4,5% 
Electromecanică 3-5% 4,0% 
Electronică automatizări 3-5% 4,5% 
Estetica şi igiena corpului omenesc 0-2% 1,0% 
Fabricarea produselor din lemn 0-1% 0,5% 
Industrie alimentară 2-4% 3,0% 
Industrie textilă şi pielărie 0-2% 1,0% 
Materiale de construcţii 0-1% 0,0% 
Mecanică 23-26% 24,5% 
Producţie media 1-3% 2,0% 
Protecţia mediului 2-5% 3,5% 
Silvicultură 0-2% 1,0% 
Tehnici poligrafice 0-2% 1,0% 
Turism şi alimentaţie 15-17% 16,0% 
TOTAL   100,0
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6.5.2. Adaptarea ofertei IPT la ţintele pe termen mediu (eşalonare anuală) 
Faţă de planul de şcolarizare realizat pentru anul şcolar 2016-2017, se observă abateri 
faţă de ţinta PRAI, abateri care pot fi diminuate prin scăderea / creşterea anuală prin 
proiectele planurilor de şcolarizare, în următorii ani, potrivit tabelului de mai jos. 

Tabel 

Domeniu de pregătire Ţinta (%) 

Ponderi din 
planul de 
şcolarizare 

realizat 2016-
2017 

Abateri 
faţă de 
ţinta 
PRAI 

Eşalonare 
anuală a 
ponderii 

Agricultură 1,5% 1,6 0,1 0%
Chimie industrială 1,0% 1,4 0,4 0,1%
Comerț 5,0% 4,5 -0,5 -0,1%
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 4,0% 4,1 0,1 0%
Economic 22,0% 23,8 1,8 0,6%
Electric 4,5% 6,0 1,5 0,5%
Electromecanică 4,0% 1,7 -2,3 -0,8%
Electronică automatizări 4,5% 3,6 -0,9 -0,3%
Estetica şi igiena corpului omenesc 1,0% 1,4 0,4 0,1%
Fabricarea produselor din lemn 0,5% 0,5 0,0 0%
Industrie alimentară 3,0% 2,9 -0,1 0%
Industrie textilă şi pielărie 1,0% 0,8 -0,2 0%
Materiale de construcţii 0,0% 0,0 0,0 0%
Mecanică 24,5% 19,1 -5,4 1,8%
Producţie media 2,0% 2,4 0,4 0,1%
Protecţia mediului 3,5% 2,7 -0,8 0,3%
Silvicultură 1,0% 0,6 -0,4 0,1%
Tehnici poligrafice 1,0% 1,1 0,1 0%
Turism şi alimentaţie 16,0% 21,6 5,6 1,8%
TOTAL   100,0  
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7. Monitorizarea implementării PRAI 

7.1. Procesul de monitorizare 
Monitorizarea şi evaluarea sunt componente cheie ale procesului de planificare 
strategică, pentru că în timp ce procesul de planificare ajută la identificarea obiectivelor 
de atins şi a activităţilor de realizat, procesul de monitorizare şi evaluare ne ajută în a 
identifica dacă implementarea este corespunzătoare şi rezultatele sunt satisfăcătoare 
pentru atingerea obiectivelor propuse prin planificare. Din această cauză monitorizarea 
şi evaluarea trebuie să fie procese de măsurare a performanţelor şi o sursă importantă 
de informare pentru procesul de actualizare/revizuire din activitatea de planificare. 
Procesul de monitorizare şi de raportare contribuie la: 

• identificarea succesului şi a problemelor din procesul de implementare; 
• sprijină procesul de luare a deciziilor informate pentru corecta implementare; 
• constientizarea planului în rândul factorilor interesaţi şi participarea acestora; 
• evaluarea realizarilor planului/programului şi auditul activităţilor şi resurselor; 

Activitatea de monitorizare a planurilor regionale de acţiune pentru învăţământ 
urmăreşte patru mari obiective, care stau la baza elaborarii metodologiei:  
• să evalueze stadiul de implementare a prioritatilor identificate în cadrul planurilor 
regionale/locale de acţiune pentru învăţământ şi să raporteze în legătură cu aceasta; 
• să furnizeze date/informaţii despre indicatorii de măsurare a acţiunilor din plan;  
• să stabilească un cadru pentru monitorizarea periodică pe parcursul implementării 
planurilor regionale/locale de acţiune pentru învăţământ;  
• să promoveze consultarea cu grupurile implicate în procesul de planificare şi să 
propună măsuri de imbunătăţire a planurilor.  
Principalele componente metodologice ale monitorizării includ colectarea de informaţii/ 
date şi realizarea unei cercetări/analize a informaţiilor pe care aceste date le furnizează 
în legatură cu implementarea planului  
Această abordare metodologică poate înregistra dificultăţi de ordin practic legate de 
existenţa datelor relevate pentru a fi incluse în procesul de monitorizare; asta pentru că 
de multe ori informaţia este fragmentară şi inegală, astfel încât nu întotdeauna poate fi 
utilizată fie la faza de elaborare a politicilor, cât şi ulterior la faza de monitorizare a lor. 
Şi nu ne referim aici la situaţia specială a aspectelor calitative din sistemul de 
învăţământ unde, în general, informaţiile sunt puţine (căci se impun cercetari de teren şi 
instrumente specifice acestui tip de informaţii -chestionare, interviuri, studii de caz etc), 
ci şi pe experienţa acumulată deja pe parcursul procesului de planificare în care 
CR/CLDPS s-au confruntat cu lipsa de date şi informaţii relevante, atât în partea de 
analiză, cât şi în cea de colectare indicatori privind atingerea obiectivelor propuse în 
procesul de planficare.  
Procesul de monitorizare implică activităţi sistematice de colectare, analiză, 
comunicarea şi analiza informaţiilor în legătură cu progresul implementării planului. De 
aceea ar trebui ca în cadrul fiecarui ciclu de planificare să existe un sistem de 
monitorizare şi procedurile asociate. Acest sistem de monitorizare pune la punct şi 
furnizează mecanismul prin care informaţiile relevante sunt colectate şi transmise în 
atenţia celor ce le pot utiliza într-un proces de decizie informată. În mare, monitorizarea 
ar trebui să pună în lumină punctele tari şi cele slabe din procesul de implementare; 
odată identificate acestea, va fi posibil să se identifice măsuri şi acţiuni de corecţie sau 
de îmbunătăţire a performanţelor. 
Principalul scop al raportului de monitorizare este de a evidenţia stadiul privind 
implementarea planului şi de a propune recomandări şi acţiuni urmărind atingerea 
obiectivelor finale ale planului de acţiune. Important este ca Raportul de monitorizare să 
fie realizat cât mai simplu şi cât mai uşor de citit.  
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Raportul de monitorizare va avea o secţiune introductivă în care se vor menţiona 
informaţii cu privire la perioada acoperita de raportul de monitorizare, sursele datelor 
utilizate pentru aprecierea progresului în implementarea PRAI, PLAI, PAS, dificultăţi 
întâmpinate. În continuare, raportul de monitorizare va avea o secţiune în care sunt 
descrise activitiăţile desfăşurate în procesul de monitorizare cum ar fi strângerea 
de informaţii, întâlnirile cu factori interesaţi/implicaţi în implementare PRAI, PLAI, PAS, 
dacă s-au utilizat anumite metode de cercetare pentru culegerea de informaţii, dacă 
anumite aspecte au avut o atenţie suplimentară şi care au fost cauzele care au generat 
o astfel de abordare, etc. Într-un cuvânt metoda prin care s-a realizat monitorizarea, 
metodele folosite pentru strângerea informaţiilor prezentate prin raport. Secţiunea trei 
privind Rezumatul va trebui să facă o prezentare a aspectelor avute în vedere în 
procesul de monitorizare cum ar fi obiectivele, măsurile/ acţiunile care au facut obiectul 
procesului de monitorizare şi cele care nu au fost avute în vedere de acest proces, 
specificând pentru acestea din urmă şi cauzele care au stat la baza unei astfel de 
abordări. Vor fi apoi menţionate concluzii care sunt considerate relevante pentru 
fiecare obiectiv, măsură/acţiune realizând astfel un rezumat al concluziilor formulate în 
fişa de monitorizare. Va fi apoi alcătuit un rezumat al recomandărilor formulate în fişa de 
monitorizare. Pe baza machetelor ataşate raportului în aceasta parte descriptivă a 
rezumatului se extrag informaţiile relevante şi se realizează o apreciere generală privind 
progresul înregistrat în implementarea PRAI, PLAI, PAS. Un aspect extrem de 
important pentru scopul raportului de monitorizare este înregistrarea şi menţionarea 
deficienţelor constatate în legătură cu procesul iniţial de proiectare a obiectivelor, 
măsurilor, acţiunilor, ţintelor, indicatorilor şi acolo unde se impune vor trebui menţionate 
recomandările pentru diminuarea sau eliminarea acestor deficienţe. În acest scop se 
utilizează de 11 către echipa de monitorizare Lista de verificare pentru furnizarea de 
feedback privind PRAI/PLAI/PAS. Raportul trebuie să facă recomandări în lumina 
imaginii de ansamblu ce rezulta din procesul de monitorizare, fiind subliniate 
principalele lecţii invăţate pentru a orienta deciziile şi politicile activităţilor viitoare 

7.2. Evaluarea progresului în implementarea PRAI 
Evaluarea progresului în implementarea PRAI Bucureşti Ilfov se va realiza anual în 
perioada martie-aprilie prin monitorizarea acţiunilor şi măsurilor din planul de măsuri, 
concluziile şi recomandările fiind utilizate în rezivuirea PRAI. 
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8. Analiza SWOT a corelării ofertei de formare profesională cu cererea 
 
Puncte tari Puncte slabe 
 Implicarea structurilor parteneriale 
consultative reprezentate de Consorţiul 
Regional Bucureşti Ilfov şi de Comitetele 
Locale de Dezvoltare a Parteneriatului 
Social din Bucureşti şi Judeţul Ilfov în 
fundamentarea proiectelor planurilor de 
şcolarizare şi în acţiuni de consultare, 
promovare şi creştere a atractivităţii 
învăţământului profesional şi tehnic din 
regiune 
 Reţeaua unităţilor de învăţământ 
profesional şi tehnic din regiune poate 
oferi aproape toate calificările 
profesionale existente, permiţând 
dezvoltarea pieţii muncii din regiune 
 Gradul de acoperire cu profesori şi 
maiştri este ridicat la nivelul regiunii, fapt 
ce conduce la o calitate ridicată a 
învăţământului profesional şi tehnic din 
regiune 
 Deschiderea sistemului de educaţie 
pentru mobilitate şi pe orizontală, dar şi 
pe verticală, cu relansarea 
învăţământului profesional începând cu 
anul şcolar 2012-2013 şi cu deschiderea 
către înfiinţarea învăţământului dual în 
viitor 
 Existenţa creditelor transferabile şi 
aportofoliului personal pentru formarea 
continuă 
 Existenţa programelor de mobilitate 
internă şi internaţională, cu accent pe 
Programul Erasmus+ 
 Implicarea din ce în ce mai crescută a 
operatorilor economici în furnizarea 
pregătirii practice a elevilor din 
învăţământul profesional 
 Implicarea Centrului Naţional de 
Dezvoltare a Învăţământului Profesional 
şi Tehnic în planificarea strategică care 
se realizează la nivel naţional, dar şi la 
nivelul regiunii Bucureşti Ilfov 
 Promovarea ca exemple de bună 
practică a iniţiativelor care conduc la 
creşterea atractivităţii învăţământului 
profesional şi tehnic din regiune 

 Ponderea în continuă scădere a 
învăţământului profesional şi tehnic 
poate conduce la neatingerea ţintei de 
60% menţionată ca obiectiv strategic în 
Strategia educaţiei şi formării 
profesionale din România pentru 
perioada 2016-2020 
 Lipsa motivaţiei elevilor de a învăţa, 
care conduce la rezultate scăzute la 
evaluarea naţională după clasa a VIII-a, 
reducând astfel, nivelul de pregătire al 
elevilor care intră în învăţământul liceal 
tehnologic şi profesional 
 Lipsa unui sistem de monitorizare 
periodică a inserţiei socio-profesionale a 
absolvenţilor din toate categoriile de 
absolvenţi (liceal teoretic, liceal 
vocaţional, liceal tehnologic, profesional, 
postliceal); acest fapt conduce la 
nerealizarea unor studii de impact privind 
succesul unui traseu educaţional în 
vederea îmbunătăţirii acestuia în viitor 
 Lipsa unui mecanism de autorizare a 
operatorilor economici care se implică în 
furnizarea pregătirii practice, mecanism 
care ar fi necesar a cuprinde şi condiţii 
minimale pentru un angajat să devină 
tutore pentru elevi 
 Rata scăzută a populaţiei implicate în 
programe de formare continuă 
 Implicarea redusă a unităţilor de 
învăţământ profesional şi tehnic în 
formarea continuă 
 Rata mare a abandonului şcolar, cu 
precădere în învăţământul profesional şi 
tehnic 
 Rata mare de părăsire timpurie a 
sistemului de educaţie la nivel regional 
 Rata crescută a şomajului în rândul 
tinerilor din regiune 
 Lipsa unor cursuri organizate la nivel 
local pentru realizarea unitară din punct 
de vedere metodologic a Planurilor de 
Acţiune ale Şcolilor, având la bază 
recomandările Planului Regional şi Local 
de Acţiune pentru Învăţământ din regiune
 Numărul mare al elevilor arondaţi la un 
consilier şcolar în vederea orientării 
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profesionale 
 Lipsa dotării unităţilor de învăţământ 
gimnazial cu teste standardizate de 
psihologie, teste profesionale în vederea 
orientării şcolare şi profesionale 
 Lipsa formării profesorilor diriginţi 
pentru clasele a VII-a şi VIII-a pentru 
realizarea unei consilieri şi informări 
adecvate a elevilor şi părinţilor acestora 
în ceea ce priveşte orientarea elevilor 
câtre traseul educaţional cel maipotrivit 
din punctul de vedere al aptitudinilor şi 
deprinderilor acestora 
 Lipsa unor studii de piaţă periodice 
care să arate nevoile de formare şi de 
competenţe de la nivelul operatorilor 
economici, precum şi o previziune a 
locurilor de muncă vacante care pot 
exista în regiune pe termen scurt şi 
mediu 

Oportunităţi Ameninţări 
 Dinamica pozitivă a investiţiilor 
naţionale şi străine din regiunea 
Bucureşti Ilfov 
 Posibilitatea investiţiilor în infrastructura 
educaţională prin proiecte 
 Relaţionarea cu strategiile naţionale, în 
special cu Strategia educaţiei şi formării 
profesionale din România pentru 
perioada 2016-2020 
 Potenţialul de creştere al indicatorilor 
economici pentru regiunea Bucureşti Ilfov

 Migraţia externă a populaţiei 
 Schimbările permanente ale legislaţiei 
pentru învăţământul profesional şi tehnic 
de la nivel naţional afectează imaginea 
acestuia la nivel regional 
 Declinul demografic  
 Promovarea de către profesorii din 
gimnaziu a unei imagini negative a 
învăţământului profesional şi tehnic, 
considerând potrivit învăţământul liceal 
teoretic pentru continuarea studiilor în 
învăţământul superior 
 Migraţia accentuată a absolvenţilor de 
clasa a VIII-a din judeţul Ilfov către 
municipiul Bucureşti 
 Participarea scăzută a forţei de muncă 
în programe de formare continuă - în 
contrast cu nevoile de formare în creştere 
  Rata de tranziţie în învăţământul 
secundar superior scăzută, în rândul 
populaţiei şcolare din mediul rural 
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9. Rezumatul principalelor concluzii şi recomandări pentru planul de 
măsuri 

 
Documentul PRAI pentru regiunea de dezvoltare Bucureşti Ilfov, pentru orizontul de 
timp 2016-2020 a prezentat detaliat în capitolele anterioare o analiză a principalilor 
indicatori demografici, economici, ai pieţei muncii şi ai educaţiei în vederea stabilirii la 
nivel regional a unei politici educaţionale coerente care să conducă la un grad mai mare 
de angajabilitate a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic, respectiv la o 
inserţie de succes a acestora pe piaţa muncii. Sunt luate în calcul şi posibilităţile de 
continuare a studiilor în învăţământul superior, fiind prezentate în ultimul capitol 
principala ofertă a universităţilor din Bucureşti, dar şi proiecte de succes la nivel 
universitar. 
În concluziile realizate la finalul fiecărui capitol se fac recomandări de adaptare a ofertei 
educaţionale la cerinţele pieţei muncii, de adoptare a unor măsuri de consolidare a 
componentei de educaţie şi formare profesională la nivel regional, de dezvoltare a 
resurselor umane şi a reţelei şcolare pentru a răspunde solicitărilor operatorilor 
economici din regiuni şi a nevoilor elevilor de clasa a VIII-a care pot opta pentru 
învăţământul profesional şi tehnic. Astfel, cumulat cu scăderea numărului de elevi, cu 
nevoia de creştere a atractivităţii învăţământului profesional şi tehnic, documentul 
recomandă diversificarea serviciilor oferite de unităţile de învăţământ: consilierea 
elevilor din gimnaziu asupra avantajelor alegerii unui traseu educaţional în învăţământul 
profesional, deschiderea spre formarea profesională a adulţilor prin oferirea de cursuri 
de formare angajaţilor, încheierea de protocoale / acorduri de colaborare cu operatorii 
economici pentru realizarea de studii, analize, parteneriate în diverse domenii. 
Se recomandă investigarea permanentă a nevoilor operatorilor economici din regiune 
cu scopul de a adapta oferta educaţională la cerinţele acestora, de a realiza Curriculum 
în Dezvoltare Locală adaptat realităţilor din companii, având în vedere şi oferirea de 
calificări profesionale noi la nivelul regiunii. 
Este nevoie permanentă şi de o legătură între sistemul de învăţământ preuniversitar şi 
cel universitar, prin realizarea de acţiuni comune în vederea dezvoltării regiunii 
Bucureşti Ilfov. 
Analiza SWOT stă la baza identificării priorităţilor, obiectivelor, precum şi a măsurilor 
Planului de Acţiune, care are ca obiectiv general creşterea gradului de inserţie 
profesională a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic cu 5% până în 2025, 
prin diminuarea procentului absolvenţilor seriei curente aflaţi în şomaj până la 1% până 
în 2025, cu următoarele priorităţi asumate: 
Prioritatea 1: Adaptarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi 
tehnic din regiune cu cerinţele pieţei muncii şi informarea viitorilor absolvenţi 
asupra posibilităţilor de continuare în învăţământul superior din regiune sau de 
găsire a unui loc de muncă 
Obiective: 
O1.1: Identificarea nevoilor de calificare 
O1.2: Corelarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic din 
regiune cu nevoile de calificare 
O1.3: Informarea viitorilor absolvenţi de liceu tehnologic asupra ofertei educaţionale din 
învăţământul superior 
O1.4: Informarea viitorilor absolvenţi de învăţământ profesional şi tehnic asupra 
modalităţilor de căutare a unui loc de muncă prin Agenţia Municipiului Bucureşti / a 
Judeţului Ilfov pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
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Prioritatea 2: Creşterea calităţii parteneriatului social pentru dezvoltarea 
învăţământului profesional şi tehnic 
Obiective: 
O2.1: Întărirea capacităţii instituţionale a structurilor parteneriale reprezentative la nivel 
regional şi local 
O2.2: Susţinerea creşterii parteneriatului dintre unităţile de învăţământ profesional şi 
tehnic, operatori economici şi autorităţi locale pentru furnizarea unui învăţământ 
profesional şi tehnic de calitate 
Prioritatea 3: Dezvoltarea infrastructurii educaţionale a unităţilor de învăţământ 
profesional şi tehnic 
Obiective: 
O3.1: Aplicarea de către unităţile teritorial administrative din regiunea Bucureşti Ilfov de 
proiecte de investiţii pentru infrastructura educaţională pentru unităţile de învăţământ 
profesional şi tehnic din regiune 
O3.2: Dotarea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic cu echipamente 
Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane din unităţile de învăţământ 
profesional şi tehnic 
Obiective: 
O4.1: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale cadrelor didactice din 
învăţământul profesional şi tehnic 
O4.2: Dezvoltarea competenţelor de orientare şcolară şi profesională pentru cadrele 
didactice diriginţi din învăţământul gimnazial 
O4.3: Sesiuni de instruire / discuţii între consilierul şcolar şi cadrele didactice din 
învăţământul gimnazial pentru stabilirea de acţiuni comune pentru orientarea şcolară şi 
profesională a elevilor din gimnaziu 
Prioritatea 5: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic 
Obiective: 
O5.1: Realizarea de materiale de promovare a învăţământului profesional şi tehnic  
O5.2: Promovarea în rândul operatorilor economici a traseului educaţional prin 
învăţământul profesional şi tehnic 
O5.3: Promovarea în rândul elevilor din gimnaziu şi a părinţilor acestora a avantajelor 
parcurgerii unui traseu educaţional prin învăţământul profesional şi tehnic 
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10. Planul de măsuri 
 

PRIORITATEA 1: Adaptarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic din regiune cu cerinţele pieţei muncii şi informarea viitorilor 
absolvenţi asupra posibilităţilor de continuare în învăţământul superior din regiune sau de găsire a unui loc de muncă  
Obiective: 
O1.1: Identificarea nevoilor de calificare 
O1.2: Corelarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic din regiune cu nevoile de calificare 
O1.3: Informarea viitorilor absolvenţi de liceu tehnologic asupra ofertei educaţionale din învăţământul superior 
O1.4: Informarea viitorilor absolvenţi de învăţământ profesional şi tehnic asupra modalităţilor de căutare a unui loc de muncă prin Agenţia Municipiului 
Bucureşti / a Judeţului Ilfov pentru Ocuparea Forţei de Muncă  
Indicatori de impact: 
- până în anul 2025, rata şomajului BIM la grupa de vârstă 15-24 de ani va fi de maxim 12% la nivel regional, faţă de 14,5% în anul 2015 (sursa de date: Institutul Naţional 
de Statistică) 
- până în anul 2025, rata şomajului de lungă durată pentru tineri va fi de maxim 5% la nivel regional, faţă de 10,2% în anul 2014 (sursa de date: Institutul Naţional de 
Statistică) 

 
Obiectivul 1.1: Identificarea nevoilor de calificare
Indicatori:  
- Studii previzionale privind cererea de formare profesională realizate periodic 
- Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ Bucureşti Ilfov (PRAI BI) actualizat şi monitorizat anual 
- Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov (PLAI Bucureşti) şi (PLAI Ilfov) 
monitorizate anual 
- Situaţie anuală centralizată la nivel regional / al municipiului Bucureşti / judeţului Ilfov cu solicitările operatorilor economici 
pentru şcolarizarea în învăţământul profesional 

Precondiţii şi riscuri:
- evoluţia predictibilă a pieţei muncii 
regionale 
- rata de răspuns a angajatorilor din regiune 
la chestionarele aplicate 
- finanţarea alocată realizării de studii 
previzionale 

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene 
Instituţii 

responsabile 
Indicatori Precondiţii şi riscuri 

A1 Realizarea periodică a unor 
Studii previzionale privind cererea 
de formare profesională 

Studiu previzional realizat 
periodic 

Cel puţin la o 
perioadă de 
3 ani  

- membri ai 
Consorţiului Regional 
Bucureşti Ilfov (CRBI) 

Studii 
previzionale 
realizate 
periodic 

Existenţa fondurilor necesare realizării 
studiului 
Existenţa  

A2 Actualizarea anuală a Planului 
Regional de Acţiune pentru 
Învăţământ pentru regiunea 
Bucureşti Ilfov 

PRAI BI actualizat anual Anual în luna 
martie 

- membri ai 
Consorţiului Regional 
Bucureşti Ilfov (CRBI) 

PRAI BI 
actualizat 
anual 

Membrii CRBI îşi asumă roluri în 
actualizarea anuală a PRAI BI 

A3 Monitorizarea anuală a 
acţiunilor prevăzute în PRAI BI 

Raport de monitorizare 
PRAI BI 

Anual în 
perioada 
ianuarie - 
februarie 

- membri ai 
Consorţiului Regional 
Bucureşti Ilfov (CRBI) 

PRAI BI 
monitorizat 
anual 

Membrii CRBI îşi asumă roluri în 
monitorizarea anuală a PRAI BI 

A4 Monitorizarea anuală a 
acţiunilor prevăzute în PLAI 

Raport de monitorizare 
PLAI Bucureşti 

Anual în 
perioada 

- membri ai 
Consorţiului Regional 

PLAI Bucureşti 
şi PLAI Ilfov 

Membrii CRBI îşi asumă roluri în 
monitorizarea anuală a PLAI Bucureşti şi 
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Bucureşti şi Ilfov Raport de monitorizare 
PLAI Ilfov 

aprilie - mai Bucureşti Ilfov (CRBI) monitorizate 
anual 

PLAI Ilfov 

A5 Colectarea şi centralizarea 
regională anuală a solicitărilor 
operatorilor economici pentru 
şcolarizarea elevilor din 
învăţământul profesional 

Situaţie centralizatoare cu 
solicitările operatoilor 
economici 
Analiza ratei de satisfacere 
a solicitărilor operatorilor 
economici şi a motivelor de 
nealocare a unei cifre de 
şcolarizare adecvată pentru 
toţi operatorii economici

Anual în 
perioada 
noiembrie – 
decembrie 

Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti 
/ Judeţean Ilfov 
CNDIPT 

Situaţie 
centralizatoare 
şi analiză 
realizată 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului 
Bucureşti / Judeţean Ilfov realizează acţiuni 
de promovare a învăţământului profesional 
în rândul operatorilor economici 

Obiectivul 1.2: Corelarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic din regiune cu nevoile de 
calificare 
Indicatori:  
- creşterea ponderii IPT din totalul cifrei de şcolarizare din regiune la 60% din numărul locurilor din planul de şcolarizare 
- respectarea ponderii pe domenii de pregătire faţă prevederile PRAI BI, PLAI Bucureşti şi PLAI Ilfov 
- actualizarea anuală de către unităţile de învăţământ profesional şi tehnic a Planului de Acţiune al Şcolii 
- realizarea anuală a monitorizării inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic de către 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov  
 

Precondiţii şi riscuri:
- opţiunile elevilor către învăţământul 
profesional şi tehnic nu conduc la ocuparea 
locurilor în procent de 60% din numărul 
locurilor din planul de şcolarizare  
- existenţa bazei de date cu absolvenţii 
învăţământului profesional şi tehnic 
- schimbările rapide ale pieţei muncii 
conduc la modificarea structurii economice 
a acesteia 

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene 
Instituţii 

responsabile 
Indicatori Precondiţii şi riscuri 

A1 Analiza proiectelor planurilor de 
şcolarizare pentru municipiul 
Bucureşti şi judeţul Ilfov 

Raport de analiză Anual în luna 
ianuarie 

- Inspectoratul Şcolar 
al Municipiului 
Bucureşti / Judeţean 
Ilfov 
- CNDIPT 

Analiză 
realizată 

- absolvenţii clasei a VIII-a nu optează 
pentru învăţământul profesional şi tehnic 
- inspectoratele şcolare îşi asumă 
realizarea unui proiect al planului de 
şcolarizare respectând prevederile PRAI şi 
PLAI  

A2 Actualizarea anuală a 
Planurilor de Acţiune al Şcolii 

PAS actualizat Anual în 
perioada 
octombrie – 
noiembrie 

- unităţile de 
învăţământ 
profesional şi tehnic 
- Inspectoratul Şcolar 
al Municipiului 
Bucureşti / Judeţean 
Ilfov 

Număr de 
PAS-uri 
actualizate  

- unităţile de învăţământ profesional şi 
tehnic îşi asumă actualizarea anuală a 
PAS, iar inspectoratele şcolare 
monitorizează actualizarea PAS 

A3 Realizarea bazei de date 
privind datele de contact ale 
absolvenţilor învăţământului 

Bază de date realizată Anual în 
perioada 
februarie -

- Unităţile de 
învăţământ 
profesional şi tehnic 

Număr de 
absolvenţi 
înscrişi în baza 

- unităţile de învăţământ completează baza 
de date cu informaţii de contact incorecte 
ale absolvenţilor
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profesional şi tehnic martie  de date 
A4 Realizarea unui studiu anual de 
monitorizare a inserţiei socio-
profesionale a absolvenţilor 
învăţământului profesional şi 
tehnic  

Studiu de monitorizare a 
inserţiei socio-profesionale 
a absolvenţilor 
învăţământului profesional 
şi tehnic realizat 

Anual în 
perioada 
ianuarie - 
februarie 

- unităţile de 
învăţământ 
profesional şi tehnic 
- Inspectoratul Şcolar 
al Municipiului 
Bucureşti / Judeţean 
Ilfov 

Număr de 
absolvenţi 
chestionaţi 

- absolvenţii răspund la chestionarul 
transmis de unităţile de învăţământ 
profesional şi tehnic 
- unităţile de învăţământ colectează, 
centralizează şi analizează datele primite 
de la absolvenţi 
- inspectoratele şcolare centralizează datele 
primite de la unităţile de învăţământ 

Obiectivul 1.3: Informarea viitorilor absolvenţi de liceu tehnologic asupra ofertei educaţionale din învăţământul 
superior 
Indicatori:  
- creşterea ponderii absolvenţilor de liceu tehnologic informaţi asupra ofertei educaţionale din învăţământul superior la cel 
puţin 80% 
- creşterea ratei de tranziţie în învăţământul post-secundar terţiar pentru absolvenţii liceului tehnologic din regiunea Bucureşti 
lfov 

Precondiţii şi riscuri:
- universităţile din CRBI comunică parţial 
oferta educaţională pentru învăţământul 
superior 
 

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene 
Instituţii 

responsabile 
Indicatori Precondiţii şi riscuri 

A1 Realizarea la nivelul capitalei a 
unui inventar al tuturor ofertelor 
educaţionale pentru învăţământ 
superior 

Material care conţine 
inventarul ofertelor 
educaţionale pentru 
învăţământul superior  

Anual în luna 
iunie 

- universităţile din 
CRBI 

Material 
realizat şi 
transmis către 
inspectoratele 
şcolare 

- universităţile din CRBI oferă informaţii 
referitoare la oferta educaţională pentru 
învăţământul superior 
 

A2 Transmiterea materialului 
centralizator cu oferta 
educaţională pentru învăţământul 
superior către absolvenţii liceului 
tehnologic  

Material transmis Anual în luna 
iunie 

- unităţile de 
învăţământ 
- inspectoratele 
şcolare 
- universităţile din 
CRBI 

Material 
transmis la cel 
puţin 80% din 
absolvenţii 
liceului 
tehnologic 

- absolvenţii liceului tehnologic oferă date 
de contact pentru primirea acestor informaţii 

Obiectivul 1.4: Informarea viitorilor absolvenţi de învăţământ profesional şi tehnic asupra modalităţilor de căutare a 
unui loc de muncă prin Agenţia Municipiului Bucureşti / a Judeţului Ilfov pentru Ocuparea Forţei de Muncă  
Indicatori:  
- creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic informaţi asupra asupra modalităţilor de căutare a unui 
loc de muncă prin Agenţia Municipiului Bucureşti / a Judeţului Ilfov pentru Ocuparea Forţei de Muncă la cel puţin 80% 
- creşterea populaţiei ocupate din grupa de vârstă 15-64 de ani în regiunea Bucureşti Ilfov 

Precondiţii şi riscuri:
- reprezentanţii Agenţiei Municipiului 
Bucureşti / a Judeţului Ilfov pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă oferă sprijin în 
realizarea informărilor viitorilor absolvenţi 

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene 
Instituţii 

responsabile 
Indicatori Precondiţii şi riscuri 

A1 Realizarea de către Agenţia 
Municipiului Bucureşti / a Judeţului 
Ilfov pentru Ocuparea Forţei de 

Material care conţine 
modalităţile de căutare a 
unui loc de muncă prin 

Anual în luna 
mai 

- Agenţia Municipiului 
Bucureşti / a Judeţului 
Ilfov pentru Ocuparea 

Material 
realizat şi 
transmis către 

- Agenţia Municipiului Bucureşti / a 
Judeţului Ilfov pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă oferă informaţii despre modalitatea 
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Muncă a unui material de 
prezentare a modalităţilor de 
căutare a unui loc de muncă 

Agenţia Municipiului 
Bucureşti / a Judeţului Ilfov 
pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă  

Forţei de Muncă inspectoratele 
şcolare 

de căutare a unui loc de muncă 
 

A2 Transmiterea materialului de 
prezentare a modalităţilor de 
căutare a unui loc de muncă către 
absolvenţii învăţământului 
profesional şi tehnic  

Material transmis Anual în 
perioada mai 
- iunie 

- unităţile de 
învăţământ 
- inspectoratele 
şcolare 
- Agenţia Municipiului 
Bucureşti / a Judeţului 
Ilfov pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă 

Material 
transmis la cel 
puţin 80% din 
absolvenţii 
învăţământului 
profesional şi 
tehnic 

- absolvenţii învăţământului profesional şi 
tehnic oferă date de contact pentru primirea 
acestor informaţii  

 

PRIORITATEA 2: Creşterea calităţii parteneriatului social pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic

Obiective 
O2.1: Întărirea capacităţii instituţionale a structurilor parteneriale reprezentative la nivel regional şi local 
O2.2: Susţinerea creşterii parteneriatului dintre unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, operatori economici şi autorităţi locale pentru furnizarea unui 
învăţământ profesional şi tehnic de calitate 
Indicatori de impact: 
- până în anul 2025 toţi membrii Consorţiului Regional şi al Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov sunt formaţi 
pentru realizarea Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ şi pentru realizarea Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ 
- până în anul 2025 toate unităţile de învăţământ profesional şi tehnic sunt beneficiare se stagii de formare a echipelor de realizare a Planului de Acţiune al Şcolii 
- până în anul 2025 se va dezvolta o bază de date la nivel regional, cu detaliere pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov care să cuprindă informaţii despre 
partenerii de practică implicaţi în parteneriatul cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic pentru derularea stagiilor de pregătire practică 

 

Obiectivul 2.1: Întărirea capacităţii instituţionale a structurilor parteneriale reprezentative la nivel regional
 
Indicatori:  
- creşterea implicării instituţiilor membre în Consorţiile Regionale în actualizarea / monitorizarea PRAI 
- creşterea implicării instituţiilor membre în CLDPS Bucureşti şi Ilfov în actualizarea / monitorizarea PLAI şi monitorizarea PAS 
- creşterea capacităţii instituţionale a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic de a realiza PAS 

Precondiţii şi riscuri:
- existenţa resurselor umane şi 
materiale (spaţii adecvate) pentru 
realizarea sesiunilor de formare 
- participarea membrilor CRBI, CLDPS 
Bucureşti şi Ilfov la sesiunile de formare 

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene 
Instituţii 

responsabile 
Indicatori Precondiţii şi riscuri 

A1 Sesiuni de formare a membrilor 
Consorţiului Regional Bucureşti Ilfov cu 
privire la modalitatea de actualizare / 

Membri Consorţiului 
Regional Bucureşti Ilfov 
formaţi cel puţin o dată pe an 

Anual CNDIPT 90% dintre 
membri 
CRBI 

- disponibilitatea membrilor CRBI de a 
participa la sesiunile de formare 
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monitorizare a PRAI Bucureşti Ilfov formaţi 
A2 Sesiuni de formare a membrilor CLDPS 
Bucureşti şi Ilfov pentru actualizarea şi 
monitorizarea PLAI 

Membri CLDPS Bucureşti şi 
Ilfov formaţi cel puţin o dată 
pe an 

Anual CNDIPT 
ISMB/ISJ Ilfov 

90% dintre 
membri 
CLDPS 
Bucureşti şi 
Ilfov formaţi 

- disponibilitatea CLDPS Bucureşti şi 
Ilfov de a participa la sesiunile de 
formare 

A3 Sesiuni de formare a echipelor de 
actualizare PAS din unităţile de învăţământ 
profesional şi tehnic 

Membri echipelor de 
actualizare PAS din unităţile 
de învăţământ profesional şi 
tehnic din municipiul 
Bucureşti şi judeţul Ilfov  

Anual ISMB/ISJ Ilfov 90% dintre 
membri 
echipelor 
de 
actualizare 
PAS 
formaţi 

- posibilitatea de organizare din partea 
ISMB/ISJ Ilfov a sesiunilor de formare 

Obiectivul 2.2: Susţinerea creşterii parteneriatului dintre unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, operatori 
economici şi autorităţi locale pentru furnizarea unui învăţământ profesional şi tehnic de calitate 
Indicatori:  
- creşterea calităţii parteriatului operatorii economici, parteneri de practică actuali sau poteţiali, ai unităţilor de învăţământ 
profesional şi tehnic, la nivel regional şi local 

Precondiţii şi riscuri:
- disponibilitatea unităţilor de 
învăţământ profesional şi tehnic de a 
furniza date relevante despre operatorii 
economici, parteneri de practică 
- disponibilitatea personalului din ISMB 
/ ISJ Ilfov de colectare / centraliyare / 
analiză a datelor furnizate de unităţile 
de învăţământ profesional şi tehnic 

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene 
Instituţii 

responsabile 
Indicatori Precondiţii şi riscuri 

A1 Crearea unei baze de date cu operatorii 
economici implicaţi în parteneriatul cu 
unităţile de învăţământ profesional şi tehnic 
şi cu autorităţile locale pe raza cărora se  

Bază de date creată, care 
conţine date de contact ale 
operatorilor economici, nr. 
contractelor individuale de 
pregătire practică derulate 

Anual, 
completată 
lunar, în 
funcţie de 
modificări

Unităţile de 
învăţământ 
profesional şi tehnic
ISMB/ISJ Ilfov 

Bază de 
date 
completată 

- neînregistrarea datelor operatorilor 
economici de către unităţile de 
învăţământ 

A2 Creşterea implicării operatorilor 
economici, parteneri de practică în 
realizarea componentei de CDL (curricumul 
în dezvoltare locală) 

CDL realizat  Anual Unităţile de 
învăţământ 
profesional şi tehnic
ISMB/ISJ Ilfov 

CDL 
aprobat 

- disponibilitatea operatorilor pentru a 
se implica în realizarea CDL 

A3 Derularea stagiilor de practică a elevilor 
din învăţământul profesional şi tehnic la 
operatorii economici, pe baza contractului 
individual de pregătire practică, în 
conformitate cu Standardul de pregătire 
profesională 

Bază de date completată cu 
datele de înregistrare la 
nivelul unităţii de învăţământ 
a Contractelor individuale de 
pregătire practică 

Anual Unităţile de 
învăţământ 
profesional şi tehnic

Bază de 
date 
completată 

- disponibilitatea operatorilor economici 
de a primi elevi pentru pregătirea 
practică 
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A4 Derularea de sesiuni de formare a 
echipelor formate din cadre didcatice şi 
operatori economici care lucrează 
împreună pentru formarea elevilor prin 
învăţământul profesional şi tehnic 

Sesiuni de formare comune 
pentru corelarea aspectelor 
prevăzute în SPP 

Anual Unităţile de 
învăţământ 
profesional şi tehnic

Număr de 
sesiuni de 
formare 
derulate 

- disponibilitatea unităţilor de 
învăţământ profesional şi tehnic de a 
organiza sesiuni de formare 

A5 Implicarea membrilor CRBI şi a CLDPS 
Bucureşti şi Ilfov în găsirea de operatori 
economici care să se implice în parteneriat 
cu unităţile de învăţământ profesional şi 
tehnic în formarea elevilor 

Acţiuni realizate de membri 
CRBI şi a CLDPS Bucureşti 
şi Ilfov pentru atragerea 
operatorilor economici 

Anual Membri CRBI şi a 
CLDPS Bucureşti şi 
Ilfov 

Număr de 
acţiuni 

- asumarea rolului de a găsi operatori 
economici care să se implice în 
formarea elevilor, atunci când sunt 
solicitări în acest sens, de către membri 
CRBI şi a CLDPS Bucureşti şi Ilfov 

 
PRIORITATEA 3: Dezvoltarea infrastructurii educaţionale a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic

Obiective 
O3.1: Aplicarea de către unităţile teritorial administrative din regiunea Bucureşti Ilfov de proiecte de investiţii pentru infrastructura educaţională pentru unităţile 
de învăţământ profesional şi tehnic din regiune 
O3.2: Dotarea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic cu echipamente 
Indicatori de impact: 
- până în anul 2025, unităţile de învăţământ profesional şi tehnic beneficiază de finanţare pentru proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional  
- până în anul 2025 va creşte gradul de participare la învăţământul profesional şi tehnic pentru elevii din regiunea Bucureşti Ilfov 

 
Obiectivul 3.1: Identificarea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic (licee tehnologice şi şcoli profesionale) din 
regiunea Bucureşti Ilfov, prioritare pentru a beneficia de investiţii 
Indicatori:  
- reabilitarea tuturor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din regiune până în anul 2025, fie din bugetele locale, fie din 
fonduri din POR 

Precondiţii şi riscuri:
- disponibilitatea fondurilor alocate 
investiţiilor în infrastructura 
educaţională la nivel de regiune din 
POR 
- disponibilitatea autorităţilor locale 
pentru a aplica proiecte pentru 
infrastructura educaţională 

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene 
Instituţii 

responsabile 
Indicatori Precondiţii şi riscuri 

A1 Identificarea şi ierarhizarea în funcţie de 
numărul de elevi, a unităţilor de învăţământ 
profesional şi tehnic (licee tehnologice şi şcoli 
profesionale) din regiunea Bucureşti Ilfov, 
pentru a beneficia de investiţii 

Lista unităţilor de învăţământ 
profesional şi tehnic din 
regiune şi a planului de 
şcolarizare pentru fiecare 
unitate 

Octombrie ISMB / ISJ Ilfov Lista 
completată 
Planul de 
şcolarizare 
pentru 
fiecare 
unitate 
 

- ISMB / ISJ Ilfov completează cele 
două liste  
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A2 Elaborarea direcţiilor de restructurare a 
reţelei şcolare în corelare cu potenţialul de 
dezvoltare regională şi locală şi cu nevoile de 
calificare identificate la nivel regional şi local 

Reţeaua şcolară avizată la 
nivelul autorităţilor locale 
pentru municipiul Bucureşti şi 
localităţile din judeţul Ilfov 

Decembrie Autorităţi locale 
ISMB / ISJ Ilfov 

Hotărâri ale 
administraţi
ei locale 
pentru 
avizarea 
reţelei 
şcolare 

- autorităţile locale avizează reţeua 
şcolară 

Obiectivul 3.2: Dotarea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic cu echipamente
Indicatori:  
- până în anul 2025 toate unităţile de învăţământ profesional şi tehnic sunt dotate, conform standardelor de pregătire profesională 

Precondiţii şi riscuri:
- disponibilitatea fondurilor alocate de 
autorităţile locale şi de operatorii 
economici, parteneri de practică 
pentru dotarea unităţilor de 
învăţământ profesional şi tehnic 

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene 
Instituţii 

responsabile 
Indicatori Precondiţii şi riscuri 

A1 Identificarea necesarului de dotări pentru 
unităţile de învăţământ profesional şi tehnic 
din regiune pentru aplicarea unitară a 
standardelor de pregătire profesională 

Lista dotărilor necesare 
unităţilor de învăţământ 
profesional şi tehnic din 
regiune 

Decembrie ISMB / ISJ Ilfov Lista 
completată 
Cu dotări 
necesare 

- ISMB / ISJ Ilfov completează lista 
cu dotările necesare  

A2 Dotarea unităţilor de învăţământ 
profesional şi tehnic din regiune, cel puţin 
15% din ele în fiecare an 

Unităţi de învăţământ 
profesional şi tehnic dotate 

Anual Autorităţi locale 
Operatori 
economici 

Dotări 
realizate 

- autorităţile locale şi operatorii 
economici îşi asumă dotarea 
unităţilor de învăţământ profesional şi 
tehnic 

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea resurselor umane din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic 

Obiective 
O4.1: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic 
O4.2: Dezvoltarea competenţelor de orientare şcolară şi profesională pentru cadrele didactice diriginţi din învăţământul gimnazial 
O4.3: Sesiuni de instruire / discuţii între consilierul şcolar şi cadrele didactice din învăţământul gimnazial pentru stabilirea de acţiuni comune pentru orientarea 
şcolară şi profesională a elevilor din gimnaziu 
Indicatori de impact: 
- până în anul 2025, toate cadrele didactice de specialitate din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic beneficiază de actualizarea competenţelor relaţionate cu noile 
tehnologii şi ultimilor cerinţe de pe piaţa muncii  
- până în anul 2025 va creşte gradul de implicare a cadrelor didactice diriginţi în orientarea şcolară şi profesională a elevilor din gimnaziu 
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Obiectivul 4.1: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale cadrelor didactice din învăţământul profesional 
şi tehnic 
Indicatori:  
- toate cadrele didactice din învăţământul profesional şi tehnic vor parcurge cel puţin o formare până în anul 2025 
- toate unităţile de învăţământ profesional şi tehnic organizează împreună cu operatorii economici întâlniri periodice între cadre 
didactice din învăţământul profesional şi tehnic şi tutorii de practică de la operatorii economici pentru discutarea aspectelor 
relevante pentru succesul elevilor din învăţământul profesional şi tehnic

Precondiţii şi riscuri:
- disponibilitatea cadrelor didactice 
din învăţământul profesional şi tehnic 
de a participa la formări pentru 
actualizarea competenţelor metodice 
şi de specialitate 

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene 
Instituţii 

responsabile 
Indicatori Precondiţii şi riscuri 

A1 Realizarea de sesiuni de formare derulate 
pentru cadrele didactice pentru actualizarea 
competenţelor metodice şi de specialitate 

Peste 75% din cadrele 
didactice formate 

Anual ISMB / ISJ Ilfov 
Casa Corpului 
Didactic din 
municipiul Bucureşi 
şi din judeţul Ilfov 
Unităţi de 
învăţământ 
profesional şi tehnic

Număr de 
cadre 
didactice 
formate 

- cadrele didactice participă la sesiuni 
de formare 

A2 Estimarea pe termen mediu a necesarului 
de cadre didactice de specialitate în vederea 
stabilirii de măsuri pentru reconversia 
profesională a cadrelor didactice existente 

Asigurarea în procent de 
peste 95% din posturile din 
IPT cu cadre didactice 
calificate 

O dată la 3 
ani 

ISMB / ISJ Ilfov 
Unităţi de 
învăţământ 
profesional şi tehnic

Procentul 
de personal 
calificat 

- schimbări rapide ale pieţei muncii şi 
scăderea predictibilităţii 

A3 Realizarea de stagii de pregătire a 
cadrelor didactice din învăţământul 
profesional şi tehnic la operatorii economici 

Peste 60% din cadrele 
didactice formate în raport cu 
noile tehnologii 

Anual Operatorii 
economici 
Unităţile de 
învăţământ 
profesional şi tehnic

Număr de  
cadre 
didactice 
formate 

- cadrele didactice participă la stagii 
de pregătire la operatorii economici 
- operatorii economici se oferă a 
primi cadre didactice pentru 
actualizarea competenţelor de 
specialitate 

A4 Realizarea de întâlniri periodice între 
cadre didactice din învăţământul profesional 
şi tehnic şi tutorii de practică de la operatorii 
economici pentru discutarea aspectelor 
relevante pentru succesul elevilor din 
învăţământul profesional şi tehnic 

Peste 60% din cadrele 
didactice din învăţământul 
profesional şi tehnic şi tutorii 
de practică de la operatorii 
economici participanţi la 
întâlniri comune 

Anual Unităţile de 
învăţământ 
profesional şi tehnic
Operatorii 
economici 

Număr de 
cadre 
didactice şi 
tutori 
participanţi 

- disponibilitatea de timp a cadrelor 
didactice din învăţământul 
profesional şi tehnic şi a tutorii de 
practică de la operatorii economici de 
a participa la întâlniri comune 

A5 Realizarea de sesiuni de pregătire din 
punct de vedere metodic şi al asigurării 
calităţii formării elevilor pentru tutorii de 
practică de la operatorii economici 

Peste 60% dintre tutorii de 
practică parcurg sesiuni de 
formare pregătire din punct 
de vedere metodic şi al 
asigurării calităţii formării 
elevilor, în special pentru cei 

Anual Casa Corpului 
Didactic din 
municipiul Bucureşi 
şi din judeţul Ilfov 
Unităţile de 
învăţământ 

Număr de 
tutori 
formaţi 

- posibilitatea realizării sesiuni de 
pregătire a tutorilorpentru dobândirea 
competenţelor metodice şi de 
asigurare a calităţii formării pentru 
tutori de către Casa Corpului Didactic 
din municipiul Bucureşi şi din judeţul 



PRAI al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, 2016-2025 

implicaţi în învăţământul 
profesional 

profesional şi tehnic
Operatorii 
economici 

Ilfov 
- disponibilitatea participării tutorilor 
la sesiunile de pregătire 

Obiectivul 4.2: Dezvoltarea competenţelor de orientare şcolară şi profesională pentru cadrele didactice, diriginţi din 
învăţământul gimnazial 
Indicatori:  
- toate cadrele didactice diriginţi din învăţământul gimnazial vor participa la cel puţin o sesiune de formare cu privire la evoluţiile 
pieţei muncii şi a traseelor de formare pentru elevi până în anul 2025 
- toate cadrele didactice, diriginţi din învăţământul gimnazial vor aplica cunoştinţele dobândite în sesiunea de formare elevilor pe 
care îi îndrumă 

Precondiţii şi riscuri:
- disponibilitatea cadrelor didactice 
diriginţi din învăţământul gimnazial 
de a se informa despre evoluţiile 
pieţei muncii şi despre traseele de 
formare disponibile pentru elevi 

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene 
Instituţii 

responsabile 
Indicatori Precondiţii şi riscuri 

A1 Realizarea de sesiuni de formare a 
cadrelor didactice diriginţi în învăţământul 
gimnazial cu privire la evoluţiile pieţei muncii 
şi despre traseele de formare disponibile 
pentru elevi 

Peste 75% din cadrele 
didactice formate 

Anual ISMB / ISJ Ilfov 
Casa Corpului 
Didactic din 
municipiul Bucureşi 
şi din judeţul Ilfov 
Unităţi de 
învăţământ 
profesional şi tehnic

Număr de 
cadre 
didactice 
formate 

- cadrele didactice participă la sesiuni 
de formare 

A2 Derularea de activități de orientare și 
consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu 
accent pe conștientizarea cerințelor pieței 
muncii, a oportunităților pentru carieră și pe 
continuare a pregătirii prin învățământul 
profesional şi tehnic 

Peste 90% din cadrele 
didactice, diriginţi la clasa a 
VIII-a organizează cel puţin o 
activitate 

Anual ISMB / ISJ Ilfov 
Unităţi de 
învăţământ 
profesional şi tehnic

Număr de 
activităţi 
derulate 
Număr de 
cadre 
didactice 
organizatoa
re 
Număr de 
elevi 
consiliaţi 

 

A3 Participarea la târgurile ofertelor 
educaţionale organizate de ISMB / ISJ Ilfov a 
cadrelor didactice din învăţământul gimnazial, 
alături de elevii de clasa a VIII-a 

Peste 80% din cadrele 
didactice şi elevii din clasa a 
VIII-a participă la târgurile 
ofertelor educaţionale 

Anual ISMB / ISJ Ilfov 
Unităţi de 
învăţământ 
profesional şi tehnic

Număr de 
cadre 
didactice 
participante 
Număr de 
elevi 
participanţi 
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Obiectivul 4.3: Sesiuni de instruire / discuţii între consilierul şcolar şi cadrele didactice din învăţământul gimnazial pentru 
stabilirea de acţiuni comune pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor din gimnaziu 
Indicatori:  
- toţi consilierii şcolari se implică în furnizarea de elemente esenţiale pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor 

Precondiţii şi riscuri:
- existenţa unui calendar asumat la 
nivelul unităţii de învăţământ pentru 
derularea de acţiuni comune pentru 
orientarea şcolară şi profesională a 
elevilor din gimnaziu

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene 
Instituţii 

responsabile 
Indicatori Precondiţii şi riscuri 

A1 Realizarea de sesiuni de instruire / discuţii 
între consilierii şcolari şi cadrele didactice din 
învăţământul gimnazial 

Peste 75% din consilierii 
şcolari implicaţi în sesiuni de 
formare cu cadre didactice 

Anual ISMB / ISJ Ilfov 
CMBRAE/ CJRAE 
Ilfov 
Unităţi de 
învăţământ 
profesional şi tehnic

Număr de 
consilieri 
şcolari 
participanţi 
Număr de 
cadre 
didactice 
participante 

- consilierii şcolari participă la sesiuni 
de formare cu cadrele didactice 

A2 Sesiuni de formare comune între consilierii 
şcolari şi cadrele didactice din învăţământul 
gimnazial pentru aplicarea unor teste 
aptitudinale fiecărui elev din clasele VII-VIII 
pentru orientarea adecvată a acestuia  

Peste 60% din consilierii 
şcolari şi cadrele didactice 
formate 

Anual ISMB / ISJ Ilfov 
CMBRAE/ CJRAE 
Ilfov 
Unităţi de 
învăţământ 
profesional şi tehnic

Număr de 
consilieri 
şcolari 
participanţi 
Număr de 
cadre 
didactice 
participante 

- existenţa testelor aptitudinale la 
nivel de unitate de învăţământ 
- disponibilitatea de a aplica testele 
aptitudinale de către consilierii şcolari 
şi cadrele didactice tuturor elevilor cu 
care interacţionează 

 
PRIORITATEA 5: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic

Obiective 
O5.1: Realizarea de materiale de promovare a învăţământului profesional şi tehnic  
O5.2: Promovarea în rândul operatorilor economici a traseului educaţional prin învăţământul profesional şi tehnic 
O5.3: Promovarea în rândul elevilor din gimnaziu şi a părinţilor acestora a avantajelor parcurgerii unui traseu educaţional prin învăţământul profesional şi tehnic 
Indicatori de impact: 
- creşterea cu cel puţin 20% a numărului de operatori economici care solicită şcolarizare prin învăţământ profesional, până în anul 2025 
- creşterea numărului de elevi cu cel puţin 15% care optează după finalizarea gimnaziului către învăţământul profesional şi tehnic 
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Obiectivul 5.1: Realizarea de materiale de promovare a învăţământului profesional şi tehnic
Indicatori:  
- fiecare inspectorat şcolar realizează materiale de promovare a învăţământului profesional şi tehnic pe care le distribuie 
operatorilor economici, unităţilor de învăţământ gimnazial 

Precondiţii şi riscuri:
- existenţa fondurilor necesare 
multiplicării materialelor de 
promovare 

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene 
Instituţii 

responsabile 
Indicatori Precondiţii şi riscuri 

A1 Realizarea de materiale de promovare a 
învăţământului profesional şi tehnic 

Materiale de promovare 
(flyere, bannere, mesaje on 
line, prezentări), materiale 
realizate împreună cu 
unităţile de învăţământ 
profesional şi tehnic 

Anual ISMB / ISJ Ilfov 
Unităţi de 
învăţământ 
profesional şi tehnic

Număr de 
materiale 
realizate 

- implicarea unităţilor de învăţământ 
profesional şi tehnic în realizarea 
materialelor de promovare 

Obiectivul 5.2: Promovarea în rândul operatorilor economici a traseului educaţional prin învăţământul profesional şi 
tehnic 
Indicatori:  
- fiecare inspectorat şcolar distribuie materiale de promovare a învăţământului profesional şi tehnic operatorilor economici

Precondiţii şi riscuri:
- existenţa fondurilor necesare 
multiplicării materialelor de 
promovare 

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene 
Instituţii 

responsabile 
Indicatori Precondiţii şi riscuri 

A1 Distribuirea materialelor de promovare a 
învăţământului profesional şi tehnic on line, 
prin mail-uri, către baza de date cu operatorii 
economici, către mass media 

Materiale de promovare 
distribuite 

Anual ISMB / ISJ Ilfov 
Unităţi de 
învăţământ 
profesional şi tehnic

Număr de 
materiale 
multiplicate 
şi distribuite

- implicarea inspectoratelor şcolare în 
promovarea învăţământului 
profesional şi tehnic 

A2 Realizarea de evenimente de promovare a 
învăţământului profesional şi tehnic, 
organizate la nivel local şi regional 

Evenimente de promovare 
organizate 

Anual ISMB / ISJ Ilfov 
Unităţi de 
învăţământ 
profesional şi tehnic

Număr de 
evenimente 
realizate 

- fonduri scăzute pentru promovarea 
învăţământului profesional şi tehnic 

Obiectivul 5.3: Promovarea în rândul elevilor din gimnaziu şi a părinţilor acestora a avantajelor parcurgerii unui traseu 
educaţional prin învăţământul profesional şi tehnic 
Indicatori:  
- fiecare inspectorat şcolar coordonează realizarea şi distribuirea de materiale de promovare pentru elevii din învăţământul 
gimnazial şi pentru părinţii acestora 

Precondiţii şi riscuri:
- existenţa fondurilor necesare 
multiplicării materialelor de 
promovare 

Acţiuni - Activităţi Rezultate Termene 
Instituţii 

responsabile 
Indicatori Precondiţii şi riscuri 

A1 Distribuirea materialelor de promovare a 
învăţământului profesional şi tehnic către 
unităţile de învăţământ gimnazial din regiunea 
Bucureşti Ilfov 

Materiale de promovare 
distribuite 

Anual ISMB / ISJ Ilfov 
Unităţi de 
învăţământ 
gimnazial şi 
profesional şi tehnic

Număr de 
materiale 
multiplicate 
şi distribuite

- implicarea inspectoratelor şcolare în 
promovarea învăţământului 
profesional şi tehnic 
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11. Contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea regională 
 
11.1. Contextul european și național al învățământului superior 
11.1.1 Strategia Europa 2020 
Strategia Europa 2020 definește trei obiective principale care vizează direcția de 
evoluție a învăţământului superior până în anul 2020: creşterea ratei de ocupare a 
populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani de la 69% la cel puțin 75%; alocarea a 3% 
din PIB pentru cercetare-dezvoltare și creșterea procentului persoanelor cu vârsta cuprinsă 
între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar de la 31% la cel puțin 40% în 2020.  
Țintele strategice stabilite pentru anul 2020 adoptate în cadrul Strategiei, relevante 
pentru învățământul superior, sunt următoarele: 
 în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de învățare 

pe tot parcursul vieții63; 
 proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar64, ar 

trebui să fie de cel puțin 40 %; 
 proporția de absolvenți angajați65 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au 

finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea 
anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 201066; 

 mobilitatea în străinătate a studenților din învățământul superior – pentru o perioadă 
de studiu sau formare (inclusiv plasarea în practică), reprezentând cel puțin 15 
credite ECTS sau cu o durată minimă de trei luni, ar trebui să fie de cel puțin 20%. 

Ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un progres bun în direcția 
țintei naționale, de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 16,8% în 2009, la 25% în 2014. 
Cu toate acestea, se constată un decalaj semnificativ între valorile indicatorului la nivel 
naţional şi cele la nivelul UE 28: media europeană de 37,9% în 2014, ţinta europeană 
de 40% pentru 2020. Rata de participare a adulților în programe de formare pe tot 
parcursul vieții a fost, în 2014 de 1,5 % și în ușoară creștere în 2015 la 2,3%, dar încă 
mult sub valoarea europeană de 10,5% și departe de ținta de 10% propusă de România 
pentru 2020. 
Comisia Europeană prezintă două inițiative emblematice pentru a stimula realizarea de 
progrese în învățământul superior:  
 Inițiativa emblematică „Tineretul în mișcare” având ca obiectiv consolidarea 

performanței și atractivității internaționale a instituțiilor de învățământ superior din 
Europa, sporirea nivelului general de calitate la toate nivelurile de educație și formare 
în UE, combinând atât excelența, cât și echitatea, prin promovarea mobilității 
studenților și a celor care urmează un curs de formare, precum și îmbunătățirea 
situației încadrării în muncă a tinerilor. 

 Inițiativa emblematică „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” 
având ca obiectiv crearea condițiilor necesare modernizării piețelor muncii pentru a 
crește nivelurile de ocupare a forței de muncă și pentru a asigura sustenabilitatea 
modelelor noastre sociale. În acest sens, statele membre trebuie să asigure 
dobândirea competențelor necesare în vederea continuării studiilor și a integrării pe 
piața muncii, precum și recunoașterea acestora pe tot parcursul educației generale, 
profesionale, superioare și din viața adultă, inclusiv în cadrul învățării non-formale și 

                                                            
63 Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani care a participat la programe de educație și 
formare în cele patru săptămâni care au precedat ancheta (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
64 Nivelurile ISCED 5 și 6 (EUROSTAT, UOE) 
65 Se referă la absolvenții învățământului secundar superior (ISCED 3), terțiar nonuniversitar (ISCED 4) și 
absolvenții învățământului terțiar (ISCED 5-6) 
66 Măsurată ca proporția populației angajată cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care a absolvit în urmă cu 1, 2 și 
3 ani și care nu este înscrisă în prezent în nicio altă activitate de educație și formare profesională. 
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informale, precum și să dezvolte parteneriate între mediul educației/formării și cel al 
muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertelor de 
educație și formare. 

Agenda UE pentru modernizarea învățământului superior recomandă adaptarea 
mecanismelor de asigurare a calității și a mecanismelor de finanțare pentru a 
recompensa succesul în echiparea studenților cu competențele necesare pieței muncii, 
acordarea unei mai mari autonomii acestora şi creșterea responsabilității lor publice.  
 
11.1.2 Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) 
Studiul previzional realizat de Cedefop în 201567 pentru orizontul anului 2025 
evidenţiază următoarele tendinţe care vizează direcția de evoluție a învăţământului 
superior: 
 Ocuparea forței de muncă se estimează că va crește ușor, dar va rămâne sub nivelul 

din 2008, anterior crizei. 
 Cele mai mari creșteri ale locurilor de muncă vor fi în sectorul de distribuție și 

transport. 
 Forța de muncă cu nivel înalt de calificare va atinge valoarea 39%, în comparație cu 

26,6% în 2013. 
 Creșterea numărului de locuri de muncă în România până la 2025 se estimează a fi 

în aceleași sectoare care au înregistrat creştere în perioada 2008-2013 - servicii, 
distribuție și transport și serviciile non-comerciale - sectorul majoritar de stat, dar într-
un ritm mai lent decât în perioada imediat următoare crizei economice. Ocuparea în 
sectorul primar se estimează a fi în general stabilă. 

În ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de ocupare 
în România a fost, în 2014, de 65,7% față de media europeană de 69,2%, fără progrese 
semnificative în perioada analizată, în raport cu ținta de 70%, asumată la nivel  național 
pentru anul 2020.  
Forța de muncă din România este din ce în ce mai înalt calificată. Aceasta se explică 
prin faptul că mai multe persoane în vârstă, mai puțin calificate, părăsesc piața forței de 
muncă și mai mulţi oameni tineri, cu studii superioare, intră pe piața forței de muncă. 
Până în 2025, ponderea forței de muncă din România cu nivel înalt de calificare ar 
trebui să crească până la 39,4%, comparativ cu 26,6% în 2013 și 17,3% în 2005. 
Conform previziunilor Cedefop, până în 2020, în România, în jur de 50% din forţa de 
muncă cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani va avea calificări înalte, valoare 
superioară ţintei UE 28 de 40%. Pe baza tendințelor actuale în jur de 60% din forţa de 
muncă cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani în România va avea calificări de nivel 
înalt, până în 2025. 
 
11.1.3 Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015 – 2020 
Strategia face referire la obiective și acțiuni concrete care vizează direcția de evoluție a 
învăţământului superior pentru o mai bună corelare cu educația și formarea 
profesională: 
a) Revizuirea reglementărilor privind asigurarea calității atât în învățământul superior, 

cât și pentru învățământul profesional și tehnic, continuu, cu scopul flexibilizării 
acestora, inovării curriculare și orientării spre rezultate directe, respectiv impactul pe 
piața muncii; 

b) Corelarea strategiei învățământului terțiar cu abordările/mecanismele privind 
învățarea pe tot parcursul vieții; instituirea unui cadru comun de asigurare a calității 
pentru învățarea pe tot parcursul vieții, învățământ preuniversitar și învățământ 
terțiar; 

                                                            
67 Cedefop - Romania Country forecasts Skill supply and demand up to 2025 
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c) Facilitarea transferurilor și a traseului profesional al tinerilor între diverse forme și 
niveluri de învățământ, în special de la învățământul secundar către cel terțiar și mai 
departe către învățarea pe tot parcursul vieții; 

d) Creșterea implicării instituțiilor de învățământ superior în învățarea pe tot parcursul 
vieții;  

e) Dezvoltarea unor forme eficiente și inovatoare de rețele, cooperarea și parteneriatul 
între furnizorii de educație și formare profesională și o gamă largă de actori 
interesați, inclusiv parteneri sociali, companii private, instituții de cercetare și 
societatea civilă; 

f) Implementarea unor sisteme de colectare și evaluare continuă a feedback-ului de la 
instituții și companii, de la angajatori la universități cu privire la cantitatea și calitatea 
absolvenților și de la instituțiile de învățământ terțiar la angajatori cu privire la 
eventualele oportunități legate de necesarul de cunoștințe și competențe specifice; 

g) Stabilirea la nivelul universității a unor structuri consultative formate din reprezentanți 
ai mediului economic, academic, cultural și profesional extern menite să ofere sprijin 
universității, dar și afacerilor din comunitățile locale. 

În prezent, participarea instituțiilor de învățământ superior pe piața de servicii de 
învățare pe parcursul vieții (ÎPV) este limitată, în pofida numărului de înmatriculări în 
învățământul superior în scădere în ultimii ani și a oportunităților oferite de piața ÎPV.  
 
11.1.4 Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020 
Strategia menționează explicit obiectivele și acțiunile care trebuie avute în vedere în 
ceea ce privește direcția de evoluție a învăţământului superior pentru o mai bună 
corelare cu educația și formarea profesională: 
a) Susţinerea specializării inteligente (bioeconomie; tehnologia informației și a 

comunicațiilor, spațiu și securitate; energie, mediu și schimbări climatice; eco-nano-
tehnologii și materiale avansate), prin concentrarea resurselor în domenii de 
cercetare şi inovare cu relevanţă economică şi cu potenţial CD demonstrat, prin 
parteneriate public-public şi public-privat;  

b) Susţinerea unor măsuri de profesionalizare pe segmentul de transfer tehnologic din 
organizațiile publice de cercetare şi din alte organizaţii orientate spre inovare, prin: 
specializarea personalului în transferul tehnologic; dezvoltarea capacităţii de 
comercializare în universităţi, cu accent pe formarea resurselor umane specializate; 
dezvoltarea incubatoarelor şi centrelor de transfer tehnologic la nivel regional; 
angajarea/detaşarea temporară de personal cu înaltă calificare, pentru încurajarea 
fluxului de resurse umane dinspre sectorul public (institute, universităţi) înspre firme 
cu activitate de CDI; 

c) Reglementarea şi organizarea doctoratului industrial pentru a creşte corelarea 
formării resurselor umane cu nevoile mediului economic. 

 
11.1.5 Implicații pentru învățământul superior la nivel regional 
Documentele strategice europene și de la nivel național fac referire la o serie de 
obiective, măsuri și acțiuni cu implicații asupra direcției de evoluție a învăţământului 
superior la nivel regional pentru o mai bună corelare cu învățământul profesional și 
tehnic. Acestea sunt sintetizate în continuare: 
Dezvoltarea parteneriatelor pentru inovare în educație și formare profesională: 
a)  Dezvoltarea și extinderea parteneriatelor între furnizorii de formare profesională, 

instituţiile de învăţământ superior, institutele de cercetare și dezvoltare și o gamă 
largă de actori interesați, inclusiv parteneri sociali, companii private și societatea 
civilă; 

b)  Dezvoltarea sistemului partenerial de formare iniţială şi continuă care să contribuie 
la asigurarea forței de muncă necesară la nivel regional şi local; 
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c)  Stabilirea la nivelul universității a unor structuri consultative formate din 
reprezentanți ai mediului economic, academic, cultural și profesional extern menite 
să ofere sprijin universității, dar și instituțiilor/organizațiilor din comunitățile locale; 

d)  Implementarea unor sisteme de colectare și evaluare continuă a feedback-ului de la 
instituții și companii, de la angajatori la universități cu privire la cantitatea și calitatea 
absolvenților și de la instituțiile de învățământ terțiar la angajatori cu privire la 
eventualele oportunități legate de necesarul de cunoștințe și competențe specifice; 

Dezvoltarea și implementarea programelor de educație și formare profesională pe 
tot parcursul vieții: 
a)  Furnizarea de către universități a unor servicii de formare şi îndrumare 

personalizate, centrate pe învățare, pe formarea de abilități și competențe 
individuale, într-o societate a conectivității; 

b)  Asigurarea formării/ actualizării profesionale pentru educatorii și formatorii de adulți; 
c)  Furnizarea de către universități a unor programe de îmbunătăţire a calificării 

inspectorilor școlari, directorilor de școli, profesorilor şi altor categorii de personal din 
educaţie şi sprijinirea formării iniţiale şi continue a acestora;   

d)  Diversificarea programelor educaționale și de formare profesională oferite de 
universități şi promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii; 

e)  Asigurarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii, calificării și recalificării forței 
de muncă pentru a facilita adaptarea acestora la noile procese tehnologice şi 
ocuparea în sectoare cu potențial de creștere economică; 

f)  Susținerea investițiilor universităților în dezvoltarea programelor de orientare și 
formare profesională pentru creșterea nivelului de competențe ale forței de muncă. 

Flexibilizarea parcursurilor educaționale ale elevilor și studenților: 
a)  Promovarea unor pasarele flexibile între învățământul profesional și tehnic și 

învățământul superior, între specializări/profile și în cadrul unui program de studii, în 
contextul cadrelor naționale de calificări; 

b)  Elaborarea unor trasee clare de tranziție de la învățământul profesional şi forme de 
învățământ secundar la învățământul terțiar;  

c)  Facilitarea transferurilor și a traseului profesional al tinerilor între diverse forme și 
niveluri de învățământ, în special de la învățământul secundar către cel terțiar și mai 
departe către învățarea pe tot parcursul vieții; 

d)  Recunoașterea competențelor dobândite în contexte non-formale și informale; 
e) Formarea personalului din universităţi cu atribuţii în evaluarea și certificarea învățării 

anterioare. 
Extinderea participării la învățământul superior și la învățământul profesional și 
tehnic: 
a) Adoptarea unor măsuri specifice pentru grupurile slab reprezentate (grupuri 

dezavantajate și studenți netradiționali -- tineri din mediul rural, din rândul populației 
sărace, al minorităților, al persoanelor cu disabilități); 

b) Introducerea unor modalități de învățare flexibile; 
c) Dezvoltarea, acolo unde nu există, a unui învățământ superior orientat spre domeniul 

profesional sau tehnic, în completarea educației universitare; 
d) Lansarea unui program de acordare de credite pentru continuarea studiilor în condiții 

favorabile pentru elevi; 
e) Dezvoltarea campusurilor educaţionale preuniversitare şi a parcurilor tehnologice de 

nivel superior care să ofere baza logistică pentru sistemele de reîmprospătare a 
cunoştintelor, de recalificare şi de dobândire de noi statusuri ocupaţionale adecvate 
cerinţelor de pe piaţa muncii pentru adulţi, alături de alte facilităţi create anume în 
acest scop.  
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11.2. Profilul demografic al regiunii București-Ilfov din perspectiva 
învăţământului superior 

11.2.1 Analiza evoluţiilor şi prognozelor demografice  
România trece în prezent printr-o tendință de declin a populației mai severă față de alte 
state EU, deși rata de declin încetinește. Se previzionează o continuare a depopulării. 
Declinul populației din România are două motive principale: o rată scăzută de fertilitate 
și rata migrației nete negative.  
Recensământul populației din 2011 (Institutul Naţional de Statistică, Recensământul 
populaţiei şi al locuinţelor, 2011, disponibil online la www.recensamantromania) prezintă 
perspective îmbucurătoare în ceea ce privește participarea la învățământul superior 
la orizontul de timp 2020 (84.966 persoane – populația de 10-14 ani, dintre care 65.266 
persoane rezidente în București) și 2030 (215.809 persoane – populația de 0-9 ani, 
dintre care 168.890 persoane rezidente în București).  
Conform Recensământului populației din 2011, în Regiunea București-Ilfov, 633.661 
persoane din populația stabilă de români din grupa de vârstă peste 10 ani deține studii 
universitare (per total licență, masterat și doctorat), dintre care 541.765 persoane dețin 
studii de licență. Dintre aceștia 562.392 sunt români și 746 romi. Această populație este 
mai numeroasă în Municipiul București (577.122 persoane, respectiv 37,5% din totalul 
populației stabile de 10 ani și peste, dintre care 34,3% români și 3,2% romi) față de 
județul Ilfov (56.539 persoane, respectiv 17,8% din totalul populației stabile de 10 ani și 
peste, dintre care 17% români și 0.8% romi). 
La orizontul de timp 2020, populația de tineri care va împlini vârsta pentru învățământul 
superior (populația din grupa de vârstă 10-14 ani în 2011) va crește ușor la nivelul 
regiunii, județul Ilfov aducând o contribuție mai mare în acest sens (v. Anexa 1 
Demografie). Se observă totodată că numărul de persoane din grupa de vârstă 10-14 
ani din mediul rural este în ușoară creștere în intervalul 2008-2016, în timp ce populația 
din grupa de vârstă 20-24 ani este în continuă scădere în mediul urban în intervalul 
2008-2016, dar și în mediul rural din regiune, cu o ușoară creștere în 2016 (Anexa 1 
Demografie). 
Populația tânără din România și cu precădere la nivelul regiunii București-Ilfov se 
confruntă cu schimbări majore în creștere:  
 Populația de tineri este supusă unor fluxuri demografice rapide, mai ales prin 

corelația cu ratele extrem de ridicate de emigrație. 
 Populația de tineri se află în schimbare în ceea ce privește mediul de rezidență. 

Dacă până în 2003, majoritatea nou-născuților proveneau din mediul rural, după 
această dată noile cohorte sunt de origine preponderent urbană. Totuși, până în 
2020, tinerii din mediul rural vor continua să fie suprareprezentați în segmentul de 
vârstă 18-24 de ani. Acest lucru trebuie pus în contextul unei participări deosebit de 
scăzute a tinerilor din mediul rural la învățământul superior, cu toate că după 2000 
se constată o creștere a participării tinerilor din mediul rural la învățământul superior. 

INS (prin baza de date a serviciului TEMPO) indică o rată între 1500 și 6000 de 
emigranți definitivi pe cohortă anuală în regiunea București-Ilfov, în descreștere în 
perioada 2008-2016. În grupa de vârstă 20-24 ani rata de emigranți definitivi se 
situează între 75 și 665 în perioada 2008-2016, de asemenea, în descreștere, iar rata 
de emigranți temporari pe cohortă anuală este de circa 2500-3500 persoane, pentru 
această grupă de vârstă, în creștere spre 2016. În aceste condiții, munca în alte state 
(în unele cazuri) poate fi considerată ca o alternativă semnificativă pentru o parte a 
tinerilor de vârstă tipică participării în învățământul superior și poate reprezenta o formă 
de abandon implicit. O parte a tinerilor emigranți continuă sau optează pentru studii în 
alte state (mai ales în condițiile în care cetățenia UE oferă acces la condiții de studiu 
similare cu cele ale populației locale în țările de destinație din UE). 
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Pe fondul menţinerii unor valori scăzute ale natalităţii şi fertilităţii, precum şi datorită 
înaintării în vârstă a generaţiilor, diferite ca mărime, structura pe grupe mari de vârstă 
a populaţiei va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului şi ponderii tinerilor 
şi al creşterii numărului şi ponderii populaţiei adulte şi vârstnice (Anexa 1 Demografie). 
Previziunile arată că populația preșcolară și școlară se va reduce semnificativ, cu mai 
bine de 50%, la orizontul de timp 2060, aceeași tendință descrescătoare manifestându-
se și pentru învățământul superior. 
În condiţiile menţinerii scăzute atât a segmentului fertil al populaţiei cât şi al fertilităţii, 
sub nivelul de înlocuire a generaţiilor, populaţia tânără va cunoaşte o scădere 
semnificativă în perioada 2011-2060, de aproape 1,6 milioane persoane în varianta cu 
migraţie şi de 1,5 milioane persoane în varianta fără migraţie. Corespunzător şi 
ponderea tinerilor în totalul populaţiei se va diminua de la 15,9% (2011) la 12,1%-12,5% 
(2060). Aceasta tendință va afecta în mod semnificativ participarea la învățământul 
superior. 
Fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei, caracterizat prin reducerea 
numărului şi ponderii tinerilor în cadrul populaţiei, simultan cu creşterea numărului şi 
ponderii persoanelor vârstnice, va continua, accentuându-se în timp. Ponderea 
populaţiei vârstnice în total populaţie va creşte în perioada 2011-2060 de la 16,1% la 
peste 26,0%, iar ponderea tinerilor se va reduce de la 15,9% la peste 12,0%, ceea ce 
va duce la accentuarea gradului de îmbătrânire demografică a populaţiei României. 
Scăderea populaţiei tinere va determina reducerea raportului de dependenţă al tinerilor 
de la 23 (2011) la 20 tineri la 100 persoane adulte (2060). 
În perioada 2011-2060, populaţia de vârstă corespunzătoare învăţământului superior 
(18-24 ani) se va reduce cu peste 850 mii persoane (-49,4%), ajungând în varianta cu 
migraţie la 873 mii persoane iar în varianta fără migraţie la 924 mii personae (Anexa 1: 
Demografie). Numărul tinerilor în vârstă de 15-24 ani va fi de 2,2 milioane persoane în 
2030 (în ambele variante) şi 1,4 milioane persoane în 2060. 
 
11.2.2 Implicaţiile evoluţiilor demografice pentru învăţământul superior  
Recensământul populației din 2011 prezintă perspective destul de sumbre în ceea ce 
privește participarea la învățământul superior la orizonturile de timp 2030 și 2060. 
Astfel, în Regiunea București-Ilfov populația de tineri în învățământul superior se va 
reduce la orizontul 2030 cu aproximativ 20% față de 2011, iar la orizontul 2060 se va 
reduce cu aproximativ 50%. 
În ciuda ratei rapide de masificare a participării la învățământul superior după 1990, 
România este pe penultimul loc din Uniunea Europeană cu privire la participarea 
tinerilor la învățământul terțiar, doar în urma Italiei. Conform Eurostat, doar 25% dintre 
tinerii de 30-34 de ani aveau o diplomă de absolvire a învățământului superior în 2014. 
În Regiunea București-Ilfov, marea majoritate a populației de studenți este reprezentată 
de tineri, ponderea acestora fiind deosebit de ridicată în programele cu frecvență (zi). 
Există rate diferite de acces la învățământul superior în funcție de diverse caracteristici 
demografice. Se pot identifica o serie de grupuri care au probleme deosebite de acces. 
Tinerii săraci, cei din mediul rural și mai ales tinerii romi sunt exemple de grupuri cu risc 
ridicat de excluziune, care ies în evidență.  
Deși ponderea redusă a studenților din mediul rural indică o situație de risc sporită 
comparativ cu tinerii din mediul urban, sistemele de sprijin financiar pentru studenți tind 
să aibă ca beneficiari preponderent tineri din mediul urban. Totuși, raportat la ponderea 
lor redusă în sistemul universitar, studenții din mediul rural tind să beneficieze în 
proporții mai mari de burse, subvenții de studiu sau de cămin. 
Totodată, în afara bagajului educațional moștenit de tineri din învățământul secundar, 
există și corelații între nivelul de educație al părinților și rata de participare la 
învățământul superior. În România situația este acutizată de ponderea relativ mică a 
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adulților care au absolvit o formă de studii universitare. Pe termen lung, această sursă 
de inechitate va deveni mai importantă datorită creșterii semnificative a ponderii 
populației care a absolvit învățământul superior – și a accentuării implicite a 
dezavantajului la nivelul celor cu un nivel scăzut de studii.  
Conform multiplelor studii existente, participarea la un nivel de educație superior duce la 
creșterea șanselor de angajare, la creșterea șanselor de păstrare a locului de muncă și, 
implicit, de avansare economică și socială.  
România suferă de pe urma unei rate deosebit de ridicate de abandon școlar, 
augmentată de un nivel necorespunzător al ratei de promovare a examenului de 
bacalaureat. Toate aceste tipare de abandon sau neparticipare la educația școlară 
obligatorie contribuie la excluderea de la bun început a unui număr ridicat de tineri din 
sistemul de învățământ superior. 
O evoluție problematică tipică ultimilor ani este dată de creșterea emigrării. Aceasta 
constituie o alternativă pentru tineri în dauna învățământului superior și este pregnantă 
mai ales în regiunile sărace. Salariile necompetitive din România prezintă o atractivitate 
scăzută pe termen scurt în comparație cu posibilitatea de a munci în afara granițelor, 
mai ales în alte state din Uniunea Europeană. 
Toate aceste evoluții demografice determină necesitatea imediată ca învățământul 
superior din regiunea București-Ilfov să adopte strategii corespunzătoare în ceea ce 
privește: 
- Corelarea realistă a ofertei educaționale cu evoluțiile dinamice ale pieței forței 

de muncă, naționale și europene, pentru creșterea gradului de competitivitate și a 
ratei de succes a absolvenților. 

- Asigurarea de forță de muncă înalt calificată (în domenii precum, bio-economie, 
nano-tehnologii, tele-medicină, e-mobilitate etc.) și motivarea forței de muncă 
tinere să lucreze în regiune și să contribuie la creșterea competitivității regionale. 

- Participarea activă pe piața furnizorilor de formare profesională continuă pentru 
adulți și formarea de calificări solicitate pe piața muncii, la nivel național și european 
(de exemplu, asistență socială și medicală, construcții, transport etc.). 

- Facilitarea accesului la educație de calitate și asigurarea accesibilității procesului 
educațional pentru studenții din mediul rural. 

 
11.3. Profilul economic al regiunii București-Ilfov din perspectiva învăţământului 

superior 
11.3.1 Analiza evoluţiilor şi prognozelor economice  
În ultimii ani, Produsul Intern Brut per capita în România înregistrează o creștere 
constantă, deși este încă semnificativ mai mic decât media Uniunii Europene. 
În anul 2015, România a înregistrat o creştere economică de 3,8%, fiind al cincilea an 
de creştere după criza economică (1,1% în 2011, 0,6% în 2012, 3,5% în 2013 şi 3,0% 
în 2014). Creşterea din 2015 s-a datorat contribuţiei pozitive a cererii interne, formarea 
brută de capital fix înregistrând o creştere importantă de 8,8% comparativ cu anul 2014 
(Programul Național de Reformă--PNR--al Guvernului României, 2016). 
Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost în anul 2015 de 66,0%, 
situându-se la o distanţă de 4 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% 
stabilită în contextul Strategiei Europa 2020. Numărul total de salariaţi a crescut cu 
3,6% comparativ cu anul 2014. Rata şomajului BIM în anul 2015 s-a menţinut la acelaşi 
nivel cu cel din anul 2014, respectiv 6,8%. 
La nivelul anului 2015, România a înregistrat cel mai scăzut nivel al inflaţiei după anul 
1990, preţurile de consum reducându-se ca medie anuală cu 0,59%, iar la nivelul lunii 
decembrie 2015 s-a înregistrat o scădere de 0,93% faţă de sfârşitul anului 2014.  
Pe fondul accelerării creşterii economice, se aşteaptă ca şi piaţa muncii să se 
îmbunătăţească, creându-se condiţiile pentru creşterea locurilor de muncă şi 
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îmbunătăţirea ocupării pentru populaţia în vârstă de 20-64 ani, în vederea realizării 
obiectivului asumat în Strategia Europa 2020. 
Regiunea București-Ilfov este cel mai puternic centru economic din țară. În vreme ce 
populația sa reprezintă doar 10% din totalul populației din România, cele mai bune 
estimări asupra numărului de locuri de muncă din regiune indică o proporție mult mai 
mare din numărul total de locuri de muncă la nivel național, probabil ajungând la un 
număr estimat de 24% din numărul total de locuri de muncă din țară, de 4,5 milioane. 
(http://www.tradingeconomics.com/România/employed-persons, Institutul Național de 
Statistică). 
Bucureşti-Ilfov este regiunea cea mai dezvoltată din România, cu o valoare a 
Produsului Intern Brut (PIB) de peste 120% față de media Uniunii Europene (în 2011), 
la mare distanță față de celelalte regiuni de dezvoltare ale României. Bucureştiul a avut, 
de altfel, cea mai puternică creştere economică dintre oraşele din fostul bloc comunist, 
fiind principalul polarizator şi atractor de forță de muncă, companii care se localizează 
aici, investiții etc. Orașul cuprinde aproximativ 10% din populația țării şi a atras mai mult 
de 50% din investiţiile străine directe naţionale, contribuind cu peste 25% la PIB-ul 
național (Strategia Culturală a Municipiului București 2016-2026). 
În 2011 (conform recensământului populației), populația activă din București era de 
959.532 persoane, dintre care 893.501 erau angajate. Populația economic activă din 
Județul Ilfov era de 179.058 persoane la momentul respectiv, dintre care 166.005 erau 
angajate. În 2016 rata șomajului în regiunea București-Ilfov era de 1,6%, în scădere față 
de 2015, mai ridicată în Municipiul București și mai scăzută în județul Ilfov. Previziunile 
artă că rata șomajului va scădea în continuare la 1,4% în 2019. O rată mai mare a 
șomajului este semnalată în principal în zonele din sud ale Bucureștiului, în timp ce 
nordul prezintă o rată mai mică a șomajului. Totuși, există zone specifice din nord care 
înregistrează rate mai mari a șomajului, formând insule de persoane cu venituri mici în 
București. În Ilfov, șomajul este cel mai ridicat în Buftea și Găneasa și cel mai scăzut în 
Petrăchioaia, Otopeni, Dragomirești-Vale, Chiajna  și Dărăști (Planul de mobilitate 
urbană durabil--PMUD--2016-2030 – Regiunea București–Ilfov disponibil la 
http://pmud.ro/pdf-files/proiect_pmud.pdf). 
Bucureștiul are cel mai mare număr de universități (publice și private), ce atrag mii de 
studenți din țară pe o bază sezonală. Această mișcare a studenților are un impact mare 
asupra rețelei de transport a Bucureștiului. Concentrația de absolvenți de universitate 
este mult mai mare în București față de Județul Ilfov. Un procentaj mai mare de 
absolvenți de universitate locuiește în centrul orașului București și în jumătatea nordică. 
Zonele de sud ale orașului au populație cu nivel mai scăzut de educație măsurat, iar cel 
mai scăzut nivel din regiune al statutului socio-economic se remarcă în cartiere din 
Sectorul 5, precum Ferentari și Rahova. În Județul Ilfov, cele mai educate comunități 
sunt Voluntari urmate de Bragadiru, Chiajna și Mogoșoaia (dintre care toate au hotar 
administrativ cu Municipiul București) și Corbeanca (PMUD 2016-2030 – Regiunea 
București–Ilfov). 
După structura şomajului, având în vedere nivelul de şcolarizare, şomerii cu studii 
primare, gimnaziale şi profesionale deţin cea mai ridicată pondere în rândul persoanelor 
care apelează la agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă în vederea găsirii unui 
loc de muncă, ponderea fiind de 70%. Persoanele aflate în şomaj cu studii liceale şi 
post-liceale reprezintă 22%, iar cele care au absolvit studii universitare numai 8%. 
În ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea, inovarea (CDI) ţinta naţională pentru anul 
2020 este ca investiţiile în cercetare-dezvoltare să atingă valoarea de 2% din PIB (1% - 
sector public şi 1% - sector privat). În 2014, România a alocat 0,38% din PIB (0,22% 
PIB – sector public şi 0,16% PIB – sector privat) pentru investiţiile în cercetare-
dezvoltare și 0,49% în 2015.  
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Planul Național de Reformă al Guvernului României (2016) stabilește următoarele 
direcţii de acţiune pentru creșterea investiţiilor în cercetare-dezvoltare: întărirea 
capacităţii şi performanţelor sistemului de CDI; stimularea investiţiilor private în CDI; 
consolidarea dimensiunii europene/internaţionale a CDI. 
O evaluare a întregii economii creative arată însă că Bucureştiul este lider național în 
ceea ce priveşte antreprenoriatul cultural – raportându-ne la numărul de angajaţi, 
numărul de companii şi cifra de afaceri, Bucureşti atinge, fără excepţii, valori între 30% 
şi 60%. Următorul oraş este Clujul, care acoperă încă cca. 10-20% din activitatea 
înregistrată la nivel naţional. În București erau înregistrate, în 2014, 16.398 de firme 
specializate în activităţi creative, ceea ce însemnă aproximativ 12,5% din totalul 
agenţilor economici. Bucureştiul are un potenţial ridicat de a se diferenţia la nivel 
regional faţă de alte capitale prin industrii creative – economia creativă este 
concentrată în Capitală, cu aproape jumătate dintre salariaţi şi 62,56% din cifra de 
afaceri la nivel naţional. 
În 2015, în regiunea București-Ilfov existau 128.818 unități locale active (INS, baza de 
date TEMPO Online), cele mai multe operând în următoarele ramuri ale economiei 
naționale (în ordine): comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și 
motocicletelor, activități profesionale, științifice și tehnice, construcții, informații și 
comunicații, industria prelucrătoare. Cele mai multe persoane erau angajate în 
următoarele activități economice: comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea 
autovehiculelor și motocicletelor (24%), tranzacții imobiliare, închirieri și activități de 
servicii prestate în principal întreprinderilor (activități profesionale, științifice și tehnice, 
activități de servicii administrative și activități de servicii suport) (24,9%), industria 
prelucrătoare (12,1%), informații și comunicații (8,7%) și construcții (8,7%). 
În ceea ce priveşte numărul de firme active în Bucureşti, datele clasează pe primele 
locuri sectorul Publicităţii (4.194 companii) şi sectorul Software, Web, Soluţii IT (4.167 
companii) – ambele domenii cu un grad mare de comercializare. La distanţă 
semnificativă din punct de vedere numeric se situează Tipografie, Editare, Traducere – 
2.216 companii, Media – 1.818 companii şi Arhitectură – 1.577 companii. Deşi mai puţin 
numeroase decât cele specializate în Publicitate şi Soluţii IT, această a doua categorie 
reprezintă sectoare mai bine consolidate din punct de vedere al duratei de activitate. 
Dacă emergenţa companiilor de Publicitate şi IT este o caracteristică a ultimului 
deceniu, principalele companii media, cele de arhitectură şi editurile activează de 
aproape două decenii.  
Activităţi economice emergente, care sunt în plin proces de dezvoltare pe piaţa 
românească, precum Design sau Soluţii IT, cumulează în momentul de faţă o cifră de 
afaceri mult mai mică, comparativă cu a altor industrii creative: 294 de milioane de lei, 
respectiv 240. Numărul mare de companii specializate în activităţi creative aplicate pe 
Software, Web şi Soluţii IT sugerează că acest sector s-a dezvoltat ca dimensiune şi 
trebuie să răspundă în anii următori provocării de a creşte valoarea adăugată şi implicit 
profitabilitatea serviciilor oferite. În contrast, Designul cuprinde şi un număr mai mic de 
companii şi o cifră de afaceri totală relativ redusă comparativ cu celelalte ramuri ale 
industriilor creative din România. În comparaţie cu dinamica internaţională a industriilor 
creative, acest domeniu prezintă cel mai puternic contrast, sugerând existenţa unui 
potenţial mare de creştere, încă neatins în contextul mediului de afaceri românesc 
(Strategia Culturală a Municipiului București 2016-2026). 
 
11.3.2 Implicaţiile evoluţiilor economice pentru învăţământul superior  
O creștere economică susținută depinde de vitalitatea economică a regiunilor urbane. 
Aceasta trebuie susținută de un acces sporit la locurile de muncă și la piețele de 
desfacere, pentru mobilitatea bunurilor și a persoanelor, precum și de promovarea unui 
mediu urban sănătos. Învățământul superior trebuie să aibă un rol activ în acest sens. 
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Totodată, se așteaptă în continuare ca învățământul superior să contribuie la susținerea 
dezvoltării economice a municipiului București prin sprijinirea și dezvoltarea 
sectoarelor culturale și creative. 
Ritmul susţinut de creştere economică din ultimii ani, reflectat în dinamica PIB şi a 
productivităţii muncii, precum și previziunile pozitive ale principalilor indicatori 
economico-sociali (creșterea reală a PIB la 5,7 în 2019 față de 4,2 în 2015 la nivel 
național și menținerea PIB la 5,4 în 2019 la nivelul Regiunii București –Ilfov) generează 
noi provocări pentru învățământul superior care trebuie să investească în dezvoltarea 
de noi programe educaționale care să asigure competitivitatea regională. Astfel de 
programe trebuie să vizeze dezvoltarea unor competențe integrate, care să combine de 
exemplu competențele tehnice cu cele economice și sociale, sau cele tehnice cu 
competențele artistice. Demersuri în această direcție au fost realizate prin dezvoltarea 
parteneriatelor cu diverși actori din mediul economic și social, care trebuie în continuare 
consolidate și valorificate în mod eficient. 
Noile tehnologii şi schimbările organizaţionale generate de investiţiile străine, precum şi 
cerinţele de competitivitate regională solicită creşterea nivelului de calificare al forței 
de muncă, în special în acele sectoare ale economiei care cunosc o tendință de 
creștere. Universitățile trebuie să-și diversifice sau, mai degrabă, să-și concentreze 
oferta educațională pe acele domenii și activități ale economiei naționale care aduc o 
contribuție însemnată în formarea PIB şi a VAB regional. Astfel de programe pot viza 
activități specifice următoarelor ramuri ale economiei la nivelul Regiunii București-Ilfov: 
industria extractivă, industria prelucrătoare, producția și furnizarea de energie electrică 
și termică, gaze, apă caldă, aer condiționat sau diverse activități și servicii prestate 
întreprinderilor. 
Ponderea crescândă a forței de muncă în întreprinderile active nou create, de la 19,5% 
in 2008 până la 34,6% în 2014 la nivelul Regiunii București-Ilfov, față de media de 
18,2% la nivel national în 2014 generează noi oportunități pentru universtăți pentru 
dezvoltarea de programe în limbi de circulație internaționale și care să cultive 
spiritul antreprenorial. De altfel, la nivelul regiunii se înregistrează cel mai mare 
număr de întreprinderi active nou create ai căror fondatori sau manageri dețin cel puțin 
nivelul de instruire liceal sau universitar: 75,6% în Regiunea București-Ilfov, urmată de 
Regiunea Centru cu 72,3%, Regiunea Nord-Est cu 68,9% și Regiunea Vest cu 68,5%. 
Media la nivel national este de 64%. Trebuie remarcat, totuși, că ponderea forței de 
muncă în întreprinderile active nou create cu capital străin a scăzut puternic în 2015 
atât la nivel național (13,7%), cât și în Regiunea București-Ilfov (18,8%). 
Luând în considerare ţinta naţională pentru anul 2020 de 26,7% privind participarea 
populaţiei cu vârsta de 30-34 ani la nivelul de educaţie terţiară și având în vedere 
situaţia actuală - 25% (2014), 25,5% (2015 – date provizorii Eurostat), Planul Național 
de Reformă al Guvernului României (2016) stabilește următoarele direcţii de acţiune 
pentru învățământul superior:  
 sprijinirea studenţilor din mediul rural, a grupurilor dezavantajate şi a studenţilor 

nontradiţionali pentru participarea în învăţământul terţiar; 
 dezvoltarea şi integrarea sistemului informatic din educaţie şi cercetare; 
 dezvoltarea capacităţii instituţionale şi creşterea gradului de internaţionalizare a 

învăţământului superior; 
 creşterea calităţii învăţământului superior şi a corelării cu piaţa muncii; 
 crearea şi dezvoltarea unui cadru de învăţare pe tot parcursul vieţii deschis şi 

accesibil. 
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11.4. Profilul de piaţa muncii al regiunii București-Ilfov din perspectiva 
învăţământului superior 

11.4.1 Analiza evoluţiilor şi prognozelor privind piaţa muncii 
Conform cercetării statistice asupra forței de muncă în gospodării (AMIGO), rata 
șomajului de lungă durată (12 luni și peste) se menține în anul 2015 la cel mai 
scăzut nivel în regiunea București-Ilfov (0,7%), față de media la nivel național (3,0%) și 
media la nivel european (UE(28 state): 4,5%). Totodată, regiunea București-Ilfov 
înregistrează în 2015 cea mai scăzută rată a șomajului de lungă durată din 2008 până 
în prezent. 
Aceeași cercetare statistică arată că rata șomajului de lungă durată (12 luni și peste) la 
nivelul regiunii este mai ridicată în rândul femeilor atingând un punct dominant în 2013 
(2.2% față de 1,7% în rândul bărbaților) și înregistrând o descreștere semnificativă în 
2014 (1,3% față de 1,1% în rândul bărbaților), descreștere care continuă și în 2015. 
Totodată, rata șomajului de lungă durată (12 luni și peste) la nivelul regiunii București-
Ilfov este mult mai ridicată în mediul rural față de cel urban (2,2% față de 1,0% în 
2014). Se constată totuși o descreștere a valorii acestui indicator, punctul dominant fiind 
atins în 2013, când indicatorul înregistra valoarea de 4% în mediul rural față de 1,8% în 
mediul urban. 
Rata șomajului de lungă durată pentru tineri (6 luni și peste) la nivelul regiunii 
București-Ilfov înregistrează o tendință crescătoare îngrijorătoare din 2010 în prezent, 
de la nivelul de 1,4% în 2010 la 10,2% în 2014. Valoarea indicatorului este îngrijorător 
mai mare pentru populația feminină (12,7% în 2014) față de cea masculină (8,3% în 
2014) și pentru populația din mediul rural (13,8% în 2014) față de cea din mediul urban 
(9,8% în 2014).  
În ceea ce privește evoluția locurilor de muncă vacante pe grupe majore de 
ocupații, la nivelul regiunii București-Ilfov, cel mai ridicat număr de locuri vacante se 
înregistrează în grupa majoră 2, conform COR ISCO-08, respectiv Specialiști în diverse 
domenii de activitate, care necesită pregătire la nivelul învățământului superior. Această 
grupă majoră include:  specialiști în științe și inginerie, specialiști în domeniul sănătății, 
specialiști în învățământ, specialiști în domeniul administrativ-comercial, specialiști în 
tehnologia informației și a comunicațiilor, specialiști în domeniul juridic, social și cultural. 
În perioada 2011-2015, tendința înregistrată este continuu ascendentă. 
Astfel, din totalul de 12.372 locuri vacante în regiunea București-Ilfov în 2015, 4.867 
(reprezentând aproximativ 40%) sunt locuri vacante pentru Specialiști în diverse 
domenii de activitate, conform COR ISCO-08, cu pregătire superioară. Numărul locurilor 
de muncă vacante la nivelul regiunii este în creștere din 2011 (6.171) în 2015 (12.372), 
aceeași tendință crescătoare manifestându-se și pentru numărul locurilor de muncă 
vacante pentru specialiști având pregătire la nivelul învățământului superior în diverse 
domenii de activitate (4.867 locuri de muncă vacante în 2015 față de 2.274 în 2011). 
Din perspectiva învățământului superior, la nivelul regiunii București-Ilfov, numărul 
locurilor de muncă vacante pe activități ale economiei naționale înregistrează o 
creștere continuă în perioada 2010-2015 și în cadrul fiecărei activități. Cel mai mare 
număr de locuri de muncă vacante se înregistrează în ordine descrescătoare în 
următoarele activități ale economiei naționale: Secținea O – Administrație publică și 
apărare; Asigurări sociale din sistemul public (3.048 în 2015 față de 1.727 în 2010), 
Secținea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și 
motocicletelor (1.739 în 2015 față de 551 în 2010), Secținea Q – Sănătate și asistență 
socială (1.530 în 2015 față de 271 în 2010), Secținea J – Informații și comunicații (1.043 
în 2015 față de 663 în 2010), Secțiunea N – Activități de servicii administrative și 
activități de servicii support ( 946 în 2015 față de 372 în 2010), Secținea H – Transport 
și depozitare ( 775 în 2015 față de 80 în 2010).  
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Atât la nivel national cât și la nivelul regiunii București-Ilfov, numărul locurilor de muncă 
vacante înregistrează o tendință crescătoare din 2010 în prezent. În 2015 ponderea 
locurilor de muncă vacante în regiune deținând 24,76% din media la nivel national, față 
de 22,59% în 2010. 
Rata de activitate pentru tinerii de 15-24 ani înregistrează valori sensibil mai mici, în 
mod constant, la nivelul regiunii București-Ilfov față de nivel national, atingând valoarea 
de 27,4% în 2015 față de 27,6% în 2005 la nivelul regiunii și 30,8% în 2015 față de 
31,9% în 2005 la nivel national. 
Rata de ocupare pentru tinerii de 15-24 ani înregistrează de asemenea, valori 
sensibil mai mici la nivelul regiunii București-Ilfov față de nivel national, atingând 
valoarea de 23,2% în 2015 față de 21,7% în 2005 la nivelul regiunii și 24,5% în 2015 
față de 29,4% în 2005 la nivel national. Astfel, în timp ce la nivelul regiunii București-
Ilfov rata de ocupare pentru tinerii de 15-24 ani a crescut ușor în ultimii 10 ani, la nivel 
national valoarea acestui indicator înregistrează scăderi ușoare. Oricum, față de 2014 
valoarea acestui indicator este în ușoară creștere (23,2% în 2015 față de 19% în 2014 
la nivelul regiunii, respectiv 24,5% în 2015 față de 23% în 2014 la nivel national). 
Rata șomajului pentru populația de tineri de 15-24 ani concurează la nivelul regiunii 
cu valoarea indicatorului la nivel national. Astfel, dacă la nivel national, rata șomajului 
pentru tinerii de 15-24 ani a variat de la 19,1% în 2005 la 24% în 2014, respectiv 21,7% 
în 2015, la nivel regional, valoarea indicatorului se situează la 23,0% în 2005, 26% în 
2014 (valoare dominant în perioada analizată), respectiv 14,6% în 2015. Se constată o 
tendință puternic descrescătoare în 2015 față de 2014. 
În ceea ce privește ponderea populației ocupate din regiunea București-Ilfov, având 
pregătire la nivelul învățământului superior, se constată o tendință crescătoare în 
perioada 2008-2014 și o ușoară descreștere în 2015 (33,13% în 2008, 34,34% în 2010, 
38,48% în 2012, 42,09% în 2014, respectiv 40,31% în 2015 din totalul populației 
ocupate la nivelul regiunii). Astfel, în anul 2015 din totalul de 1.084.000 populație 
ocupată la nivelul regiunii, 437.000 reprezintă populație ocupată cu nivel de educație 
superioară. 
Dacă ne referim la gen, ponderea populației ocupate din regiunea București-Ilfov, 
având pregătire la nivelul învățământului superior, de gen feminin este sensibil mai 
ridicată față de ponderea populației similare masculine. Astfel, ponderea populației 
ocupate la nivelul regiunii de gen masculin variază de la 30,92% în 2008 la 37,16% în 
2014, respectiv 36,75% în 2015. Ponderea populației ocupate la nivelul regiunii de gen 
feminin variază de la 35,69% în 2008 la 47,68% în 2014, respectiv 44,31% în 2015. 
Populația feminină ocupată în regiunea București-Ilfov cu nivel de educație superioară 
cunoaște o creștere din 2008 (171.000 persoane) în 2014 (237.000 persoane) și ușoară 
descreștere în 2015 (226.000 persoane), înregistrând valori ușor superioare populației 
similare masculine (171.000 persoane în 2008, 210.000 persoane în 2014, respectiv 
211.000 persoane în 2015). 
În funcție de medii, ponderea populației ocupate din regiunea București-Ilfov, având 
pregătire la nivelul învățământului superior, este semnificativ mai ridicată în mediul 
urban față de cel rural. Astfel, se înregistrează următoarel valori: 2011 – 40,42% în 
mediul urban față de 8,64% în mediul rural; 2014 – 44,86% în mediul urban față de 
11,36% în mediul rural și 2015 – 42,01% în mediul urban față de 23,52% în mediul 
rural. În 2014, la nivelul regiunii exista 408.000 populație ocupată cu educație 
superioară în mediul urban și 10.000 în mediul rural, iar în 2015, 413.000 populație 
ocupată în mediul urban și 24.000 în mediul rural. Se constată, astfel, o tendință 
crescătoare, constantă, a ponderii populației ocupate cu studii superioare în mediul 
rural, la nivelul regiunii. 
În funcție de vârstele de muncă, populația ocupată de tineri de 15-24 ani având 
pregătire la nivelul învățământului superior înregistrează o tendință descrescătoare la 
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nivelul regiunii București-Ilfov (2,4% în 2015 față de 2,6% în 2014 și 3,3% în 2009). 
Aceeași tendință descrescătoare o înregistrează și valoarea indicatorului pentru grupa 
de vârstă 25-34 ani (41,0% în 2015, față de 40,5% în 2014 și 44,2% în 2008). Populația 
ocupată cu nivel de educație superioară din grupa de vârstă 35-44 ani înregistrează 
în schimb o tendință crescătoare, de la 27,4% în 2008 la 32,4% în 2014 și 33,0% în 
2015. 
Populația ocupată masculină din regiunea București-Ilfov cu nivel de educație 
superioară înregistrează o tendință descrescătoare pentru grupa de vârstă 15-24 ani 
(de la 3,0% în 2009 la 2,0% în 2015), tendință aproximativ constantă pentru grupa de 
vârstă 25-34 ani (40,8% în 2008 către 40,8% în 2015), respectiv o tendință crescătoare 
pentru grupa de vârstă 35-44 ani (de la 27,9% în 2008 la 33,0% în 2015). 
Populația ocupată feminină din regiunea București-Ilfov cu nivel de educație 
superioară înregistrează, de asemenea, o tendință descrescătoare pentru grupa de 
vârstă 15-24 ani (de la 3,6% în 2009 la 2,7% în 2015), tendință semnificativ 
descrescătoare pentru grupa de vârstă 25-34 ani (47,6% în 2008 către 41,9% în 2015), 
respectiv o tendință crescătoare pentru grupa de vârstă 35-44 ani (de la 26,9% în 2008 
la 34,0% în 2015). 
Populația ocupată din mediul urban din regiunea București-Ilfov cu nivel de 
educație superioară înregistrează o tendință descrescătoare pentru grupa de vârstă 
15-24 ani (de la 3,3% în 2009 la 2,5% în 2015), tendință descrescătoare pentru grupa 
de vârstă 25-34 ani (43,9% în 2008 către 41,7% în 2015), respectiv o tendință ușor 
crescătoare pentru grupa de vârstă 35-44 ani (de la 16,1% în 2009 la 16,7% în 2015). 
Populația ocupată din mediul rural din regiunea București-Ilfov cu nivel de educație 
superioară înregistrează o tendință fluctuantă, per ansamblu descrescătoare pentru 
grupa de vârstă 15-24 ani (de la 4,8% în 2008 la 4,7% în 2014, respectiv 0,9% în 2015), 
tendință puternic descrescătoare pentru grupa de vârstă 25-34 ani (de la 59,7% în 2008 
la 27,1% în 2015), respectiv o tendință puternic crescătoare pentru grupa de vârstă 35-
44 ani (de la 12,7% în 2008 la 38,4 în 2014 și 51,3% în 2015). 
Conform Balanței Forței de Muncă, rata cea mai ridicată a populației inactive la nivelul 
regiunii, exceptând grupa de vâstă 15-24 ani (populație care este integrată, de regulă, 
în diverse niveluri ale sistemului educațional), se înregistrează în rândul grupei de 
vârstă 25-34 ani, care în cea mai mare parte pot fi absolvenți de învățământ superior. 
Tendința în rândul acestei grupe de vârstă este fluctuantă, dar se menține la nivelul 
deloc confortabil de 13,9% în 2015, față de 13,4% în 2013 și 10,8% în 2014. Aceeași 
tendință fluctuantă se manifestă și pentru grupa de vârstă 35-44 ani, în scădere în 2015 
(9,4%) față de 2014 (10,3%). 
Atât la nivel national, cât și la nivelul regiunii București-Ilfov predomină populația 
ocupată în domeniul serviciilor, care înregistrează o pondere relativ constantă în 
perioada 2008-2014, urmată la o oarecare distanță de populația ocupată în Agricultură, 
silvicultură și pescuit și Industrie la nivel national, respectiv Industrie și Construcții la 
nivel regional. 
Populația ocupată pe activități ale economiei naționale în regiunea București-Ilfov 
înregistrează o tendință aproximativ constantă în ramura Agricultură, silvicultură și 
pescuit (2,8% în 2014), tendință ușor descrescătoare în Industrie (16,2% în 2008, 
respectiv 14,1% în 2014), aceeași tendință ușor descrescătoare în Construcții (12,8% în 
2008, respectiv 11,7% în 2014) și o tendință crescătoare în Servicii (68,2% în 2008, 
respectiv 71,3% în 2014). 
Analizând ponderea șomerilor înregistrați, absolvenți de învățământ superior, la 
nivel national și în regiunea București-Ilfov, valoarea indicatorului este semnificativ mai 
ridicată la nivelul regiunii, cu valori atingând pragul de 22,4% în 2014 la nivelul regiunii 
București-Ilfov față de 6,0% la nivel national, respectiv 21,7% în 2015 la nivelul regiunii 
față de 5,1% la nivel national. Tendința este puternic crescătoare pentru perioada 2007 
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(8,0%) - 2013 (23,6%) și ușor descrescătoare către 2015 (21,7%) în regiunea 
București-Ilfov, față de media națională unde au fost înregistrate fluctuații între 4,3% în 
2007 către pragul maxim de 8,4% în 2011, respectiv 5,1% în 2015. 
Numărul șomerilor absolvenți de învățământ superior cunoaște o scădere la nivelul 
județului Ilfov de la 300 în 2010 la 143 în 2015. Acceași tendință de scădere se 
înregistrează și în municipiul București cu un număr maxim de șomeri înregistrați în 
2013, respectiv 5.729 persoane până la 4.855 persoane în 2015. 
 
11.4.2 Implicaţiile evoluţiilor pieţei muncii pentru învăţământul superior  
Creșterea continuă în perioada 2011-2015 a numărului locurilor de muncă vacante în 
grupa majoră 2 de ocupații, conform COR ISCO-08, respectiv Specialiști în diverse 
domenii de activitate, atrage după sine necesitatea continuării pregătirii la nivelul 
învățământului superior de specialiști în următoarele domenii:  științe și inginerie, 
sănătate, învățământ, domeniul administrativ-comercial, tehnologia informației și a 
comunicațiilor, domeniul juridic, social și cultural.  
Scăderea ușoară în 2015 a ponderii populației ocupate din regiunea București-Ilfov 
(42,09% în 2014, respectiv 40,31% în 2015), având pregătire la nivelul învățământului 
superior, după o tendință crescătoare în perioada 2008-2014, solicită o atenție 
deosebită asupra domeniilor de activitate în care este formată resursa umană în 
universități, precum și ofertei educaționale aferente. 
Totodată, ponderea mai ridicată a populației feminine ocupate din regiunea București-
Ilfov, având pregătire la nivelul învățământului superior, atrage atenția asupra necesității 
diversificării ofertei educaționale în învățământul superior în acele domenii de 
activitate care sunt recunoscute ca fiind preponderent masculine în ceea ce privește 
angajabilitatea (de ex., științe și inginerie, tehnologia informației și a comunicațiilor). 
Scăderea ușoară în 2015 a ponderii populației ocupate din mediul urban, având 
pregătire la nivelul învățământului superior, precum și creșterea constantă, 
semnificativă, a ponderii populației ocupate cu studii superioare în mediul rural, pot fi 
explicate pe de o parte prin migrația cu domiciliul de rezidență din mediul urban către 
rural. Pe de altă parte, prin necesitatea exercitării profesiei în domeniul de activitate în 
care absolvenții au fost pregătiți, mediul rural oferind astfel de oportunități. 
Tendința descrescătoare continuă a populației ocupate de tinerii de 15-24 ani având 
pregătire la nivelul învățământului superior, precum și pentru grupa de vârstă 25-34 ani, 
atrage atenția asupra necesității dezvoltării unor programe postuniversitare care să 
permită integrarea rapidă a absolvenților pe piața forței de muncă și creșterea ratei de 
ocupare. 
Același tip de acțiune se impune și pentru populația inactivă la nivelul regiunii, din 
grupele de vârstă 25-34 ani și 35-44 ani, valorile indicatorilor înregistrând creșteri în 
ultimii ani și o ușoară tendință de scădere în 2015. 
Analizând ponderea șomerilor înregistrați, absolvenți de învățământ superior, la nivel 
national și în regiunea București-Ilfov, valoarea indicatorului este semnificativ mai 
ridicată la nivelul regiunii. Tendința, puternic crescătoare pentru perioada 2007 – 2013, 
pare să devină mai favorabilă pe măsură ce ne îndreptăm către 2015. Chiar și așa, 
aceste tendințe trag un semnal de alarmă important universităților din regiune (publice 
și private) care trebuie să-și reconsidere oferta educațională în domeniile de activitate 
în care oferă specilizări în funcție de cerințele pieței muncii. Trebuie remarcat faptul 
că numărul șomerilor absolvenți de învățământ superior cunoaște o scădere la nivelul 
județului Ilfov. 
Luând în considerare ţinta naţională pentru anul 2020 de 70% privind rata ocupării 
pentru populația din grupa de vârstă 20-64 ani și pornind de la situația actuală (în anul 
2015, rata ocupării a atins valoarea de 66%), Planul Național de Reformă al Guvernului 
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României (2016) stabilește următoarele direcţii de acţiune care solicită contribuția 
învățământului superior:  
 integrarea pe piaţa muncii a tinerilor, şomerilor şi a beneficiarilor de măsuri de 

protecţie socială; 
 dezvoltarea alternativelor ocupaţionale pentru persoanele rezidente în mediul rural; 
 consolidarea instituţională a ANOFM. 
 
11.5. Învăţământul superior din regiunea București-Ilfov  
11.5.1 Evoluţia ofertei învăţământului superior din regiune  
Una dintre cele mai des utilizate măsuri ale performanţei sistemelor de educaţie este 
rata brută de cuprindere, per ansamblu și pentru fiecare nivel al sistemului 
educaţional. Rata brută de cuprindere se poate calcula pentru grupe de vârstă, 
corespunzătoare unei populații școlare. În cazul învăţământului superior grupa de 
vârste folosită de regulă este 19-23 de ani. 
Astfel, numărul de persoane înmatriculate în învăţământul superior în Regiunea 
București-Ilfov a avut o evoluţie oscilantă în perioada 2002-2016 și continuu 
descrescătoare în perioada 2007-2015 (în 2007, existau 389.769 persoane 
înmatriculate în învăţământul superior în regiunea București-Iffov față de 907.353 
persoane la nivel național, iar în 2013, 129.043 persoane în regiunea București-Ilfov 
față de 433.234 persoane la nivel național). În anul universitar 2016-2017, numărul total 
al studenților și cursanților înmatriculați în învățământul superior era 531.586 la nivel 
național și 172.209 în regiunea București-Ilfov, în ușoară creștere față de anul 
universitar precedent. Aproximativ 55% dintre persoanele înmatriculate în universităţile 
private au fost înregistrate în regiunea București-Ilfov și aproximativ 26% în 
universitățile publice din această regiune. În anul 2016, din totalul de 405.638 (410.697 
în 2015) studenți înscriși la ciclul de licență la nivel național, 126.880 studenți erau 
înscriși în învățământul universitar de licență în regiunea București-Ilfov. În anul 2015, 
351.450 studenți erau înmatriculați în universitățile publice și 59.247 în universitățile 
private. 
În perioada 2011-2016 rata brută de cuprindere în învățământul superior a fost aproape 
stabilă în jurul valorii de 23%. Cu alte cuvinte mai puţin de un sfert dintre persoanele cu 
vârste între 19 și 23 de ani erau înmatriculate în universităţile din România. 
Evoluţia numărului de persoane înscrise în universităţile publice în perioada 1990-
2015 în funcţie de domeniul de studii este foarte diferită de la un domeniu la altul. 
Astfel, domeniul știinţelor tehnice, ingineriilor, al știinţelor industriale, suprareprezentat 
până în 1990 a devenit din ce în ce mai puţin populat cu studenţi. Scăderea este 
evidentă și semnificativă și este contrabalansată de creșterea spectaculoasă (dacă 
avem în vedere durata relativ scurtă de timp) a studenţilor înmatriculaţi în domeniul 
știinţelor economice și al celor juridice (CNFIS, 2014; disponibil la 
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2016/04/CNFIS-Raport-public2014_final. pdf).  
În rândul domeniilor considerate generic ”universitare”, pedagogia și artele înregistrează 
una dintre cele mai vizibile dezvoltări în ceea ce privește numărul de înscrieri (de la o 
pondere de aproximativ 5% în anul 1990 la aproape 15% în totalul înscrierilor din anul 
2007). Știinţele politice și administrative cunosc o evoluţie similară, deși în cazul lor, 
ponderea în totalul înscrierilor este oarecum mai mică (CNFIS, 2014).  
Dacă privim fiecare ramură de știinţă în parte putem observa tendinţe diferite care, de 
regulă, indică o tendință liniară de evoluţie a creșterii anuale a numărului de înscrieri. 
Se remarcă, totodată, că, unele ramuri de știinţă au cunoscut variaţii foarte mari ale 
numărului de înscrieri: silvicultura, transporturile și telecomunicaţiile, știinţele juridice 
sau arhitectura au înregistrat creșteri și scăderi relativ bruște în perioade foarte scurte 
de timp, în ceea ce privește numărul de persoane înmatriculate. În același timp, studiile 
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industriale, cele artistice și cele medicale au avut evoluţii relativ liniare ale numărului de 
înscrieri (CNFIS, 2014). 
În anul universitar 2016-2017, primele 10 specializări la nivel național după numărul 
locurilor în anul I sunt: drept – 12.375 locuri (dintre care 6.215 în învățământul superior 
public), contabilitate și informatică de gestiune – 8.530 locuri (dintre care 4.485 în 
învățământul superior public), finanțe și bănci – 7.940 locuri (dintre care 3.805 în 
învățământul superior public), management – 7.475 locuri (dintre care 4.295 în 
învățământul superior public), limba și literatura modernă – 6.226 locuri (dintre care 
5.261 în învățământul superior public), economia comerțului, turismului și serviciilor – 
6.075 locuri (dintre care 3.180 în învățământul superior public), administrație publică – 
5.030 locuri (dintre care 3.800 în învățământul superior public), medicină – 4.571 locuri 
(dintre care 4.376 în învățământul superior public), marketing – 4.390 locuri (dintre care 
2.810 în învățământul superior public) și pedagogia învățământului primar și școlar – 
4.065 locuri (dintre care 3.550 în învățământul superior public).   
La nivel național, structura ofertei universitare pe domenii fundamentale, nivel 
licență, în anul universitar 2016-2017, include 44% Științe sociale, 26% Științe 
inginerești, 12% Științe umaniste și arte, 8% Matematică și științe ale naturii, 8% Științe 
biologice și biomedicale, 2% Știința sportului și educației fizice. Aceasta structură se 
regăsește, cu aproximație, și la nivelul regiunii București-Ilfov. 
În anul 2014, structura absolvenților de licență pe grupe de specializări ISCED 2013 
a fost următoarea (nivel național): 31% - Afaceri, administrație și drept, 27% - Științe 
inginerești, 12% - Sănătate și asistență socială, 9% - Arte și științe umaniste, 8% - 
Științe sociale, jurnalism și informații, 5% - Științe naturale, matematică și statistică, 4% 
- Servicii și 4% - Științele educației. La sfârșitul anului universitar 2015-2016, existau 
82.354 absolvenți de învățământ universitar de licență la nivel național și 17.107 la 
nivelul Regiunii București-Ilfov, dintre care 30% în  Afaceri, administrație și drept și 26% 
în Științe inginerești. 
Învățământul superior public din regiunea București-Ilfov cuprinde 16 universități din 
cele 55 universități publice acreditate la nivel național, reprezentând 29,09%. Acesta 
include: Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică de Construcții 
din București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Universitatea 
din București, Universitatea de Medicină și Farmacie din București, Academia de Studii 
Economice din București, Universitatea Națională de Muzică din București, 
Universitatea Națională de Arte din București, Universitatea Națională de Artă Teatrală 
și Cinematografică I.L.Caragiale din București, Universitatea Națională de Educație 
Fizică și Sport din București, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din 
București, Academia Tehnică Militară, Universitatea Națională de Apărare Carol I, 
Academia Națională de Informații Mihai Vitezul și Academia de Poliție Alexandru Ioan 
Cuza. 
Învățământul superior privat din regiunea București-Ilfov cuprinde 14 universități din 
cele 37 universități private acreditate la nivel național (o parte aflate în prezent în 
lichidare), reprezentând 42,42%. Acesta include: Universitatea Creștină Dimitrie 
Cantemir, Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea Nicolae Titulescu, Universitatea 
Româno-Americană, Universitatea Hyperion, Universitatea Spiru Haret, Universitatea 
Bioterra, Universitatea Ecologică, Universitatea Română de Științe și Arte Gheorghe 
Cristea, Universitatea Athenaeum, Universitatea Artifex, Institutul Teologic Baptist, 
Institutul Teologic Penticostal, Institutul de Administrare a Afacerilor. 
Astfel, 35,75% din totalul universităților publice și private din România sunt localizate în 
Regiunea București-Ilfov, Bucureștiul reprezentând cel mai mare centru universitar din 
România. 
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În anul universitar 2016-2017, în învățământul superior public din regiunea București-
Ilfov poate fi școlarizat un număr total de 39.570 studenți, dintre care: 11.196 studenți 
la Universitatea din București, 6.925 studenți la Academia de Studii Economice din 
București, 6.845 studenți la Universitatea Politehnica din București, 3.830 studenți la 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, 2.790 studenți 
la Universitatea Tehnică de Construcții din București și 2.290 studenți la Universitatea 
de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. În învățământul superior privat 
din regiune pot fi școlarizați 27.415 studenți, dintre care: 7515 studenți la Universitatea 
Spiru Haret din București, 5.740 studenți la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din 
București, 3.150 studenți la Universitatea Româno-Americană din București și 2.690 
studenți la Universitatea Titu Maiorescu din București. Astfel, la nivelul regiunii numărul 
maxim de studenți care pot fi școlarizați în învățământul superior public și privat, anul 
universitar 2016-2017, este de 66.985 studenți. 
La nivelul regiunii București-Ilfov, în anul universitar 2016-2017, domeniile de  licență 
cu cel mai mare număr de studenți care pot fi școlarizați sunt: Sănătate - 2290, 
Limbă şi literatură - 1506, Drept - 1350, Inginerie şi management în agricultură şi 
dezvoltare rurală - 1295, Administrarea afacerilor - 1275, Inginerie civilă - 1265, Ştiinţe 
administrative - 1225, Ştiinţe ale comunicării - 1210, Inginerie geodezică - 975, 
Calculatoare şi tehnologia informaţiei - 960, Inginerie electronică, telecomunicaţii şi 
tehnologii informaţionale - 955, Management - 950, Marketing - 925, Ştiinţe militare, 
informaţii şi ordine publică - 923, Geografie - 910, Cibernetică, statistică şi informatică 
economică - 845, Contabilitate - 800, Economie - 775, Inginerie şi management - 760, 
Finanțe - 750, Ştiinţe inginereşti aplicate - 745, Sociologie - 740, Inginerie mecanică - 
735, Ingineria mediului - 690, Ştiinţe politice - 670, Inginerie industrială – 660. 
 
11.5.2 Cercetare-dezvoltare şi inovaţie  
Performanța cercetării în învățământul superior se evaluează în mod frecvent prin 
numărul, valoarea și impactul proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovație 
implementate de universități sau în curs de implementare. Exemple de astfel de 
proiecte implementate de universitățile din regiunea București-Ilfov, relevante în mod 
deosebit pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, includ: 
 
 Proiecte de cercetare-dezvoltare implementate de Universitatea Politehnica 

din București 
PRO SME BISNET (enterprise-europe-network-romania.ro), Programul Competitivitate 
și Inovare finanţat de Uniunea Europeană, 2009-2012. Proiectul sprijină promovarea 
rezultatelor cercetării în cadrul universităților și institutelor de cercetare, dar și IMM-
urilor din macro-regiunea Romania 3 (care cuprinde regiunile de dezvoltare Bucuresti-
Ilfov și Sud-Muntenia) pentru accesarea serviciilor de consultanță destinate dezvoltării 
și internaționalizării afacerilor disponibile prin rețeaua European Enterprise Network. 
Rolul Universității Politehnica din București constă în: furnizarea de inovații, tehnologie, 
servicii de transfer cunoștințe; servicii eficiente de brokeraj de tehnologii vizând 
introducerea pe Piața Internă a UE și pe piețele internaționale a produselor și serviciilor 
dezvoltate de către IMM-uri din regiune; diseminare de informații relevante, structurate 
și accesibile referitoare la politicile și programele europene de sprijin a inovării; sprijin 
activ pentru diseminarea rezultatelor cercetării în și din macro –regiune. 
Creșterea competitivității întreprinderilor prin perfecționarea și specializarea 
resurselor umane în domeniul noilor tehnologii, într-o societate bazată pe 
cunoaștere și pentru o dezvoltare durabilă, POSDRU, www.comhightech.ro. 
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui sistem direcționat spre 
sprijinirea adaptabilității întreprinderilor cu profil industrial și a celor din industria de 
servicii, la noile cerințe ale economiei bazate pe cunoaștere, pentru: a) asigurarea și 
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actualizarea competențelor necesare pentru angajații ocupând funcții de inovare tehnică 
și tehnologică și/sau cercetare-dezvoltare, b) formarea profesională în domeniul 
tehnologiilor avansate a întreprinzătorilor, managerilor și angajaților implicați direct în 
procesul de proiectare/ dezvoltare în sectoare competitive cu potențial ridicat de 
dezvoltare. Pentru aceasta, se va dezvolta o Rețea Națională de Centre de Formare 
Profesională Specifică (RNCFPS) în domeniul tehnologiilor TIC, automatică avansată și 
sisteme informaționale. 
Dezvoltarea capacității de transfer și comercializare a rezultatelor din cercetare în 
cadrul institutelor de cercetare și a centrelor de cercetare aplicativă din România 
- implementarea unui model pilot, 2015-2017, Plan sectorial, http://sectorial-upb-10s-
2015.simplesite.com/424108073. Scopul proiectului constă în realizarea unui model 
pilot pentru funcțiunile de transfer și valorificare a rezultatelor din cercetare și a 
expertizei științifice și tehnice a institutelor și a centrelor de cercetare aplicativă din țara 
noastră, în vederea implementării prin compartimente specializate din structura 
acestora. Implementarea cu succes în țara noastră a unui astfel de model pilot va 
constitui un real vector de creștere a competitivității  activităților de cercetare aplicativă 
și al valorificării pe piață a rezultatelor acestora. 
Evaluarea capacității de inovare și promovarea spiritului antreprenorial în 
Universitatea Politehnica din București/ ECIProSA UPB, POS CCE, http://eciprosa-
upb-id206-smis2680.simplesite.com/424233277. Obiectivul proiectului îl reprezintă 
evaluarea în mod obiectiv şi pe baza unor metode moderne a capacității de inovare din 
Universitatea Politehnica din București și promovarea existenței resurselor umane/ 
materiale și realizărilor semnificative din UPB în domeniile CDI, cu scopul valorificării 
rezultatelor obținute în cercetare, creșterii acccesului la resurse financiare și gradului de 
integrare în mediul economic din România și la nivel internațional. 
 
 Proiecte de cercetare-dezvoltare implementate de Universitatea Tehnică de 

Construcții din București  
Geodata Openness Initiative for Development and Economic Advancement in 
Romania (GEOIDEA.RO); PN-II-ID-RSRP-2012-7- IZERZO_142160;NR. UTCB-
14/2013 (Proiecte comune de cercetare Romania - Elvetia), 2012-2015 
Urban Climate Study of BUCHAREST, ROMANIA (Proiecte comune de cercetare 
Romania - Elvetia), 2013-2016 
Dezvoltarea tehnologiilor de generare a energiei electrice prin Microhidrocentrale 
amplasate pe căile navigabile şi pe râuri, energie verde (Proiect colaborare 
bilaterală Romania - Regiunea Valonă/Belgia), 2012-2014 
Platformă e-learning de formare profesională continuă pentru implementarea 
activă a noilor reglementări seismice româneşti armonizate cu standardele 
europene; PN-II-PT-PCCA, 2014-2017 
 
 Proiecte de cercetare-dezvoltare implementate de Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară din București 
I4ALL – Produse VET / eVET avansate, bazate pe Edutainment, destinate pentru 
marea masă a fermierilor și a persoanelor defavorizate: cu învățare lentă, oameni 
săraci, și sunt concentrate pe conținutul innovator de formare, procedurile, cele 
mai bune practice si echipamentele, pentru irigare, Leonardo da Vinci – Transfer de 
Inovare, 2013-2015, http://www.ipa.ro/projint/SITE_I4ALL/SITE-I4ALL-RO.pdf. Proiectul 
vizează transferul de cunoștințe/operații/intervenții noi și inovatoare din domeniul 
irigațiilor pentru culturile agricole. Rolul USAMV Bucuresti constă în: (1) Identificarea 
nevoilor de formare VET / eVET ale utilizatorilor, elaborare Planuri de învățământ, (2) 
Inovare, cunoștințe, lecții de transfer prin elaborarea a trei cursuri privind riscurile de 
salinizare, măsuri anti-salinizare, terenuri de-salinisations, culturi / culturi și salinizare / 
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desalinizare și metode de irigare a culturilor în condițiile din România, (3) Diseminarea 
Ghidului „Irigații avansate pentru toți”. 
Dezvoltarea infrastructurii centrului de cercetare pentru studiul calității 
produselor agroalimentare – HORTINVEST, POSCCE, 2010-2013. Obiectivul 
proiectului este dezvoltarea ramurii de CDI a USAMV Bucureşti în domeniile 
Agriculturii şi Industriei Alimentare prin crearea unui centru destinat activităţilor de 
CD, dotat la standarde europene, cu facilităţi care să contribuie la creşterea 
capacităţii de cercetare prin abordarea multidisciplinară a tematicilor de studiu şi 
totodată să diminueze riscurile de poluare a mediului. Obiectivul strategic al USAMV 
Bucureşti este de a deveni un centru de referinţă în studiul calităţii produselor 
agroalimentare, care poate fi punctul de plecare al creşterii competivităţii economice 
a mai multor sectoare economice din Romania (agricultură ecologică, producţia 
agricolă integrată, biodiversitate, sănătatea omului şi animalelor, etc). Proiectul are 
ca impact printre altele întărirea ofertei de cunoştinţe şi specializarea tinerilor 
masteranzi, doctoranzi sau cercetători post-doctorat în domenii de vârf ale cercetării 
europene prin stimularea interacţiunii dintre domeniul agriculturii şi industriei alimentare 
şi domenii adiacente (biologie, chimie, fizică, informatică), atragerea tinerilor cercetători, 
atât străini, cât şi români în activitatea de CD prin programe de doctorat, post-doctorat 
sau programe de cercetare complexe, crearea a 16 locuri de muncă în domeniul 
cercetării agricole de vârf şi menţinerea a minim 31 de locuri de muncă în cercetare. 
 
 Proiecte de cercetare-dezvoltare implementate de Universitatea din București 
Locuri de muncă pentru toți, OS 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea 
întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, POCU, 2016-2018. Obiectivul 
specific al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 
profil nonagricol din zona urbană. Obiectivul general al proiectului se referă la creșterea 
ocupării prin derularea unui program de susținere a antreprenoriatului, în Regiunea de 
Dezvoltare Sud – Est, în cadrul căruia peste 300 de persoane din cele șase județe ale 
regiunii de dezvoltare, respectiv Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea vor 
beneficia de formare în vederea îmbunătățirii competențelor antreprenoriale, peste 30 
de persoane cu planuri de afaceri viabile vor beneficia de finanțare pentru 
implementarea planurilor de afaceri, fiind de asemenea oferită consultanță în 
implementarea planurilor de afaceri finanțate și monitorizare a evoluției start-up-urilor în 
vederea asigurării sustenabilității acestora. 
Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-
economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE), POSDRU, 2010-2013.  
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea competitivității cercetării în domeniul 
științelor umaniste și economico-sociale în vederea obținerii de rezultate științifice de 
vârf prin promovarea carierei în cercetare, crearea unei rețele între universități, mediul 
cultural și socio-economic și sprijinirea financiară a grupului țintă la nivelul 
parteneriatului pe perioada derulării proiectului. 
 
 Proiecte de cercetare-dezvoltare implementate de Academia de Studii 

Economice din București 
Feasibility study on implementing a pan- european social platform to support 
lifelong learning and employability, DG- Regio, 2015-2016, http://startsopi.ase.ro/#/ 
home. O provocare pentru procesul de învățare pe tot parcursul vieţii este asigurarea 
condiţiilor în care participanţii pot să dobândească abilitățile și cunoștințele necesare 
activităţii profesionale prezente şi viitoare. Proiectul cercetează influenţele şi corelațiile 
dintre capacitatea de inserție profesională și învățarea pe tot parcursul vieţii în țările 
membre ale Uniunii Europene din Regiunea Dunării și, în special, în țările excomuniste 
din această regiune. Rezultatele parțiale ale cercetării relevă existenţa unei corelații 
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puternice între nivelul de educație și opinia respondenţilor privind importanța activităţilor 
educaționale în identificarea unui loc de muncă în acord cu specializarea urmată. O 
atenție deosebită a fost acordată analizei impactului rețelelor sociale asupra procesului 
de învăţare pe tot parcursul vieţii, acestea fiind apreciate drept facilitatori moderni ai 
activităților de învățare pe tot parcursul vieţii. Identificarea timpurie a factorilor şi a 
cauzelor specifice care permit stimularea angajării tinerilor cu pregătire universitară pe 
posturi adecvate pregătirii lor va putea contribui în viitor la asigurarea unei creșteri 
economice sustenabile a acestor state, favorizând creşterea inserţiei pe piaţa muncii a 
absolvenţilor şi, mai ales stoparea fenomenului migraţionist al forţei de muncă spre 
zone şi sectoare mai bine plătite (Sursa: Bodea, C.N., Dascălu, M.I., Velikic, G. and 
Stancu, S., 2016. Lifelong Learning and Employability in the Danube Region Countries: 
Influences and Correlations. Amfiteatru Economic, 18(43), pp. 521-536) 
Hub virtual de eco- inovare pentru creşterea competitivităţii în domeniul reciclării 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, Parteneriat, 2014-2017; 
http://www.ecoinnewaste.ase.ro/. Proiectul răspunde unei provocări cu profunde 
implicaţii economice, sociale şi ambientale, și anume: cresterea competitivităţii 
organizaţionale a firmelor ce activează în domeniul reciclării deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice (e-deșeuri, DEEE) din România şi mărirea gradului de implicare 
a entităţilor publice și private de CDI în promovarea eco-inovării pentru dezvoltarea 
economiei verzi. Un număr mare de provocări legate de reciclarea e-deşeurilor se află 
în faţa mediului de afaceri şi al autorităţilor. Acestea vizează eliminarea componentelor 
periculoase şi recuperarea unei cantităţi cât mai mari de materiale reciclabile, în condiţii 
de securitate pentru oameni şi mediu. Produsul final al proiectului va fi reprezentat de 
un prototip al hub-lui de eco-inovare numit EcoInnEWaste si o serie de instrumente 
inovative care vor fi încărcate pe hub, respectiv: un model inovativ de paşaport de 
reciclare a produselor electrice şi eletronice, un model de analiza cost-beneficiu pentru 
reciclarea e-deseurilor, un model de implementare a tehnologiilor eco-inovatoare la 
nivel de firma, o metoda de analiza multicriteriala a caracteristicilor produsului relevante 
pentru reciclare, o metoda de evaluare a reciclabitatii bazata pe idealitate, o bibliotecă 
de eco-inovare, un laborator de eco-inovare si formare in domeniu. 
Aceasta va reprezenta o infrastructură de colectare şi analiză a datelor transparentă, 
uşor de accesat pentru publicul larg şi mai ales de către actorii cheie, in care Internetul 
să joace un rol important. Prin facilităţile specifice programării WEB 2.0, facilitând 
abordarea interactivă, cât şi prin conţinutul şi tehnicile de interogare folosite pentru 
accesarea bazelor de date, hub-ul de eco-inovare ce se va realiza in cadrul proiectului 
ECOINNEWASTE va fi o premieră in România şi în lume. Acesta va conţine aspecte de 
ordin legislativ, utilitar, informativ, asociativ, formativ etc. Gradul mare de utilitate si 
accesibilitatea mijloacelor practice de realizare a transferului de know-how în domeniul 
DEEE, vor asigura un număr considerabil de utilizatori ai acestuia din rândul cetăţenilor, 
potenţialilor investitori, administraţiilor locale, reprezentanţilor organismelor de 
reglementare, IMM-urilor – în calitate de beneficiari, cât si din rândul entităţilor de CDI 
(universităţi, institute de cercetare) sau furnizorilor de servicii privind reciclarea DEEE. 
 
 Proiecte de cercetare-dezvoltare implementate de Școala Națională de Studii 

Politice și Administrative din București 
Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru 
sprijinirea dezvoltății la nivel local, POCA, 2016-2019. Proiectul are ca scop 
dezvoltarea unui set unitar de instrumente pentru consolidarea capacității administrației 
publice de a presta/furniza în mod eficient și performant servicii publice de 
calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri. Obiective specifice: Asigurarea premiselor 
pentru fundamentarea soluțiilor referitoare la repartizarea optimă a competențelor între 
autoritățile administrației publice centrale și locale; Asigurarea unei viziuni unitare 
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asupra modului de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a standardelor de 
calitate și după caz, de cost, pentru serviciile publice descentralizate; Dezvoltarea de 
metode și instrumente pentru monitorizarea și evaluarea capacității administrative a 
autorităților administrației publice locale; Creşterea capacităţii autorităților și instituțiilor 
de la nivelul administrației publice centrale de a îşi exercita clar și coerent calitatea 
de coordonator metodologic asupra creării politicilor publice în materia descentralizării. 
Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea 
politicilor publice, POCA, 2016-2019. Scopul proiectului este de a dezvolta și a 
introduce la nivelul Secretariatului General al Guvernului un agregator de date statistice 
multidisciplinare, care va avea ca principal beneficiu fundamentarea riguroasă și 
obiectivă  a proceselor decizionale și documentelor strategice din cadrul administrației 
centrale și locale. Astfel, proiectul își propune să contribuie la soluționarea uneia dintre 
cele mai acute probleme ale administrației centrale din România – capacitate 
instituțională limitată în ceea ce privește luarea deciziilor și formularea politicilor publice. 
Obiectivele specifice ale proiectului include printre altele: Crearea unui sistem coerent 
de 100 de indicatori relevanți pentru măsurarea nivelului de dezvoltare al României; 
Construirea agregatorului de date online Starea Națiunii -  o bază de date online care va 
integra date statistice colectate începând cu 1990 de diverse instituții (date publice 
disponibile pentru perioada 1990 – 2015 și ulterior) necesare pentru măsurarea 
sistemului de indicatori referitor la starea României, utilizabil în fundamentarea deciziilor 
și pregătirea de politici bazate pe dovezi; Implementarea unui program de formare în 
utilizarea agregatorului de date online Starea Națiunii și a rezultatelor de cercetare, 
adresat personalului din administrația locală și centrală ca viitori utilizatori ai 
instrumentului inovator realizat în cadrul proiectului. 
Alte proiecte relevante: Dezvoltarea curriculară şi creşterea relevanţei programelor de 
studiu în administraţie publică prin metode inovative de blended learning şi corelare cu 
piaţa muncii, POSDRU, 2014-2015; Educație universitară competitivă în domeniul 
managementului de program, POSDRU, 2014-2015, Euroantreprenoriat - Calificări 
universitare pentru europenizarea societăţii româneşti, POSDRU, 2014-2015, 
Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi competenţe profesionale sporite pentru studenţii 
din Regiunea Bucureşti – Ilfov, POSDRU, 2014-2015. 
 
 Proiecte de cercetare-dezvoltare implementate de Universitatea de Arhitectură 

și Urbanism Ion Mincu din București 
LABORATOR BRĂILA - Abordări alternative ale periferiilor urbane în cadrul unui 
oraș cu creșterea stagnată (B-LAB), 2015-2016, Programul PA17RO13 - Promovarea 
diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural European, finanțat prin 
Mecanismul Financiar SEE 2009-2014. Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea de 
metodologii alternative de educație și schimb de experiență în ceea ce privește 
diversitatea culturală a periferiilor urbane într-un oraș în scădere. 
 
11.5.3 Exemple de bună practică 
 Colaborarea învățământului superior cu învăţământul profesional şi tehnic  
Universitățile din regiunea București-Ilfov demonstrează interes pentru dezvoltarea 
învățământului profesional și tehnic din următoarele perspective: dezvoltarea de 
programe de masterat și programe de studii postuniversitare relevante pentru 
învățământul profesional și tehnic și participarea în proiecte de cercetare și de formare 
profesională și tehnică.  
Universitatea Politehnica din București (UPB), de exemplu, oferă programul de 
masterat Consilierea și managementul carierei în domeniul profesional și tehnic. 
Universitatea din București oferă programe universitare de master profesional care se 
adresează unor ocupații anume, includ stagii de practică, iar corpul profesoral este mixt 
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(cadre didactice, cercetători, instructori din domeniile de activitate vizate). Sunt oferite și 
programe de masterat interdisciplinare, susceptibile să stimuleze vocații și ocupații noi –
în sistemul de învățare pe tot parcursul vieții. Un astfel de program multiplu se 
regăsește la facultățile Geografie, Sociologie și Științe Sociale, Științe Politice, 
Psihologie și Științele Educației. 
Referitor la programele postuniversitare, Universitatea Politehnica din București, de 
exemplu, oferă un program de formare psihopedagogică în vederea certificării 
competențelor pentru profesia didactică în învățământul profesional și tehnic. 
Universitatea Tehnică de Construcții din București oferă studii postuniversitare de 
conversie profesională în Informatică (4 sem., zi), Educaţie tehnologică (4 sem., zi) și 
cursuri postuniversitare de formare psihopedagogică (nivelul I şi II) pentru absolvenţii de 
învăţământ superior. 
În ceea ce privește proiectele de cercetare și formare profesională, Universitatea 
Politehnica din București a participat în numeroase proiecte cu finanțare 
internațională, precum: Career development in the field of bio(nano)materials, 2013, 
FP7, ERC-2013-StG; Give young generation Wings for SPACE domain: promoting 
Space field among the youngsters as a mean to develop the human resources, 2014, 
H2020, CSA BENEF; Feedback -Oriented Educational System, 2015, H2020, H2020-
ICT-2015; Empowering interactive education for inclusive competitiveness, 2015, 
H2020, H2020-ICT-2015; What are the key policy components for a European lifelong 
learning strategy that will enable growth and inclusion particularly for young adults?, 
2015, H2020 -YOUNG - SOCIETY -2015. Un alt exemplu, Universitatea Tehnică de 
Construcții din București a participat la implementarea proiectului Formarea 
profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru noi oportunități 
de dezvoltare în carieră, POSDRU, 2010-2013. 
 Parteneriate ale universităţilor cu mediul socio-economic  
Parteneriatele dintre universități și organizațiile din mediul socio-economic au scopul 
principal de a asigura un grad de inserție cât mai adecvat al absolvenților pe piaţa 
muncii şi un parteneriat de durată în domeniul cercetării şi educaţiei. Acestea se 
concretizează, de regulă, în organizarea de evenimente, oferirea de stagii de practică, 
internshipuri și posibilități de angajare, vizite de studiu, participarea la conferințe etc. 
De exemplu, Universitatea Politehnica din București susține parteneriate cu 
organizații precum: PTIR – Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, pentru 
promovarea intereselor universităţii şi studenţilor săi; GHF – Group, firmă de 
consultanţă financiară şi brokeraj, pentru provomarea ofertelor de muncă ale companiei 
GHF; P&G – Urlaţi, Prahova, pentru promovarea internship-urilor companiei; Parteneriat 
L.E.A.P. (Link Education And Practice), organizatorul reţelei de centre de consiliere în 
carieră din toate universităţile din ţară, pentru promovarea internă şi externă a 
evenimentelor organizate. 
Anul 2014 rămâne în istoria Universității de Științe Agronomice și Medicină 
Veterinară din București, între altele, pentru constituirea Consorţiului Universităţilor de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară - Ştiinţele Vieţii din România (Bucureşti, Cluj, Iaşi 
şi Timişoara). Consorţiul, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
colaborează în activități precum: optimizarea utilizării resurselor umane, materiale şi 
financiare, cu un mare potenţial de dezvoltare în aria europeană a educaţiei şi 
cercetării; elaborarea de studii, prognoze şi puncte de vedere comune; identificarea şi 
exploatarea unor direcţii în educaţie/formare/cercetare, în domeniul ştiinţelor agricole şi 
medical-veterinare. 
La nivelul Universității din București au fost identificate și încheiate parteneriate noi 
cu mediul de afaceri, cu organizații precum: Camera de Comerț și Industrie a României, 
NN Asigurări de Viață, Renault România, Ernst&Young, precum și o serie de 
parteneriate la nivelul facultăților. 
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La Academia de Studii Economice din București printre partenerii cu care au fost 
semnate acorduri de colaborare pot fi mentionaţi: Ana Hotels, Automatic Data 
Processing (ADP) Romania, Avon Cosmetics (Romania), Bancpost, British American 
Shared Services Europe, British American Tabacco Trading SRL, Banca Comercială 
Feroviară, Baker Tilly Klitou and Partners, Bull Media, Blor Retail, Experbuy, Genpact, 
Grant Thornton, ING Bank, Mercedes-Benz Romania, Nestle Romania, Telekom 
Romania Communications, Unilever South Central Europe, Xerox Business Services 
Romania. 
 
 Oferta învățământului superior din regiune pentru formarea adulţilor 
Universitatea Politehnica din București prin intermediul Centrului de Cercetare, 
Dezvoltare pentru Mecatronică organizează programe postuniversitare de formare și 
dezvoltare profesională continuă, cum ar fi: ”Optometrie - Optică Medicală”, ”Optometrie 
testare și prescripție”, ”Proiectare asistată de calculator I” și ”Proiectare asistată de 
calculator II”. 
Universitatea Tehnică de Construcții din București organizează cursuri post-
universitare, precum: Evaluarea riscului de incendiu pentru construcții și instalații, 
Auditul energetic al clădirilor noi și existente și sistemelor aferente de alimentare cu 
energie termică, Proiectarea structurilor în cadre de beton armat la acțiuni seismice, 
Proiectarea structurilor cu pereți de beton armat la acțiuni seismice, Educaţie 
Tehnologică (zi). Totodată, oferă cursuri postuniversitare de conversie profesională în 
Tehnologia Informației și Educaţie Tehnologică. 
La Universitatea din București, în anul 2015 au fost dezvoltate noi programe de 
practică profesională cu deschidere către voluntariat și recunoașterea competențelor 
non-formale. Oferta de cursuri posuniversitare de formare continuă a fost extinsă pentru 
diverse domenii și arii profesionale: Abordări moderne în psihopedagogia specială la 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Conversie profesională la Facultatea de 
Geografie și Facultatea de Istorie, Evaluarea și monitorizarea substanțelor chimice din 
mediu la Facultatea de Biologie, Profesori documentariști și Biblioteconomie la 
Facultatea de Litere. 
La Academia de Studii Economice din București, în anul 2015 existau 10 programe 
de masterat profesional și licență, realizate în parteneriat cu mediul economico-social. 
Dintre acestea menționăm:  
- programele de masterat „Analiză financiară şi evaluare” și „Economia Proprietăților 

Imobiliare” organizat în cadrul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 
Valori în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
(ANEVAR) pentru echivalarea formării profesionale în domeniul evaluării sau  
programul de masterat ACCA organizat în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune în parteneriat cu ACCA, de asemenea, pentru echivalarea 
profesională în domeniu;  

- programul de masterat „Managementul sistemelor bancare (MsBank)”, organizat în 
cadrul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori în parteneriat cu 
Banca Comercială Feroviară; 

- programul de masterat „Fiscalitate” în parteneriat cu Camera Consultanţilor Fiscali, 
PwC România și EY România și programul de masterat „Tehnici actuariale” în 
parteneriat cu Institutul de Studii Financiare și Asociația Română de Actuariat, 
organizate în cadrul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori;  

- programul de masterat „Finanțe corporative” în parteneriat cu Allianz Managed 
Operations & Services SE și Generali, organizat în cadrul Facultăţii de Finanţe, 
Asigurări, Bănci şi Burse de Valori. 

Pe parcursul anului universitar 2015-2016 la ASE București s-au derulat 8 programe 
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, în domenii precum: 
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Managementul proiectelor europene, Managementul organizaţiei, Contabilitatea şi 
auditul instituţiilor publice, Elaborarea, implementarea şi evaluarea procedurilor de 
control intern şi audit intern, Business Analysis. 
 
 Colaborări ale universităţilor  pentru sprijinirea dezvoltării regionale  
În septembrie 2016, Universitatea Politehnica din București a demarat proiectul 
intitulat „Tehnologii curate de procesare și/sau valorificare  materiale cu potențial 
combustibil - CleanTech” – P_40_308, Acțiunea 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de 
cunoștințe, Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 - 
Cercetare, dezvoltare tehnologiciică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor. Proiectul CleanTech are ca obiective specifice: 
managementul energetic durabil al reziduurilor industriale și urbane; procesarea 
deșeurilor ce nu pot fi valorificate direct; identificarea unor probleme și propuneri de 
soluții pentru creșterea eficienței energetice, de mediu și de securitate în exploatare. 
Totodată, universitatea organizează anual conferința TRANSLU Interacțiuni dintre 
transporturi și dezvoltare regională. Tematica conferinței include: Moblitate spațială în 
epoca mondializării și globalizării; Amenajarea teritoriului și urbanism: Soluţii pentru 
mobilitate durabilă; Politici publice; Orașe care economisesc energie; Inserţia 
aglomerărilor urbane în teritoriul naţional; Interacțiuni amenajarea teritoriului/urbanism – 
transporturi: Infrastructuri de transport și dezvoltare economică a teritoriului; Rețelele 
infrastructurii și ale serviciilor; Accesibilitate și atractivitate; Transporturi locale, zonale, 
internaționale; Rețele ”hub-and-spoke”; Logistici integrate; Evaluarea economică a 
coridoarelor de transport; Fiabilitatea funcțională a rețelelor serviciilor; Reflectarea 
amenajării teritoriului și a soluțiilor pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate în calitatea 
vieții (efecte economice, sociale, ambientale): Repartiție modală; Traficul și efectele 
externe negative (poluare locală și globală, insecuritate, fragmentarea spaţiului); 
Congestia urbană și soluții pentru limitarea efectelor acesteia. 
În perioada martie 2014 – decembrie 2015, UPB a derulat iproiectul PRECIS – 
”Infrastructură de cercetare pentru dezvoltatea produselor, proceselor și serviciilor 
inovative inteligente”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 
cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS 
CCE). Centrul de cercetare pentru produse, procese şi servicii inovative inteligente 
PRECIS are ca obiectiv general extinderea infrastructurii curente și a activităţilor de 
cercetare din UPB, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, în vederea realizării 
transferului tehnologic şi dezvoltării produselor, proceselor şi serviciilor inovative de 
noua generaţie destinate, în principal industriei şi sănătăţii.  
Universitatea Tehnică de Construcții din București, prin intermediul Facultății de 
Construcții Civile Industriale și Agricole organizează un program de licență cu 
specializarea Inginerie urbană și dezvoltare regională. 
Studenții Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 
participă la numeroase acţiuni de voluntariat, în special pentru reconstrucţia ecologică a 
unor zone ale ţării afectate de diferite fenomene ale naturii sau afectate de activităţile 
antropice. 
La Universitatea din București, în ianuarie 2016 a fost acreditat programul de master 
Dezvoltare Regională Inteligentă care a fost inclus în oferta educațională a universității 
începând cu anul universitar 2016-2017. Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 
organizează masterul de Antropologie si Dezvoltare Comunitară, iar Facultatea de 
Geografie organizează programul de masterat Geografie Aplicată și Dezvoltare 
Regională. Universitatea a coordonat implementarea proiectului “Dezvoltarea capacității 
instituționale a Consorțiului Regional București-Ilfov”, POSDRU, 2009-2012 
Academia de Studii Economice din București a fost implicată în anul 2015, în 
calitate de partener, în implementarea proiectului Întărirea capacității Serviciului Public 
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de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare, care presupune dezvoltarea și 
îmbunătățirea serviciilor de suport pentru antreprenoriat, ca modalitate sustenabilă de 
creștere a ratei de ocupare de pe piața muncii; 42 de angajați ai serviciului public de 
ocupare și 160 de șomeri au beneficiat, în mod direct, de activitățile proiectului. De 
asemenea, ASE București a avut în implementare, în perioada 2014-2015, un proiect în 
calitate de beneficiar în cadrul DMI 5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active 
de ocupare, care are ca obiectiv principal îmbunătățirea capacității de ocupare a 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor și crearea premiselor ca 
acestea să devină auto-ocupate prin începerea de activități independente; 1214 șomeri 
și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au beneficiat de consiliere și de acces 
la programe de perfecționare/specializare și calificare oferite în cadrul acestui proiect. 
În anul 2015, ASE Bucuresti şi-a intensificat activitatea de susţinere a antreprenorilor, 
mai ales cu vârsta între 18 şi 25 ani, prin derularea a trei proiecte majore POSDRU Axa 
3.1. Schema de ajutor de minimis, acordarea de 25.000 euro nerambursabili pentru 
start-up-uri. Acestea sunt: Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor 
manageriale pentru a genera un număr crescut de afaceri (NewBiz), 
POSDRU/176/3.1./S/150300); Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor 
manageriale ale studenților și ale tinerilor întreprinzători pentru a genera un număr 
crescut de afaceri (BizStart) (POSDRU/176/3.1/S/150298); Fii T.A.Re! ‒ Tineri 
Antreprenori Responsabili (POSDRU/176/3.1./S/150673). În urma derulării proiectului 
“Fii T.A.Re!” s-a creat un incubator de afaceri cu sediul în str. Frumoasa, nr. 31, cu 
scopul de a acorda servicii suport pentru tinerii antreprenori şi de facilita networkingul 
cu furnizori, clienţi potenţiali, mentori, consultanţi etc. De asemenea, s-au creat 12 
celule de lucru pentru tinerii antreprenori beneficiari în cele trei proiecte şi studenti ai 
ASE Bucureşti.  
 
 Mecanisme şi instrumente de corelare a ofertei educaţionale a învățământului 

superior din regiune cu nevoile de dezvoltare socio-economică  
Pentru o mai bună corelare a învățământului superior din regiune cu nevoile de 
dezvolare socio-economică, universitățile implementează diferite proiecte cu impact 
asupra pieței muncii și realizează studii privind evoluțiile de pe piața muncii. 
Astfel, Universitatea Politehnica din București a participat ca partener în proiectul 
POSDRU „Îmbunătăţirea calităţii sistemului naţional de învăţământ superior în 
conformitate cu schimbările societăţii bazate pe cunoaştere şi cu dinamica pieţei 
muncii” - IMPACT, coordonat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în 
cadrul căruia au fost realizate următoarele: analiză SWOT a 10 documente ale 
sistemului de calitate din universitățile partenere, pe baza căreia acestea au fost 
actualizate; comparație a sistemelor de management al calității în sistemul universitar 
din România pe baza unui sondaj la care au participat 46 universități; studiu comparativ 
între sistemele de management al calităţii din România şi sisteme similare de la 
universităţi din UE; sesiune de pilotare a noilor instrumente/ proceduri/ metodologii/ 
mecanisme de asigurare a calității (Manualul de Asigurare a Calității). 
Totodată, UPB a participat ca partener în proiectul POSDRU ”Comunitate virtuală 
pentru asigurarea calităţii şi perfecţionării managementului strategic şi inovativ în 
universităţile tehnice şi compozite, în vederea creşterii relevanţei învăţământului 
superior pentru piaţa muncii – ACAD-INOV”, coordonat de ARACIS, în cadrul căruia au 
fost realizate următoarele: a fost realizat un acord de cooperare interuniversitară între 
cele 4 universități care au format consorțiul din acest proiect; schimb de bune practici 
pentru analiza sistemelor de evaluare a performanței universitare și pentru 
perfecționarea managementului strategic al educației, cercetării și inovării la nivelul 
universităților partenere; au fost stabiliți indicatori pentru evaluarea nivelului de 
îndeplinire a criteriilor, a standardelor de performanță specifice pentru două tipuri de 
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universități: universități tehnice și universități compozite; stabilirea unor linii directoare 
de revizuire, de testare și de implementare a unor noi indicatori de referință, pentru 
asigurarea managementului calității în învățământul superior tehnic și compozit; a fost 
elaborat un set de propuneri către solicitant pentru completarea metodologiei de 
evaluare a ARACIS; a fost dezvoltată și implementată o soluție informatică pentru 
elaborarea, revizuirea și testarea sistemelor de indicatori de referință şi a mecanismelor 
de asigurare şi management al calității. 
Universitatea Tehnică de Construcții din București a implementat proiecte precum: 
Pachete de cursuri opționale pentru programele de studii de licență și masterat din 
domeniul inginerie civilă, specializarea transporturi terestre, adaptate cerințelor de 
acces pe piața muncii, POSDRU, 2014-2015; Facilitarea tranziţiei studenţilor de la 
şcoală la viaţa activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în 
domeniul construcţiilor şi al producţiei de materiale pentru construcţii-CONSIMAT; 
POSDRU, 2014-2015; Fii profesionist ! POSDRU, 2014-2015; BUILD UP Skills 
QualiShell “Schema naţională de calificare pentru forţa de muncă din construcţii pentru 
realizarea de anvelope de înaltă performanţă ale clădirilor”, 2012 – 2015. Totodată, 
UTCB oferă cursuri gratuite pentru perfecționarea profesională a studenților în vederea 
facilitării accesului pe piața forței de muncă. 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București încheie 
anual convenţii de practică cu companii din domeniul agricol, ferme, Direcţii Sanitar-
Veterinare, clinici veterinare, unităţi de procesare a produselor agro-alimentare, ocoale 
silvice, primării, societăţi comerciale, parcuri, grădini, situri istorice, persoane fizice 
autorizate etc. pentru efectuarea practicii studenţilor. Pe lângă stagiile de practică 
efectuate în unităţile menţionate mai sus, studenţii USAMV B beneficiază de baza 
materială dezvoltată în acest sens în staţiunile didactice şi centrele de practică ale 
Universităţii de la Moara Domnească, Pietroasa, Istriţa, Stoeneşti şi Bran. 
Politicile educaționale ale Universității din București sunt în permanență calibrate în 
raport cu dinamica pieței forței de muncă din România și din Europa. Astfel, 
școlarizarea în cadrul anumitor programe de masterat s-a făcut alternativ, în funcție de 
feedback-ul primit din viața socio-profesională. Sunt organizate periodic întâlniri cu 
angajatorii și ofertanții de programe de practică profesională specifice programelor 
academice ale universității. Este de menționat colaborarea cu Camera Americană de 
Comerț din România la nivel instituțional și organizarea a numeroase conferințe de 
management al carierei în cadrul diferitelor proiecte. Un exemplu de program de 
masterat acreditat recent care integrează cerințele pieței muncii este cel dezvoltat la 
Facultatea de Biologie Managementului calității în laboratoarele medicale. 
Academia de Studii Economice din București a creat platforma e-Alumni - 
comunitatea virtuală a absolvenţilor. 100% dintre absolvenţii promoției 2015 sunt 
înscrişi pe platformă. Platforma e-Alumni a fost dezvoltată în cadrul proiectului 
POSDRU/56/1.2./S/31541 Modernizarea educaţiei academice prin introducerea unui 
sistem informatic pentru managementul universităţilor româneşti (SIMUR) şi are ca 
obiectiv realizarea unei platforme online care să permită menţinerea unei legături 
strânse a Academiei de Studii Economice din Bucureşti cu absolvenţii săi. 
Facilitarea accesului pe piața muncii a studenților din cadrul ASE București reprezintă o 
preocupare permanentă a membrilor comunității academice. Astfel, în cadrul celor 19 
proiecte aflate în implementare în anul 2015, în cadrul DMI 2.1 Tranziția de la școală la 
o viață activă, 5328 de studenți de la programele de licență și masterat au beneficiat de 
stagii de practică sau consiliere profesională. Pentru a răspunde exigențelor impuse de 
către mediul de afaceri pe piața muncii, prin implementarea celor 6 proiecte din cadrul 
DMI 1.2 Calitate în învățământul superior, în anul 2015, ASE București a avut în vedere 
creșterea competitivității prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu 
piața muncii și asigurarea unor oportunități sporite pentru participarea viitoare a 
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studenților pe o piață a muncii modernă și flexibilă. Grupul țintă aferent acestor proiecte 
este de 1535 studenți și 215 cadre didactice. 
La Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, fiecare 
facultate are mijloace şi proceduri prin care monitorizează sistematic traseele 
profesionale ale absolvenţilor, fiind în măsură să-şi actualizeze bazele lor de date. În 
perioada iulie 2010 – ianuarie 2012, SNSPA a participat Ia implementarea proiectului 
POSDRU „Absolvenţi pe Piaţa Muncii: Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe 
piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior”. În ultimii doi ani, proiectul 
POSDRU dezvoltat de DRIIE „Competenţe, calitate, flexibilitate şi ocupabilitate în oferta 
educaţională a programelor de masterat“ este încă o dovadă de interes față de rata 
angajabilităţii şi de calitatea programelor de studii. Una dintre activitățile proiectului se 
referă la înregistarea percepţiilor absolvenţilor cu privire la relaţia dintre universitatre şi 
piaţa muncii, la criteriile de care ţin cont angajatorii în procesul de selecţie a resurselor 
umane, la impactul pregătirii masterale asupra vieţii de muncă, la dificultăţile 
întâmpinate de absolvenţi în procesul de inserţie pe piaţa muncii, la mijloacele folosite 
pentru identificarea locurilor de muncă vacante şi la impactul vârstei asupra 
oportunităţilor de angajare. 
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