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CRT. 

NUMELE ȘI 
PRENUMELE INSTITUȚIA REPREZENTATĂ 

FUNCȚIA 
ÎN CADRUL INSTITUȚIEI  

FUNCȚIA ÎN 
CLDPS 

1 Marița Cristian Instituția Prefectului Județul Satu Mare Manager public Membru titular 

2 Tulbu Ioana Instituția Prefectului Județul Satu Mare Consilier superior Membru supleant 

3 Pataki Csaba Consiliul Județean Satu Mare Președinte Membru titular 

4 
Ștern Felicia Cristina Consiliul Județean Satu Mare Director executiv Direcția 

Dezvoltare Regională 
Membru supleant 

5 Feher Doina Primăria Municipiul Satu Mare Viceprimar Membru titular 

6 Marinescu Anca Primăria Municipiul Satu Mare Șef birou  Membru supleant 

7 
Marușca Septimiu 

Marcel 
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Satu Mare 
Director executiv adjunct Membru titular 

8 
Tucu Radian Ștefan Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Satu Mare 
Consilier superior Membru supleant 

9 Dan Alin Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare Inspector șef adjunct RM Membru titular 

10 Flore Ioan Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare Consilier superior Membru supleant 

11 

Tivadar Ildiko Emese Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 
Satu Mare 

Director executiv Membru titular 

12 
Buboi Donca 

Claudiu 
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Satu Mare 
Inspector superior Membru supleant 

13 
Sibianu Simona Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare Consilier prognoză și 

rețea școlară 
Membru titular 

14 
Dîngă Adriana Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare Inspector învățământ 

profesional și tehnic 
Membru supleant 

15 
Cristuțiu Marinela Camera de Comerț Industrie și Agricultură Satu 

Mare 
Șef departament resurse 
umane, proiecte, cursuri 

Membru titular 

16 
Culic Daniela Camera de Comerț Industrie și Agricultură Satu 

Mare 
Director general Membru supleant 

17 

Brumboiu Dan Asociația Economică Germano-Română pentru 
Regiunea de Nord Vest 

Vicepreședinte Membru titular 

18 
Cadar Iuliu Asociația Economică Germano-Română pentru 

Regiunea de Nord Vest 
Președinte Membru supleant 

19 
Nagy Otto Uniunea Generală a Industriașilor din România 

UGIR 1903 
Membru UGIR 1903 Membru titular 

20 
Păcurar Traian Uniunea Generală a Industriașilor din România 

UGIR 1903 
Președinte Membru supleant 

21 Katona Ana Maria SC ContiTech Fluid Automotive România SRL Responsabil școlarizare Membru titular 

22 Rokk Betina SC ContiTech Fluid Automotive România SRL Responsabil comunicare Membru supleant 

23 Tulan Sorina SC Inedit SRL Manager general Membru titular 

24 Andreican Maria SC Inedit SRL Asistent manager Membru supleant 

25 
Costea Ciprian Dan SC Autonova SA 

 
Vicepreședinte Consiliul 

de Administrație 
Membru titular 

 

Bota Rodica SC Autonova SA Director Economic Membru supleant 

27 Govor Radu Vasile SC Proiect Expert SRL Manager Membru titular 

28 Hozai Rodica SC Proiect Expert SRL Economist Membru supleant 

29 
Bala Cristina Centrul de Resurse Crest Expert regional campanii 

de promovare 
Membru titular 

30 Balint Noemi Centrul de Resurse Crest Asistent manager Membru supleant 

31 Faur Sorin Sindicatul Liber Samus Satu Mare Președinte Membru titular 

32 Darle Vasile Sindicatul Liber Samus Satu Mare Secretar general Membru supleant 

33 Bijan Maria Sindicatul Liber Mondiala Satu Mare Președinte Membru titular 

34 Szoradi Eva Sindicatul Liber Mondiala Satu Mare Inspector resurse umane Membru supleant 
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35 Drăgan Ioan Sindicatul Învățământului Preuniversitar Satu Mare Președinte Membru titular 

36 Tâlvâc Sergiu Sindicatul Învățământului Preuniversitar Satu Mare Prim Vicepreședinte Membru supleant 

37 Oprea - Șuta Victor Sindicatul Liber din Învățământ Satu Mare Președinte Membru titular 

38 Pop Claudia Stela Sindicatul Liber din Învățământ Satu Mare Vicepreședinte Membru supleant 

 

Persoanele care au elaborat PLAI al județului Satu Mare, 2016-2025: 
 

Adriana Dîngă – inspector învățământ profesional și tehnic 

Simona Sibianu – consilier prognoză și rețea școlară  

Marcel Septimiu Marușca – director executiv adjunct AJOFM Satu Mare-  

Ioan Tiution – consilier superior AJOFM Satu Mare-  
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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

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

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

membru al Uniunii Europene.  

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 ÎPT 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:  
 descentralizarea deciziei şi distribuirea acesteia pe mai multe niveluri 
decizionale, respectiv naţional, regional, judeţean şi local  
 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 ale  unităţilor de învăţământ) 
 combinarea fluxului decizional de sus în jos cu cel de jos în sus  
 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 
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Scopul Planului Local de Acțiune pentru Învățământ (PLAI) este de a stabili măsurile integrate 
de educație și formare profesională și îmbunătățirea corelării ofertei învățământului 
profesional și tehnic cu nevoile de dezvoltare economico – socială locală în perspectiva anului 
2025. 

Cele mai importante roluri ale PLAI sunt: 
 să analizeze în profunzime contextul județean, în raport cu contextul regional, și 
să identifice aspectele specifice județului; 
 să stabilească prioritățile, țintele și acțiunile la nivel județean pentru dezvoltarea 
învățământului profesional și tehnic, ca răspuns la problemele specifice județului; 
 să contribuie la stabilirea țintelor la nivel regional; 
 să furnizeze un cadru general pentru elaborarea și armonizarea la nivelul 
județului a planurilor de acțiune ale școlilor (PAS); 
 să faciliteze luarea deciziilor la nivel județean pentru restructurarea rețelei 
școlilor învățământului profesional și tehnic și finanțarea pentru investiții specifice în 
ÎPT. 

PLAI este actualizat anual de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 
(CLDPS), structură partenerială consultativă, cu atribuții în domeniul învățământului profesional 
și tehnic. 
 

1. REZUMAT 

 

În documentul prezentat în cele ce urmează membrii Comitetul Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social   îşi exprimă viziunea asupra TVET prin două direcţii majore de acţiune:  

 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico – socială 
durabilă de la nivel local, regional şi naţional, precum şi la interesele şi nevoile de 
educaţie şi formare ale elevilor; 
 Asigurarea calităţii actului educaţional, ca bază a succesului inserţiei socio – 
profesionale a absolvenţilor; 
 

Structura PLAI oferă: 

 sinteză a indicatorilor relevanți pentru ÎPT, indicatori asumați de România pentru 
următorul interval, ciclu de programare european, la nivel european, național, regional 
și județean pentru a permite ca setul de obiective și activități planificate să constituie o 
contribuție la realizarea indicatorilor de progres asumați; 

 sinteză a celor mai importante elemente ale aspectelor județene privind evoluțiile 
demografice, nevoia actuală și cea prognozată de calificări cerute pe piața muncii; 

 imaginea actualizată a capacității sistemului educațional  de a răspunde nevoilor de  
calificări pe nivelele reglementate 3, 4 și 5, în raport cu cererea de pe piața muncii;  

 analize relevante la nivel județean, în baza cărora se va elabora planul de măsuri; 
Structura adoptată la nivel național pentru PRAI și PLAI,  asigură comparabilitatea datelor și a 
rezultatelor la nivel național, pentru a permite monitorizarea progresului realizat în raport cu 
țintele asumate de România,  ca o contribuție la obiectivele europene.  
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Capitolul 2 Contextul european și național oferă o sinteză a indicatorilor relevanți pentru ÎPT, 
indicatori asumați de România pentru următorul interval, ciclu de programare european. Sunt 
prezentate elemente ale analizei la nivel european, național și regional, pentru a permite ca 
setul de obiective și activități planificate la nivel județean să constituie o contribuție la 
realizarea indicatorilor de progres asumați la nivel național. Acest capitol permite analiza 
propriului sistem prin metoda benchmarking, având repere situațiile și exemplele din statele 
membre ale UE, relevante pentru progresul asumat pentru următoarea perioadă.  

Capitolele  Aspecte demografice (3), Profilul economic județean (4)  și Piața muncii la nivel 
județean (5) oferă o sinteză a celor mai importante elemente ale aspectelor privind evoluțiile 
demografice, nevoia actuală și cea prognozată de calificări cerute pe piața muncii.  Concluziile 
obținute din interpretarea corelată a datelor specifice aferente acestor domenii  constituie 
imaginea cererii actuale de forță de muncă la nivel județean.  

Capitolul 6 Învățământul profesional și tehnic din județ oferă imaginea actualizată a capacității 
sistemului educațional  de a răspunde nevoilor de  calificări pe nivelele reglementate 3, 4 și 5, în 
raport cu cererea conturată în capitolele mai sus menționate.  Evoluția ofertei de ÎPT urmărită și 
documentată pentru ultimii 10 ani (pentru majoritatea indicatorilor relevanți) scoate în 
evidență reducerea ponderii ofertei ÎPT, datorată în primul rând declinului  demografic care a 
afectat oferta județeană, dar și a atractivității scăzute a învățământului profesional și tehnic, în 
contextul unei slabe orientări profesionale în rândul elevilor și părinților. Analizele realizate 
sunt relevante la nivel județean și pot fi utilizate la nivelul unităților de învățământ, pentru 
actualizarea PAS. 

PLAI  oferă rezultatele analizelor prin Capitolul 8 Analiza SWOT a corelării ofertei de formare 
profesională cu cererea. Capitolul 9 Rezumatul principalelor concluzii și recomandări pentru 
planul de măsuri cuprinde principalele recomandări dezvoltate în Capitolul 10 Plan de măsuri, 
structurat pe patru priorități.  

Documentul PLAI urmează să fie actualizat cu date noi conform metodologiei de reactualizare și 
urmează a fi utilizat la nivelul unităților de învățământ pentru dezvoltarea și implementarea 
PAS – Planul de Acține al Școlii.  

Măsurile din Planul de acțiune vor fi implementate la nivel județean, proces care va fi 
monitorizat, asigurându-se astfel continuitatea procesului de corelare a ofertei de formare 
profesională cu cererea de pe piața muncii. 

 

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: 
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a) creşterea ratei de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la 
cel puțin 75%1; 
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 școlii2 la maximum 10%3 și creșterea 
procentului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar 
la cel puțin 40%4 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 
2008; 
 

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 vieții5; 
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, 
matematică și științe exacte6, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 
3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar7, 
ar trebui să fie de cel puțin 40 %; 
4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii8 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 angajați9 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 201010. 
 
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: 
 

                                                           
1 Față de nivelul de referință de 69% la momentul adoptării Strategiei EFP 
2 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 
3 Față de nivelul de referință de 15% la momentul adoptării Strategiei EFP 
4 Față de nivelul de referință de 31% la momentul adoptării Strategiei EFP 
5Adică 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) 
6Sursă: OCDE/PISA 
7 Nivelurile ISCED 5 și 6 (EUROSTAT, UOE) 
8Adică 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) 
9 Se referă la absolvenții învățământului secundar superior (ISCED 3), terțiar nonuniversitar(ISCED 4) și absolvenții 
învățământului terțiar (ISCED 5-6) 
10

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 nici o altă activitate de educație și formare profesională. 
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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 
şcolii11 

% 
(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 
terțiar12 

% 
(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 exacte13 

% 
(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 
ÎPV14 

% 
(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)15 

% 
(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 
ocupare16 

% 
(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                                                                                                                                                      Tabel nr.1                                                                                                                                            

 
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. 

                                                           
11 Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_40) 

12Sursa: Eurostat (date online, code:t2020_41) 
13 Sursa: Educational Training Monitor 2014, conform OECD (PISA 2009 și 2012), 
14 Sursa: Eurostat (date online, code:trng_lfs_13) 
15 Sursa: Eurostat (date online, code:edat_lfse_32) 

16Sursa: 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 PISA17. 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 creștere 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%i, 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; 

                                                           
17 OECD 2016 - PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education  
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Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020; 
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; 
Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020; 
Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi 
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni; 
Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020; 
Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 
pentru perioada 2014-2020; 
Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 
Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020; 
Strategia Naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020; 
Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-
2030; 
Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020; 
Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-
2020; 
Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. 
 
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are 
următoarele obiective strategice şi direcţii de acţiune:  
 
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru 
piaţa muncii, având ca țintă strategică creșterea 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 creșterea 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: Creșterea 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;  
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b)Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții 
la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

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

7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor 
învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 
8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor 
învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de 
învățământ pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 

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

a)Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 
profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 
b)Creșterea 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 competențelor 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 
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modificările şi completările ulterioare. Structura învăţământului profesional şi tehnic este 
ilustrată în figura de mai jos. 
 

 
Sursa:MEN                                                                                                                                                                                                               Figura nr.1 
 
 

Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele a IX-a și a 
X-a) și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și particularizând  
competențe (cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare ale învățării. 
 
Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: 
    a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; 
    b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; 
    c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. 
 
Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, în 
conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru unele forme de 
învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an. 
 
Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu examen 
de certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională. 
Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul postliceal 
și pot obține, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții cu diplomă de bacalaureat pot 
continua studiile în învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau în învățământul 
superior, în orice program de studii și pot obține nivelurile  de calificare 6, 7 și 8. 
Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează 
examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al 
calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.  
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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 și 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 
 
Planul de dezvoltare regională (PDR) este principalul document de planificare elaborat la nivel 
regional şi reflectă politicile de dezvoltare relevante la nivel naţional în raport cu nevoile 
specifice la nivel de regiune, dar şi cu direcţiile strategice de politică ale celorlalţi principali 
finanţatori ai programelor de dezvoltare aferente regiunii respective.  
Planificarea are în vedere atât fondurile externe (europene) cât şi interne 
(naţionale/guvernamentale, regionale, locale). PDR a fost realizat în conformitate cu orientările 
metodologice elaborate de către Ministerul Dezvoltării Regionale ce vizează atât conţinutul 
Planurilor de Dezvoltare Regională cât și cadrul partenerial de elaborare, consultare și aprobare 
al acestora, fiind modificat în urma analizei ex-ante. 
Planul de Dezvoltare Regională își propune să contribuie la realizarea celor trei obiective de 
bază ale politicii de dezvoltare regională în România, stipulate în Legea nr.315/2004 privind 
dezvoltarea regională: 
  1. Diminuarea dezechilibrelor regionale existente, 
  2.  Corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, 
  3.  Stimularea cooperării inter-regionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere. 
PDR 2014-2020 porneşte de la analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor existente şi a 
tendinţelor înregistrate în perioada de programare trecută (2007-2013) la nivelul regiunii de 
dezvoltare Nord-Vest (Transilvania Nord) în domenii legate de: resursele naturale, sistemul  de 
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aşezări, structura socio-demografică a populaţiei, infrastructura, mediul, economia, turismul, 
agricultura şi dezvoltarea rurală, administraţia şi buna guvernanţă. 
 
Analiza situaţiei existente se încheie cu evidenţierea potenţialului şi a nevoilor specifice regiunii, 
prin intermediul analizei punctelor tari și slabe, oportunităţilor și ameninţărilor (SWOT). 
Pe baza acestor informaţii, a viziunii de dezvoltare pe termen lung, precum şi a contextului de 
planificare şi programare de la nivel naţional şi european privind politica de coeziune pentru 
perioada 2014-2020, au fost formulate obiective, priorităţi şi acţiuni specifice de dezvoltare ale 
regiunii pentru exerciţiul financiar 2014-2020. 
Ultima parte a documentului oferă informaţii privind cadrul în care ar trebui să se realizeze 
procesul de monitorizare şi evaluare a PDR pe parcursul perioadei 2014-2020. Aceste activităţi 
sunt importante, deoarece perioada actuală de programare pune un accent mai mare pe 
obţinerea de rezultate care să conducă la un impact real mai mare, dar şi pentru a putea realiza 
rapoartele strategice privind implementarea planului în 2016, 2019 şi 2022. 
PDR 2014-2020 oferă cadrul necesar pentru identificarea şi integrarea/corelarea proiectelor la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, pe baza priorităţilor de dezvoltare pentru următoarea  
perioadă de programare. 
 Astfel documentul conţine şi un portofoliu de proiecte prioritare strategice. Prin acest 
portofoliu se dorește să se contribuie la creşterea absorbţiei şi impactului fondurilor la nivel 
regional. De asemenea, se preconizează, că în acest mod impactul asupra dezvoltării regiunii ar 
fi unul mult mai puternic, investiţiile prioritare finanţate din fonduri europene sau 
guvernamentale fiind multiplicate prin investiţiile realizate din fonduri private utilizate pentru 
proiecte complementare, conexe celor prevăzute în cadrul portofoliului de proiecte strategice 
la nivel regional. 
 
În cadrul PDR se realizează o analiză detaliată a tuturor sectoarelor de dezvoltare a regiunii 
Nord-Vest, un capitol aparte reprezintă Educația, care cuprinde informații relevante atât pentru 
învățământul profesional și tehnic, căt și pentru învățământul superior.  
În continuare sunt prezentate prioritățile identificate în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 
REGIONALĂ, din care sunt preluate prioritățile și obiectivele specifice.   

Strategia de dezvoltare propusă pentru Regiunea Nord-Vest pentru perioada 2014-2020 se 
bazează pe rezultatele analizei SWOT şi pe nevoile şi provocările, care au putut fi identificate în 
această analiză. De asemenea are în vedere viziunea şi obiectivele identificate la nivel regional 
pe termen lung, precum şi orientările de la nivel european şi naţional.În ceea ce priveşte 
aspectele metodologice s-a adoptat orientarea europeană bazată pe concentrarea tematică a 
resurselor şi orientarea către rezultate şi impact, ca răspuns la principalele provocări 
identificate. Conform logicii de intervenţie promovate la nivel european pentru perioada 2014-
2020, strategia se structurează pe următoarele nivele de intervenţie: obiectiv general, priorităţi 
şi priorităţi de intervenţie, pentru care s-au stabilit obiective specifice, respectiv acţiuni 
orientative. Fiecare prioritate corespunde mai multor Obiective Tematice Europene. 

OBIECTIVUL  GENERAL 
 
Creșterea economiei regionale prin dezvoltare multidimensională şi integrată pentru 
diminuarea disparităţilor intra- şi interregionale şi creşterea standardului de viaţă regional. 
 
Prioritatea 1 –Creșterea competitivităţii regiunii şi stimularea cercetării şi inovării 



 

17 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC 

ŞI PROFESIONAL  2016-2025   
SATU MARE 

Prioritatea 2 – Creșterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi a 
informaţiilor 
Prioritatea 3 – Creșterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune 
Prioritatea 4 – Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi 
reducerea emisiilor poluante 
 
Prioritatea 1 –Creșterea competitivităţii regiunii şi stimularea cercetării şi inovării 
1.1 Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor şi a microîntreprinderilor şi creșterea gradului de 
internaţionalizare ale acestora 
OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea competitivităţii IMM-urilor şi a microîntreprinderilor prin investiţii 
în infrastructură, acces la servicii şi reţele internaţionale 
1.2 Sprijinirea şi promovarea activităţilor de CDI 
OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea capacităţii de cercetare, inovare şi transfer tehnologic, 
1.3 Dezvoltarea şi încurajarea antreprenoriatului 
OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea spiritului antreprenorial 
1.4 Dezvoltarea şi valorificarea potenţialului turistic 
OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea performanţei sectorului turistic în economia regională 
Prioritatea 2 – Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi a 
informaţiilor 
2.1 Dezvoltarea unui sistem de transport durabil şi sustenabil 
OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea unui sistem integrat de infrastructură de transport regional, 
conectat la reţeaua TEN-T 
2.2 Îmbunătăţirea accesului la infrastructura TIC şi creșterea atractivităţii utilizării reţelelor de 
către mediul privat şi public 
2.2 Îmbunătăţirea accesului la infrastructura TIC şi creșterea atractivităţii utilizării reţelelor de 
către mediul privat şi public 
Prioritatea 3: Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune  
3.1 Investiţii în educaţie, servicii sociale şi de sănătate şi în îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor din aceste domenii 
OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea calităţii infrastructurii şi a serviciilor în domeniul educaţiei, 
sănătăţii şi a serviciilor sociale durabile şi incluzive 
3.2 Dezvoltarea capitalului uman 
OBIECTIV SPECIFIC: Promovarea ocupării forţei de muncă 
3.3 Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în zonele urbane şi rurale 
OBIECTIV SPECIFIC: Îmbunătăţirea calităţii vieţii grupurilor vulnerabile şi dezavantajate, precum 
şi asigurarea accesului la servicii sociale, de sănătate şi de educaţie de calitate 
3.4 Dezvoltarea capacităţii administrative regionale 
OBIECTIV SPECIFIC: Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice 
Prioritatea 4: Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi 
reducerea emisiilor poluante 
4.1 Promovarea eficienţei energetice în sectorul public şi privat 
4.2 Protecţie împotriva efectelor schimbărilor climatice 
4.3 Protejarea biodiversităţii şi a resurselor naturale (apă, aer, sol) 
4.4 Dezvoltare urbană durabilă 
4.5 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în sectoarele apă şi deşeuri 
4.6 Dezvoltarea sustenabilă a patrimoniului cultural şi construit 
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Fiecare județ al regiunii Nord-Vest a elaborat Strategia de dezvoltare a județului, publicată pe 
pagina web a Consiliului Județean și care va fi luată în considerare la elaborarea Planurilor  
Locale de Acțiune pentru Învățământ (PLAI): 
Strategia pentru dezvoltarea durabilă a județului Bihor, pentru perioada 2014-2020; 
Strategia pentru dezvoltarea durabilă a județului Bihor, pentru perioada 2014-2020; 
Strategia de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014-2020 
Strategia de dezvoltare durabilă a județului Maramureș, pentru perioada 2014-2020 
Strategia de dezvoltare a județului Satu-Mare până în 2020; 
Strategia de dezvoltare a județului SĂLAJ  
 

 
3. ASPECTE DEMOGRAFICE 

 

 

 

3.1. Evoluţii şi situaţia actuală 
 
Județul Satu Mare, poartă deschisă spre Europa Apuseană este situat în nord-vestul României, în zona 
frontierei comune cu Ungaria şi Ucraina, mai exact în centrul Europei, pe o suprafaţă de 4418 km² și are o 
poziţie strategică în cadrul regiunii Nord-Vest şi a euroregiunii Carpatică, fiind o poartă de 
intrare dinspre Ungaria, prin punctul de trecere al frontierei Petea, şi Ucraina, prin Halmeu. 
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                                                                                                                                                                                        Figura nr.2 Poziţia județului Satu Mare 

 
În cadrul regiunii de dezvoltare Nord-Vest, Satu Mare se învecinează la est cu județul 
Maramureş, la sud cu județul Sălaj, la sud-vest cu județul Bihor, la vest cu Ungaria, iar la nord cu 
Ucraina, fiind situat relativ aproape de patru capitale europene: Bucureşti (578 km), Budapesta 
(336 km), Bratislava (537 km) şi Viena (580 km). 
 
 

 
                                                                                                              Figura nr.3 Poziţia județului Satu Mare în cadrul regiunii de dezvolare Nord-Vest 

 
 
 
Din punct de vedere fizic, teritoriul județului este variat, cuprinzând câmpia ca formă dominantă, dealuri 
şi munţi. Zona de câmpie, componentă a depresiunii Panonice, reprezentând 63% din suprafaţa totală, se 



 

20 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC 

ŞI PROFESIONAL  2016-2025   
SATU MARE 

întinde în partea de vest şi sud-est a județului şi este brăzdată de râurile Someş şi Crasna. Zona montană 
ocupă partea de nord-est a judeţului, fiind reprezentată de Munţii Oaşului şi o mică parte din 
Munţii Gutâi.  Înălţimile muntoase cresc de la est spre vest ajungând la 827 m în Munţii Oaşului şi la 
1200 m pe vârful Pietroasa din Munţii Gutâi. Spre vest munţii închid depresiunea numită “Ţara Oaşului”. 
 
Reţeaua hidrografică a județului Satu Mare este reprezentată de râurile Someş cu o lungime de 60 km pe 
teritoriul județului, Tur 66 km şi Crasna 57 km. Solurile au o varietate redusă predominând cele silvestre 
brune şi brune-gălbui podzolice. În lunca Someşului întâlnim soluri de natură aluvionară, iar în 
Câmpia Eriului soluri nisipoase. După modul de folosinţă, suprafaţa județului este formată din: 72% teren 
agricol, 18% păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, 3% ape şi bălţi şi 7% alte suprafeţe. Suprafaţa 
agricolă este formată în proporţie de 70% din teren arabil, 18% păşuni, 8% fâneţe şi 4% vii şi livezi. 
Legătura cu teritoriul maghiar limitrof se realizează prin punctul de trecere al frontierei Petea, iar cu cel 
ucrainean prin Halmeu. 
 
Județul Satu Mare are un potenţial variat însă insuficient valorificat. Ca urmare a structurii 
geologice complexe, în subsolul județului Satu Mare se găsesc numeroase resurse de substanţe minerale 
utile dezvoltării economiei. În zona muntoasă, îndeosebi în cea vulcanică a Oaşului, au fost descoperite 
minereuri complexe (pirită, zinc, plumb, aur şi argint) şi de fier (limonită, siderită şi perlită). 
De asemenea în județul Satu Mare se găsesc importante resurse de materiale de construcţii: andezit, 
gresii şi calcare în Ţara Oaşului, iar pe albia Someşului pietrişuri, nisipuri şi argile. Bentonita, necesară 
industriei de coloranţi şi degresanţi se exploatează lângă Oraşu Nou şi Călineşti-Oaş, luturile 
caolinoase la Racşa şi OraşuNou, iar pământurile colorate la Negreşti-Oaş, Călineşti-Oaş şi Crucişor.  
Pe teritoriul județului Satu Mare, aşezat pe un imens rezervor subteran, apele se ivesc la suprafaţă ca 
izvoare, sau prin foraje, sub formă de ape minerale carbogazoase, cloruro-sodice cu proprietăţi alcaline, 
slab sulfuroase, bicarbonate, sau sub formă de ape termale cu temperaturi de peste 50°C, în 
localitatea Ady Endre chiar de peste 70°C. 
O altă caracteristică a județului este potențialul turistic atractiv. Zonele turistice cele mai importante sunt 
Ţara Oaşului şi zona Codru, municipiile Satu Mare şi Carei, oraşele Negreşti-Oaş şi Tăşnad, comu-
nele Medieşu Aurit şi Ardud, satul Ady Endre. Zona Ţării Oaşului este o zonă complexă cu peisaje 
naturale deosebite (Luna Şes cu Vârful Pietroasa, Depresiunile Puturoasa şi Cămărzana, 
Lacul Călineşti-Oaş), folclor şi artă populară bogată şi de mare tradiţie. Zona Codru prezintă cele mai 
atractive peisaje la Oţeloaia, Valea Bolzii, Hodişa, izvorul lui Pintea. 

La nivelul județului Satu Mare există un număr de două municipii, patru oraşe şi 59 de comune. 
Împărţirea administrativă a județului este următoarea:  

 două municipii : Satu Mare și Carei 
 patru oraşe : Negreşti Oaş ,Tăşnad , Livada, Ardud 
 59 comune (având 220 sate ) 

 

3.1.1. Statistica recensământului populației 2011 18                                                                                                                                                                                                                                       
 

Populaţia totală, conform statisticilor din 20 octombrie 2011, era de 344.360 locuitori, având o 
densitate de 77,9 locuitori pe km pătrat, numărul populației fiind în continuă descreștere.  

                                                           
18 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Demografie\01DEMOGRAFIE .xls 

ANEXE/Demografie/01DEMOGRAFIE%20.xls
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Din punct de vedere al numărului de locuitori şi a densităţii populației, județul Satu Mare se 
situează pe locul 13 pe ţară din cele 41 de judeţe, având o pondere de 1,66% în totalul 
populației țării. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura nr.4 

Analizând evoluția populației în perioada 2008-2016, cea mai drastică scădere se înregistrează 
în anul 2011. 
 

Judeţul

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
diferenţa în 

nr.pers.

diferenţa în 

%

Satu Mare 365535 364938 364104 344360 362215 361198 392129 390907 390069 24534 6.71%

Nord Vest 2722063 2718648 2716456 2711016 2707326 2703742 2837677 2834188 2832637 110574 4.06%

Romania 21504442 21469959 21431298 21354396 21316420 21267165 22299730 22242738 22214995 710553 3.3

Populaţia totală, la 1 iulie 2016 faţă de 2008

 

Tabel nr.2 

                                                                                                                                                             Figura.nr.5 
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3.1.2. Structura pe grupe de vârstă 19 
 
Structura populației pe grupe de vârstă, la nivelul anului 2011 (recensământ), indică faptul că 
populaţia cu vârsta cuprinsă între 30 şi 64 de ani reprezintă segmentul majoritar în județ, 
procentual reprezentând 49,92% din total, puţin peste media naţională de 49,23% și cea 
regională de 48,60%. Procentul tinerilor, cei cu vârste cuprinse între 0 şi 14 ani, este de 17,02%, 
mai ridicat decât la nivel regional 16,10% și la nivel național 15,85 %. Procentul vârstnicilor, cei 
peste 65 de ani, este de 13,35%, și se situează sub media regională 15,11% și sub media 
națională (16,14%).  
 
Populaţia rezidentă pe grupe de vârstă, la 20 octombrie 2011 - Recensamântul populației - nr. 
pers. 
 

 
0-9 ani 10-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-64 ani peste 65 ani Total 

Satu Mare 39975 19930 19971 23200 23419 171896 45969 344360 

Nord Vest 276976 
141587 150960 195377 178518 1263714 393000 2600132 

România 2099420 
1090226 1108453 1366374 1303077 9906347 3247744 20121641 

Sursa: INS – Recensăminte                                                                                                                                                                                                Tabel nr.3 
Figura nr.6 

În ceea ce priveşte gradul de îmbătrânire, în comparaţie cu situaţia la nivel naţional, putem 
constata că în județul Satu-Mare ponderea populației vârstnice de 65 de ani şi peste, raportată 
la populaţia tânără sub 15 ani este mult mai mică, ceea ce înseamnă că populaţia județului Satu 
Mare nu este îmbătrânită.  
 
3.1.3. Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) 3 
 

Din totalul populației județului Satu Mare, 54% este cuprinsă în mediul urban, iar 46 % în 
mediul rural. 

                                                           
19 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Demografie\01DEMOGRAFIE .xls 

ANEXE/Demografie/01DEMOGRAFIE%20.xls
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Populația rezidentă pe sexe și medii rezidențiale, la 20 octombrie 2011- Recensământul 
populației 
 

Regiunea/Județul TOTAL URBAN RURAL 

  
Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

Ambele 
sexe 

Masculin Feminin 
Ambele 
sexe 

Masculin Feminin 

Satu Mare 344360 166344 178016 157025 74106 82919 187335 92238 95097 

Nord Vest 2600132 1263754 1336378 1366950 653551 713399 1233182 610203 622979 

România  20121641 
9788577 10333064 10858790 5185636 5673154 9262851 4602941 4659910 

20Tabel nr.4 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr.7 

 

3.1.4. Distribuţia pe sexe21 

 
În județul Satu Mare predomină populaţia feminină cu un procent de 51,69%, faţă de cea     
masculină cu 48,31%, populaţia masculină are o uşoară scadere faţa de ultimul recesământ.  
Structura populației rezidente, pe sexe şi medii rezidenţiale, la 20 octombrie 2011 
Recensamântul populației 
 
Tabel nr.5 

Județul TOTAL URBAN RURAL Urban Rural 

  
Ambele 
sexe Masculin Feminin 

Ambele 
sexe Masculin Feminin 

Ambele 
sexe Masculin Feminin 

Satu Mare 100.00% 48.31% 51.69% 100.00% 47.19% 52.81% 100.00% 49.24% 50.76% 45.60% 54.40% 

Nord Vest 100.00% 48.60% 51.40% 100.00% 47.81% 52.19% 100.00% 49.48% 50.52% 52.57% 47.43% 

 România 100.00% 
48.65% 51.35% 100.00% 47.76% 52.24% 100.00% 49.69% 50.31% 53.97% 46.03% 

                                                           
20 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Demografie\01DEMOGRAFIE .xls 
21 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Demografie\01DEMOGRAFIE .xls 
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Figura nr.8 

3.1.5. Structura etnică22 

Populaţia județului Satu Mare este multietnică: conform rezultatelor recensământului din anul 
2011 două etnii sunt numeric dominante, cea română majoritară, reprezentând 57,80 %, şi cea 
maghiară, reprezentând 34,70% din totalul populației, restul populației fiind format din etniile: 
rromă (5,40%), germană (şvabi) (1,5%), ucraineană (0,4%) şi alte etnii  (0,2 %). 

Figura nr.9 

 

 

 

                                                           
22 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Demografie\01DEMOGRAFIE .xls 

Români 57,8 

Maghiari 34,7 % 

Rromi 5,4% 

Germani 1,5 

Ucrainieni 0,4 

Alte etnii 0,2 % 

ANEXE/Demografie/01DEMOGRAFIE%20.xls
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3.1.6. Mişcarea migratorie23 
 
Evoluţiei speciei umane, răspândită astăzi pe întreaga planetă, îi este caracteristică, în anumite 
limite, mobilitatea teritorială sau geografică, expansiunea şi retracţiunea într-un anumit spaţiu.  
Cauzele generale ale mişcărilor migratorii sunt multiple. Ele sunt atribuite îndeosebi proceselor 
de suprapopulare care au loc într-o gamă imensă de condiţii aşa-zise secundare, ce rezidă din 
situaţia economică, culturală, sanitară şi psihologică.   
 
Migraţia internă îmbracă forme multiple. Dintre acestea, cele mai caracteristice sunt deplasările 
pentru muncă. Existenţa deplasărilor pentru muncă a constituit un fenomen aproape 
permanent, care a însoţit dezvoltarea forţelor de producţie în toate timpurile. Un fenomen 
nemijlocit legat de aceste deplasări, a cărui intensitate este foarte puternică de la an la an, l-a 
constituit emigraţia forţei de muncă. 
 
Cauzele principale constau în disproporţiile care apar în economia capitalistă, ce se referă la 
raportul dintre resursele naturale şi industriale, dintre resursele naturale şi agricole, dintre 
industrie şi agricultură şi dintre dezvoltarea economică şi densitatea populației. 
Din analiza datelor privind migraţia internă din zona noastră se evidenţiază creșterea migraţiei 
interne, cauzele economice continuând să rămână un factor hotărâtor în evoluţia migraţiei 
interne din județul nostru. Sensul acestei mişcări mecanice este spre zonele cele mai dezvoltate 
economic şi spre capitală. În acelaşi timp se remarcă faptul că deplasarea cea mai intensă se 
face din mediul rural spre mediul urban. 
 
Migraţia rural-urban este o formă tipică a migraţiilor interne; ea este unul dintre mijloacele 
importante ale redistribuirii populației între regiunile mai sărace sau mai puţin dezvoltate şi 
cele unde îşi pot îmbunătăţii condiţiile de viaţă. 
 
Un interes deosebit îl  prezintă mişcările migratoare externe ale populației şi deplasările pentru 
muncă, determinate mai ales de diferenţierea nivelelor de dezvoltare a ţărilor, în funcţie de 
ritmul de industrializare a ţărilor respective. În cadrul emigrărilor domină forţa de muncă 
ieftină. 
 
În ultimii ani apare un adevărat exod al inteligenţei. Este vorba de exodul de competenţă sau 
“emigrarea elitei ştiinţifice”. Acest proces, cunoscut şi sub numele de “brain drain”, modifică 
puternic atât structura migraţiilor, direcţiile, cât şi ponderea lor în economia mondială. O astfel 
de situaţie afectează eforturile ţărilor în curs de dezvoltare în edificarea lor economico-socială. 
Cauza migraţiilor internaţionale rămâne în continuare stagnarea economică, situaţie 
caracteristică atât la nivel regional, naţional şi internaţional. 
 
Deplasările de populaţii atât în interior cât şi în exterior, au repercusiuni puternice atât pentru 
zonele cu emigraţie, cât şi pentru cele cu imigraţie. Consecinţele sunt atât de ordin demografic, 
cât şi economic. Deplasările de mari proporţii ale forţei de muncă determină mari dificultăţi 
atât pe plan economic, cât şi pe plan social. 
 
 
 
                                                           
23 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Demografie\01DEMOGRAFIE .xls 

ANEXE/Demografie/01DEMOGRAFIE%20.xls
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Evoluția emigranților definitivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr.10 

Evoluția emigranților definitivi pe grupe de vârstă 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr.11 
 
 
 
 

1.7. Nivelul de trai24 

Rata deprivării materiale severe reprezintă ponderea în totalul populație a persoanelor în stare 
de deprivare materială severă, adică a persoanelor in vârstă de 18 ani și peste, care, datorită 
lipsei resurselor financiare nu își pot permite cel puțin patru dintre următoarele situații:  

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

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

 consumul de carne (sau alt echivalent de proteina) cel puțin o dată la doua 
zile; 

                                                           
24 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Demografie\01DEMOGRAFIE .xls 
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 posibilitatea de a face față cu resursele proprii unor cheltuieli neprevăzute 
(echivalente cu 1/12 din valoarea pragului național de sărăcie): 

 deținerea unui telefon fix sau mobil; 

 deținerea unui televizor color; 

 deținerea unei mașini de spălat; 

 deținerea unui autoturism personal; 

 asigurarea plății unei încălziri adecvate a locuinței. 
 
 Rata deprivării materiale severe (%) 

Regiuni de 
dezvoltare 

Ani 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROMÂNIA 38 32.7 32.1 30.5 29.5 31.1 29.8 25.9 22.7 

Regiunea 
NORD-VEST 30.4 25 24.3 21.8 24.2 22.7 21.9 18 16.5 

                       Sursa datelor: INS baza de date TEMPO                                                                                                                             Tabel nr. 6 

Din analiza ratei deprivării materiale severe, se constată că Regiunea Nord-Vest are o rată mai 
mică decât cea de la nivel național. În anul 2015, Regiunea Nord-Vest a avut o rată a deprivării 
materiale severe de 16,5%, mult mai redusă ca cea la nivel național de 22,7%. La nivel județean 
nu există informații. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nr.12 

Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE), este un indicator compozit adoptat la 
nivelul Uniunii Europene in cadrul Programului Europa 2020, de promovare a incluziunii sociale 
și reducere a sărăciei, reprezentând ponderea in total populație a persoanelor aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială. Persoanele care fac obiectul indicatorului AROPE sunt cele aflate 
in cel puțin una din următoarele situații: 

 au venituri disponibile inferioare pragului de sărăcie; 

 sunt in stare de deprivare materiala severă; 

 trăiesc într-o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii 
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Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE [%] 

Regiuni de dezvoltare Ani 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROMÂNIA 47 44.2 43 41.5 40.9 43.2 41.9 40.3 37.3 

Regiunea NORD-VEST 39.2 34.9 36.2 32.1 35.2 33.5 32.3 32.1 28 
Sursa detelor: INS, Baza de date TEMPO                                                                                                                                                         
Tabel nr.7 

Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială la nivelul Regiunii Nord-Vest (28%), în anul 2015 
este mai redusă decât media națională(37,3%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Sursa detelor: INS, Baza de date TEMPO                                                                                                   Figura.nr.13 

Sătmărenii sunt românii cu cea mai mică speranță de viață. O confirmă datele Institutului 
Național de Statistică, potrivit cărora locuitorii județului din nordul țării au o durată medie a 
vieții de 73,2 ani. Aceasta este cu 2,2 ani mai redusă decât media naţională. Județul Satu Mare 
s-a clasat pe locul 27 în topul judeţelor cu cel mai ridicat nivel de trai din România. La baza 
acestui clasament au fost luate în calcul, rata șomajului, salariul mediu net, suprafaţa spaţiilor 
verzi, rata criminalităţii, procentul gospodăriilor conectate la reţeaua de canalizare, 
productivitatea (PIB-ul pe cap de locuitor) şi speranţa de viaţă. 
Media generală a județului a fost trasă în jos şi de nivelul scăzut al salariilor, de circa 1.138 de 
lei, cu 26% mai puţin decât media naţională de 1.538 de lei.  
 
3.2. Proiecţii demografice la orizontul anului 206025 

Evoluţia fenomenelor demografice din ultimele două decenii, caracterizată de menţinerea 
fertilităţii la un nivel redus, de creșterea uşoară a speranţei de viaţă la naştere şi de un sold 
negativ al migraţiei externe, a determinat scăderea populației ţării. Ultima serie de proiecții 

                                                           
25 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Demografie\02 Proiectarea populatiei 

scolare NV .xls 
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demografice, pe baza analizei fertilităţii, mortalităţii şi migraţiei externe  anticipează evoluţia 
probabilă a populației ţării până în anul 2060.  
 
În toate variantele de proiectare, atât în variantele cu migraţie externă cât şi în variantele fără 
migraţie externă, populaţia ţării și implicit a județului Satu Mare se va reduce. 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 populației va continua să se 
modifice, în sensul reducerii numărului şi ponderii tinerilor şi al creşterii numărului şi ponderii 
populației adulte şi vârstnice. 
Proiectarea populației de vârstă preşcolară şi şcolară reprezintă o proiectare derivată a 
proiectării demografice a populației. Pentru aceasta s-a utilizat varianta mediană a unei 
proiectări demografice a populației rezidente pe vârste. Din proiectarea populației rezidente pe 
vârste, la orizontul anului 2060, s-a selectat populaţia rezidentă de vârstă preşcolară şi şcolară 
(0-23 ani), repartizată pe grupe de vârstă 
Până în anul 2060 este anticipată o diminuare mai accentuată a populaţiei. Până în anul 2060, 
populaţia rezidentă de vârstă preşcolară şi şcolară de 0-23 ani se va reduce cu 43,5%. Scăderea 
populației rezidente de 0-23 ani va fi moderată până în anul 2030 şi mai accentuată spre 
sfârşitul orizontului de proiectare (anul 2060), principalul factor al acestei evoluţii fiind scăderea 
naturală a populației. 

 
Județul Populația rezidentă de 0-23 ani (persoane)   

Satu Mare  proiectată în anii : 
 

Posibile modificări în anul 
2060 raportat la anul 2015 

în anul 2015 2030 2060 persoane % 

92640 78326 52383 -40257 - 43,5 
Sursa INS                                                                                                                                                                                                                               Tabel nr.8 

 
Populaţia de vârstă preşcolară şi şcolară, grupa de vârstă 0-14 ani, are o evoluție descendentă. 
Datele prognozate evidenţiază mutaţii importante care vor interveni în evoluţia unor segmente 
specifice de populație: populaţia preşcolară (de 3-6 ani) şi cea şcolară (de 7-14 ani şi 15-24 ani) . 
 

Populația 
 0-23 ani  

Populația preșcolară și școlară (persoane)   

Satu Mare 
 
 

Total 

în anul 2015 proiectată în anii : 
 

Posibile modificări ăn anul 
2060 raportat la anul 2015 

 2030 2060 persoane % 

58293 47202 32065 -26228 -45,0 

0 - 2 ani 919 830 548 -371 -43,0 

3 - 5 ani 10234 7769 5247 -4987 -48,72 

6 -10 ani 17640 13339 9173 -8467 -48,00 

11-14 ani 13866 11430 7782 -6084 -43,87 

15-18 ani 11017 9323 6493 -4524 -41,06 

19-23 ani 4617 4511 2822 -1795 -38,87 
Sursa: INS                                                                                                                                                                                                                              Tabel nr.9 
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3.3. Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 
 
Datorită trendului descendent al demografiei, în mod accentuat pentru populaţia tânără, se 
impune nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de 
investiţii corespunzătoare în capitalul uman. Datorită reducerii prognozate a populației tinere 
există pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără calificată. 
 
Reducerea naturală prognozată a populației tinere va fi agravată de migraţia externă. Se 
desprinde nevoia de racordare realistă la piaţa europeană, naţională şi regională a muncii a 
activităţilor de informare, orientare şi consiliere în scopul realizării unei oferte de şcolarizare cât 
mai aproape de cererea de pe piaţa muncii. 
 
Evoluția demografică de la nivel regional, se reflectă și la nivel județean, astfel, din analiza 
grupelor de vârstă ale populației, relevante pentru învățământul profesional și tehnic (grupele: 
10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 ani), în perioada 2008-2015, situația se prezintă astfel: 

 o ușoară creștere la grupa 10-14 ani (0,36%); 

 scădere accentuată a populației la grupa de vârstă 15-19 ani (-20,80%);  

 scăderea la nivelul grupei de vârstă 20-24 de ani  (-25,10%); 
Proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2025) o consolidare 
relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) activă pe piaţa muncii, ceea ce va conduce la o nevoie 
crescândă de formare continuă - oportunitate în atenţia şcolilor interesate de compensarea 
pierderilor de populaţie şcolară. 
 
Faţă de aceste constatări, se recomandă: 

 măsuri la nivelul reţelei şcolare: optimizarea alocării resurselor prin concentrarea 
pregătirii în şcoli viabile; rezolvarea problemelor de acces; funcţionarea reţelelor de 
şcoli, care împreună să realizeze o ofertă cuprinzătoare şi diversificată; eliminarea 
paralelismelor nejustificate; colaborare pentru acoperire teritorială optimă; 
diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi); implicarea activă a şcolilor ca 
furnizori de programe de formare pentru adulţi ; 

 nevoi sporite de personal calificat - asistenţă socială şi medicală; nevoi educaţionale 
specifice (educaţie non-formală); 

 
Sistemul de educaţie şi formare profesională trebuie să contribuie prin măsuri specifice care să 
aibă în vedere următoarele : 

 ofertă de pregătire adecvată şi asigurarea condiţiilor de învăţare în unităţile de 
învăţământ, în special  în 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; 

 
Datorită diversității etnice, se impun 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; 
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4. PROFILUL ECONOMIC JUDEŢEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Evoluţii şi situaţia actuală. Principalii indicatori economici 

Din punct de vedere al dezvoltării economice, județul Satu Mare ocupă o poziţie medie la 
nivelul regiunii. Se observă că, pe parcursul ultimilor ani, dezvoltarea economică a județului s-a 
aliniat, în linii mari, tendinţei regionale. Evoluţia structurii valorii adăugate brute (VAB) la nivel 

judeţean pe ramuri de activitate în perioada 2009 - 2014 este oscilantă. 
 

 
Figura nr.14 
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4.1.1. Evoluţia produsul intern brut (PIB) şi a valorii adăugate brute (VAB)26 

Produsul intern brut/locuitor a înregistrat creșteri pînă în anul 2008, comparativ cu anul 2004, 
iar începând cu anul 2009, a început din nou să scadă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr.15 

 
Raportat la celelalte judeţe din regiunea Nord-Vest, PIB-ul județului Satu Mare se situează la 
aproximativ acelaşi nivel cu PIB-ul judeţelor Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj, însă sub media 
regională.  
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

România 2,800 3,700 4,500 5,800 6,500 5,500 5,800 6,200 

Nord-Vest 2,700 3,400 4,200 5,600 5,800 5,000 5,200 5,300 

Bihor 3,000 3,700 4,700 5,900 6,100 5,100 5,400 5,100 

Bistrita-
Nasaud 2,100 2,900 3,600 4,700 5,100 4,500 4,200 4,400 

Cluj 3,500 4,600 5,600 7,700 8,000 6,900 7,300 7,700 

Maramures 2,000 2,600 3,200 4,000 4,300 3,800 3,900 4,000 

Satu Mare 2,400 2,900 3,400 4,300 4,700 4,000 4,000 4,200 

Salaj 2,100 2,700 3,600 4,600 4,900 4,300 4,400 4,500 
Tabel nr.10 

Nivelul scăzut al PIB/locuitor denotă faptul că activitatea economică la nivelul județului Satu 
Mare are o valoare adăugată relativ redusă, bazată în special pe industria prelucrătoare, care 
angajează peste 38% din forţa de muncă a județului.  
 

                                                           
26Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Economie\01 

ECONOMIE.xlsx 
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Indicele de disparitate județean a avut în intervalul 2004-2011,  valori de peste 75 %  (88,9% 
cea mai mare valoare in anul 2004), ajungând în anul 2011 la 79,2%, valoare  care situează 
județul pe locul cinci la nivel regional. 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nord-Vest 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Bihor 111.1% 108.8% 111.9% 105.4% 105.2% 102.0% 103.8% 96.2% 

Bistrita-
Nasaud 77.8% 85.3% 85.7% 83.9% 87.9% 90.0% 80.8% 83.0% 

Cluj 129.6% 135.3% 133.3% 137.5% 137.9% 138.0% 140.4% 145.3% 

Maramures 74.1% 76.5% 76.2% 71.4% 74.1% 76.0% 75.0% 75.5% 

Satu Mare 88.9% 85.3% 81.0% 76.8% 81.0% 80.0% 76.9% 79.2% 

Salaj 77.8% 79.4% 85.7% 82.1% 84.5% 86.0% 84.6% 84.9% 
Tabel nr.11 

Figura nr.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluţia produsului intern brut/locuitor calculat pe baza parităţii puterii de cumpărare (în 
PCS) 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

România 7,400 7,800 9,100 10,400 11,700 11,100 11,700 12,200 

Nord-Vest 7,000 7,300 8,500 9,900 10,500 10,100 10,500 10,500 

Bihor 7,700 7,800 9,300 10,600 11,000 10,200 10,800 10,100 

Bistrita-
Nasaud 5,500 6,200 7,200 8,300 9,200 9,000 8,500 8,700 

Cluj 9,200 9,800 11,200 13,800 14,400 13,900 14,600 15,300 

Maramures 5,300 5,400 6,400 7,200 7,800 7,600 8,000 8,000 

Satu Mare 6,200 6,200 6,900 7,700 8,400 8,000 8,200 8,300 

Salaj 5,400 5,800 7,200 8,300 8,900 8,600 8,900 8,800 
Tabel nr.12 
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Figura nr.17 

Din analiza indicatorilor prezentaţi rezultă că, între anii 2004 şi 2011, județul Satu Mare a 
înregistrat creșteri ale principalilor indicatori macroeconomici, creșteri care se regăsesc în 
gradul de dezvoltare economică a județului. Raportat la celelalte judeţe din regiune, se observă 
ca Satu Mare nu a reuşit să ţină pasul cu judeţele mai dezvoltate, care în aceeaşi perioada au 
înregistrat o rată de creştere accelerată. Din acest punct de vedere se poate spune ca decalajul 
dintre judeţele mai dezvoltate si Satu Mare au crescut, acesta din urmă situându-se sub media 
regională pe întreaga perioadă de analiză. 

27Economia județului Satu Mare se bazează în special pe servicii şi industrie, care contribuiau cu 
48,19%, respectiv 31,06% la valoarea adăugată brută (VAB) judeţeană în 2008. Totuşi, dacă în 
cazul industriei în județul Satu Mare se înregistrează cea mai mare contribuţie la VAB total din 
întreaga regiune, atunci când vorbim de servicii, județul se clasează pe ultimul loc comparativ 
cu contribuţia acestui sector la VAB înregistrate de celelate judeţe ale regiunii. Agricultura, 
deţine o pondere de doar 11,23% în valoarea adăugată brută a judeţului, clasându-se pe locul 
doi, după Sălaj, în ierarhia regională. 

Dacă analizăm comparativ contribuţia sectoarelor economice la VAB şi structura populației 
ocupate în aceste sectoare se poate observa că agricultura, care are o pondere redusă în VAB 
judeţeană, deţine peste 36% din populaţia ocupată, acest fapt subliniind importanţa pe care 
acest sector îl joacă la nivelul județului Satu Mare. 

4.1.2. Dinamica generală a firmelor din juteț- unităţi locale active 28 
 

Numărul unităților locale active a cunoscut o scădere permanentă în intervalul 2008-2011, 
urmat de o creștere în anul 2012, urmare crizei economico-financiare atât la nivelul țării cât și la 
nivel mondial, scăderea fiind de 20,7 la sută 2012 față de 2008.  
Cifra de afaceri a cunoscut o scădere în anul 2009 de 14,1 la sută, urmată de creștere în 
următorii ani, fiind în anul 2012 cu 17,1 la sută mai mare decât în anul 2008, creșterea fiind 

                                                           
27 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Economie\01 ECONOMIE.xlsx 
28 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Economie\02 ECONOMIE.xlsx 
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inferioară indicelui prețurilor în intervalul menționat. Investițiile brute și nete au cunoscut o 
scădere mare în intervalul 2008-2011 (44,5 la sută cele brute și 36 la sută cele nete), urmate de 
o creștere ușoară în anul 2012, dar care nu a recuperat scăderea din perioada precedentă, 
nivelul investițiilor brute și nete fiind în 2012 sub cel din 2008 (78 la sută, investiții brute și 98,4 
la sută cele nete). 
 

Figura nr.18 

Numărul unităților active în intervalul analizat a scăzut semnificativ (cu peste 20 la sută), 
scăderea producându-se în intervalul 2008-2011, urmată de o ușoară creștere în 2012, cauza 
principală fiind criza economico- financiară. În structură, pondere importantă în total unități 
active o au cele din comerțul cu ridicata și amănuntul (peste 32 la sută în 2012), industria 
prelucrătoare (13,3 la sută în 2012), construcții(15,8 la sută în 2012), activități profesionale 
științifice și tehnice, hoteluri și restaurante, transport și depozitare. 
 

Nr.unităților local active Clasa de mărime (după numărul de salariați) 

Anul Total 0-9 10-49 50-249 
250 şi 
peste 

2008 8738 7534 998 184 22 

2009 8534 7247 930 158 19 

2010 7380 6319 899 145 17 

2011 6784 5629 986 152 17 

2012 6927 5779 975 156 17 

 
Sursa:INS- Anuarul Statistic al României 2008- 2012; Anuarul Statistic al județului Satu Mare 2008- 2012                        Tabel nr.13 

 

 
Analizând numărul unităților locative pe clase de mărime (funcție de numărul salariaților), se 
poate observa că ponderea mare în total societăți comerciale o au societăţile cu un număr de 0-
9 angajaţi (83,4 la sută în 2012), urmate de cele cu 10-49 angajaţi (14,1 la sută în 2012), cele 
încadrate în categoria 50-249 salariați (2,3 la sută în 2012) iar la final societăţile mari cu peste 
250 angajați (0,2 la sută în 2012). La finele anului 2012 toate societățile grupate pe clase de 
mărime aveau un număr inferior celui din anul 2008. 
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-milioane lei preţuri curente- 

Anul 

Cifra de  Clase de mărime   

afaceri 0-9 10-49 50-249 250 şi peste 

 

  

2008 10082 2061 3415 2598 2008  

2009 8657 1984 2832 2025 1816  

2010 9440 2015 3092 1910 2423  

2011 10548 2395 3209 2409 2535  

2012*) 11805 2482 3800 2909 2614  

*date provizorii       
*- cifra de afaceri s-a calculat doar pentru întreprinderile ce depun bilanţ.  

Sursa: INS- Anuarul Statistic al României 2008-2012; Anuarul Statistic al județului Satu Mare 2008-2012 INS- Ancheta 
structurală a întreprinderii, Sucursala Satu Mare 

 

Table mr.14 

 
Deşi în structură numărul societăţilor comerciale cu un număr redus de salariaţi este cel mai 
mare, atunci când vorbim de cifra de afaceri, nivelul cel mai mare este obţinut de cele ce se 
încadrează în categoria 10-49 salariaţi, urmate de întreprinderile active ce se încadrează în 
categoria 50-249 salariați, cele cu peste 250 salariați, iar în final cele cu 1-9 salariaţi, ceea ce ne 
duce la concluzia că productivitatea mai mare se obţine in firmele mari, acestea rezistând şi mai 
bine pe timpul crizei, având o dotare tehnică mai bună, personal mai calificat şi resurse 
financiare mai bune. Nivelul cifrei de afaceri în 2012 este mai mare decât cel din 2008 la toate 
categoriile. 
 
 

Figura nr.19 

Populația ocupată la nivelul județului a avut un trend descendent în perioada 2008- 2010 (o 
reducere de 3,6 la sută) după care a urmat o creștere ușoară în anul 2011 și o creștere 
substanțială în anul 2012, nivelul populației ocupate apropiindu-se de cel din 2008 (99,5 la 
sută).  
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Numărul mediu de salariaţi pe judeţ  
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Figura nr.20 

 
 
 

Populaţia ocupată în întreprinderi active, din județul Satu Mare  
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Figura nr..21 

 
Pe ramuri ale economiei naționale, nivelul populației ocupate se menține relativ în aceeași 
structură ca și numărul de salariați, pe primul loc aflându-se industria, urmată de, comerț, 
construcții, servicii sociale, transporturi,etc. 
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Figura nr.22 

 
 
Economia județului Satu Mare, destul de echilibrată, este orientată către activitatea de 
industrie, comerț, producția și furnizarea energiei electrice, termice, gaz, apă caldă și aer 
condiționat, transport și depozitare, hoteluri și restaurante (județul dispune de multe stațiuni 
cu apă termală), etc. Județul Satu Mare este un important centru administrativ cu ieșire la 2 
țări, cu resurse umane, materiale, bogate, cu o forță de muncă instruită datorită instituțiilor de 
învățământ de la Satu Mare și Cluj unde se instruiesc tinerii, cu un potențial mare în domeniul 
agriculturii (o suprafață mare din terenul agricol are un potențial uriaș, făcând parte din Câmpia 
de Vest cu soluri din cele mai bune, precum și din lunca Someșului), precum și existența la 
nivelul județului a unei populații calificate în producția de mobilier, în construcții și cea a 
confecțiilor. Județul are un potenţial uriaş de creştere pe domeniile menţionate. Ca şi 
neajunsuri ar fi de amintit lipsa investițiilor, a unei autostrăzi care să lege acest oraş de oraşele 
importante din ţară şi străinătate, precum și necesitatea modernizării aeroportului. 
 

4.1.3. Dinamica generală a firmelor din județ – investiţii29 
 
La dezvoltarea economiei judeţene un aport important îl au investiţiile. Cele mai mari investiţii 
s-au realizat în industria prelucrătoare, productia și furnizarea de energie electrică și termică, 
gaze, apă caldă și aer condiționat, distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități 
de decontaminare, transport și depozitare.  

                                                           
29 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Economie\03 ECONOMIE.xlsx 

ANEXE/Economie/03%20ECONOMIE.xlsx
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Investiţiile străine, până în prezent, sunt sub posibilităţile pieţei investiţionale, existând încă 
multe domenii în care s-ar putea investi: agricultură, servicii şi turism, textile, construcţii de 
mașini.  
 

Figura nr.23 

 
Principalele investiţii străine realizate până în prezent au fost orientate în special spre industrie, 
îndeosebi spre ramura maşinilor şi echipamentelor, dar şi spre cea a mobilierului şi a fabricării 
aparatelor electrocasnice.  
 
 

Figura nr.23 

În cadrul economiei județului, după cifra de afaceri, locul principal este ocupat de industrie, 
comerţ, construcţii, transport şi depozitare. 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
30 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Economie\03 ECONOMIE.xlsx 

ANEXE/Economie/03%20ECONOMIE.xlsx
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Figra nr.24 

31 

 
În anul 2016 raportat la anul 2009 a crescut numărul agenților economici în domenii precum: 
comerț, transporturi, agricultură și silvicultură, industrie alimentară, turism, servicii 
profesionale (cercetare și proiectare, comunicații, informatică, contabilitate, consultanță, 
expertize massmedia), servicii sociale și generale (activități medicale, servicii mobiliare și 
imobiliare, reparații, întreținere, salubritate). 32 

 
 
 
 

                                                           
31 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Economie\04 ECONOMIE.xls 

 

ANEXE/Economie/04%20ECONOMIE.xls
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Figura nr.25 
 

În ceea ce priveşte repartizarea geografică a firmelor, peste 80% se află în mediul urban, din 
care 52% în municipiul reşedinţă de judeţ, numărul de firme din mediul rural fiind unul extrem 
de scăzut. Aceste întreprinderi ocupă o cotă importantă a forţei de muncă locale, mai ales în 
localităţile mici unde nu există investitori străini, însă ele generează o valoare adăugată redusă, 
înregistrează profituri şi venituri reduse ceea ce face imposibilă realizarea de investiţii. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr.26 
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Analiza situaţiei existente a indicat faptul că aproximativ 11% din firmele înregistrate în judeţ au 
capital (integral sau parţial) străin. 
Investitorii importanţi din județul Satu Mare provin din: Germania, Ungaria, Suedia, Austria, 
Italia, Franţa, Olanda, state membre a Uniunii Europene. Principalele domenii de activitate în 
care s-au efectuat investiţii străine sunt: fabricarea de piese, subansamble pentru autovehicule, 
fabricarea de componente electronice pentru autoturisme, fabricarea de produse de cauciuc, 
fabricarea de produse electrocasnice, fabricarea de echipamente electrice, fabricarea de 
echipamente electrice și electrotehnice pentru motoare de autovehicule, fabricarea plăcilor, 
foliei și tuburilor din material plastic, fabricarea de mobilă, fabricarea de material plastic pentru 
construcții. 

Figura nr.27 

 

Figura nr.28 
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Figura nr.29 

 
4.1.4. Demografia întreprinderilor - întreprinderilor active nou create 
 
Atragarea de investiţii străine este, în viziunea cetăţenilor cea mai importantă măsură pentru 
dezvoltarea județului Satu Mare. Crearea de noi locuri de muncă este vitală pentru viitorul 
județului, fiind plasată chiar înaintea problemei drumurilor, sistemului sanitar sau a 
învăţământului. Punctul forte al judeţului este reprezentat de graniţele comune cu Ungaria şi 
Ucraina, ceea ce favorizează atracţia de investiţii străine. Există un grad relativ ridicat al 
consumatorilor sătmăreni pentru produsele locale (54%) ceea ce crează premisele continuităţii 
activităţii firmelor locale. 13% dintre sătmareni consideră că principalul punct slab al județului 
este slaba dezvoltare a mediului de afaceri local, iar pentru zonele mai puţin dezvoltate – Ardud 
şi Tăşnad – înfiinţarea de noi firme ar trebui să fie o prioritate . 
Analiza SWOT menţionează ca şi puncte tari specializarea industrială a județului, atractivă 
pentru investitorii străini din acest domeniu, orientarea către export a economiei locale, 
costurile atractive cu forţa de muncă, mentalitatea locuitorilor faţă de muncă, precum şi 
resursele naturale bogate şi diversificate insuficient exploatate mai ales în agricultură şi turism. 
Alte puncte forte ale județului sunt resursele naturale şi umane satisfăcătoare ce favorizează 
dezvoltarea mediului antreprenorial local şi existenţa unui număr mare de produse cu specific 
local, relativ cunoscute pe piaţă. Principalele puncte slabe ale județului în ceea ce priveşte 
atragerea de noi investitiori sunt infrastructura deficitară de transport către restul țării şi 
migraţia forţei de muncă calificate, precum şi a celei cu studii superioare în străinătate şi în 
marile centre urbane din România. La acestea se adaugă infrastructura deficitară de transport 
intrajudețean, care face ca unele zone rurale din judeţ să fie relativ izolate.  
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4.2. Proiecţia principalilor indicatori economici33 
 

Comisia Națională de Prognoză elaborează periodic o proiecție a principalilor indicatori 
economico-sociali în profil teritorial, aceasta având ca atribuție principală elaborarea de 
prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu și lung pe 
baza tendințelor din economia națională și cea mondială.  Cea mai recentă lucrare, apărută în 
mai 2016, furnizează informații referitoare la acești indicatori în perspectiva anului 2019. 
Prognoza în profil teritorial s-a realizat pe baza prognozei  pe termen mediu 2015 – 2019, 
varianta de primăvară 2016, pentru Programul de Convergenţă. 
Conform acestui document, evoluția prognozată a PIB/locuitor la nivelul judetului, este în 
sensul creșterii acestuia până în 2019, creșterea situându-se la același nivel cu cel regional si  
național. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr.30 

 

Nivel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total economie 667577 712832 757031 805889 859886 917736 

Nord - Vest 75645,7 81095,5 86109,7 91638,9 97862,7 104502,0 

Satu Mare 8199,0 8655,3 9217,8 9805,4 10465,5 11164,9 

 
Tabel nr.15 

 

                                                           
33 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexaANEXE\Economie\05 

Prognoza_profil_teritorial_mai_2016.xls 
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Numărul mediu de angajați în judetul Satu Mare va avea deasemenea un trend ascendent, fiind 
prognozată o creștere cu 15,4 procente în 2019 față de 2014, aliniindu-se la trendul regional și 
național. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nr.31 

 
 
 

Nivel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total economie 4507,7 4635,0 4775,0 4925,0 5070,0 5210,0 

Nord - Vest 614,8 636,3 657,3 680,3 702,8 724,9 

Satu Mare 75,3 78,5 81,5 84,7 87,7 90,7 
 

Tabel nr.16 
 

În ceea ce privește rata șomajului, aceasta va fi in sădere, scădere înregistrată atât la nivel 
regional  cât și național. De remarcat este faptul că rata șomajului în județul Satu Mare este mai 
mare decât cea de la nivel regional, dar mai mică decât cea la nivel național. 
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Figura nr.32 

 

Nivel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total economie 5.4 4.9 5.0 4.7 4.4 4.3 

Nord - Vest 3.7 3.3 3.5 3.3 3.1 3.0 

Satu Mare 4.4 3.9 4.0 3.8 3.4 3.3 
Tabel nr.17 

Câștigul salarial mediu net lunar este prognozat a se situa la 78 % din salariul net la nivel 
național,  în anul 2019, iar cel brut la 77,5 %. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nr.33 

 

Nivel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total economie 1697 1836 1998 2106 2218 2333 

Nord - Vest 1481 1610 1761 1856 1955 2056 

Satu Mare 1344 1461 1590 1646 1733 1823 
Tabel nr.18 

 

Figura nr.34 
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34 

Nivel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total economie 2328 2521 2746 2897 3053 3215 

Nord - Vest 2026 2203 2409 2539 2675 2813 

Satu Mare 1837 1997 2174 2250 2368 2491 
Tabel nr.19 

 

Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali 

 

  
Total 

regiune Bihor Bistriţa Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj 

2015 
       

Creșterea reală a PIB 4.1 3.5 3.9 5.7 4.6 2.1 -0.5 

PIB/Locuitor (euro) 7118 6390 5734 10349 5588 5620 6053 

Numărul mediu de salariaţi 2.2 2.1 4.2 2.8 3.5 -1.5 0.9 

Rata șomajului înregistrat - % 3.4 3.5 3.5 2.3 3.5 4.0 5.4 

Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1618 1396 1483 2025 1376 1465 1493 

Câştigul salarial mediu net lunar 9.3 7.5 16.5 9.0 6.5 9.0 12.5 

2016 
       

Creșterea reală a PIB 5.2 5.4 3.9 6.0 6.2 4.1 2.3 

PIB/Locuitor (euro) 7606 6849 6051 11089 6035 5944 6314 

Numărul mediu de salariaţi 3.3 3.0 3.6 3.2 3.1 3.8 3.9 

Rata șomajului înregistrat - % 3.2 3.0 3.6 2.3 3.2 4.0 5.3 

Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1810 1574 1640 2241 1591 1624 1677 

Câştigul salarial mediu net lunar 11.9 12.8 10.6 10.7 15.6 10.9 12.3 

2017 
       

Creșterea reală a PIB 5.2 5.2 5.5 4.8 5.4 5.0 5.9 

PIB/Locuitor (euro) 8189 7392 6535 11858 6526 6396 6876 

Numărul mediu de salariaţi 4.3 3.8 4.6 4.0 5.5 4.1 4.8 

Rata șomajului înregistrat - % 3.0 3.0 3.4 2.2 3.0 3.9 4.9 

Câştigul salarial mediu net lunar (lei/salariat) 2031 1734 1841 2504 1838 1808 1956 

Câştigul salarial mediu net lunar 12.2 10.1 12.3 11.8 15.5 11.3 16.6 

2018 
       

Creșterea reală a PIB 5.5 5.5 5.6 5.3 5.9 5.3 6 

PIB/Locuitor (euro) 8862 8014 7078 12751 7100 6917 7507 

Numărul mediu de salariaţi 4.2 3.9 4.4 3.8 5.3 4.0 4.6 

Rata șomajului înregistrat - % 2.8 2.9 3.3 2.1 3.0 3.8 4.8 

Câştigul salarial mediu net lunar (lei/salariat) 2218 1888 1985 2754 2001 1953 2164 

                                                           
34 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Economie\05 

Prognoza_profil_teritorial_mai_2016.xls 

ANEXE/Economie/05%20Prognoza_profil_teritorial_mai_2016.xls
ANEXE/Economie/05%20Prognoza_profil_teritorial_mai_2016.xls
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Câştigul salarial mediu net lunar 9.2 8.9 7.8 10 8.9 8 10.6 

2019 
       

Creşterea reală a PIB 5.7 5.7 5.8 5.6 6.1 5.7 6.3 

PIB/Locuitor (euro) 9597 8694 7670 13712 7726 7503 8199 

Numărul mediu de salariaţi 4.3 4.2 5.1 3.6 5.4 4.4 4.3 

Rata șomajului înregistrat - % 2.6 2.7 3 2.1 2.9 3.5 4.5 

Câştigul salarial mediu net lunar (lei/salariat) 2398 2036 2152 2980 2176 2099 2349 

Câştigul salarial mediu net lunar 8.1 7.9 8.4 8.2 8.8 7.5 8.5 

2020               

Creșterea reală a PIB 5.8 5.7 5.8 5.7 6.1 5.7 6.3 

PIB/Locuitor (euro) 10344 9380 8277 14685 8366 8095 8911 

Numărul mediu de salariaţi 4.2 4.1 5.0 3.5 5.2 4.3 4.2 

Rata șomajului înregistrat - % 2.4 2.5 2.7 2.1 2.9 3.0 4.4 

Câştigul salarial mediu net lunar (lei/salariat) 2576 2177 2317 3198 2354 2250 2566 

Câştigul salarial mediu net lunar 7.4 6.9 7.6 7.3 8.2 7.2 9.2 

Tabel nr.20 

 

4.3. Alte informaţii şi informaţii parţiale 
 
4.3.1. Cercetarea – dezvoltarea  
 

Activitatea de cercetare-dezvoltare este slab dezvoltată în judeţul Satu Mare, existând doar două 

unităţi de cercetare şi anume Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Livada şi Centrul de 

Testare a Soiurilor Satu Mare. 

 
4.3.2. Industria 
 

Producţia industrială a judeţului Satu Mare este orientată către satisfacerea cerinţelor de 
consum propriu al judeţului, iar o bună parte din aceasta către export , în special către Uniunea 
Europeană. 
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Figura nr.35 
Având ca ramuri principale construcţiile metalice şi produsele din metal, producţia de textile, 
confecţii, tricotaje şi încălţăminte, procesarea produselor alimentare şi producţia de mobilier, 
industria este sectorul cel mai dezvoltat al economiei județului Satu Mare.  
Cea mai dezvoltată ramură a industriei este industria prelucrătoare, industria extractivă şi 
sectorul energetic fiind slab reprezentate în județul Satu Mare,conform cifrei de afaceri din 
bilantul 2016. 

Cifra de afaceri bilant 2016 
Domeniu de activitate Total 

Industria extractiva a produselor primare(produse chimice, materiale de 
constructii, metalurgie,apa) si energetica 

1,318,460,453 

Constructia de masini, utilaje si echipamente. 2,175,533,909 

Industrie usoara 354,655,571 

Industria lemnului, celulozei si hartiei 740,663,187 

Industrie alimentara 1,853,698,309 

Agricultura si silvicultura 1,469,418,131 

Constructii 1,100,800,934 

Comert 4,741,557,536 

Turism 157,499,798 

Transporturi 782,353,141 

Servicii profesionale (Cercetare si proiectare, Comunicatii, Informatica, 
Contabilitate, Consultanta, Expertize Massmedia ). 

218,701,697 

Servicii sociale si generale (Activitati medicale, Servicii mobiliare si 
imobiliare, Reparatii, Intretinere, Salubritate) 

507,694,020 

Tabel nr.21 

Principalele companii din sectorul industrial: 
 
SC CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL, cu sediul social în municipiul Carei, firmă 
înființată în anul 2001, cu capital integral german. Firma are obiect de activitate fabricare de 
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produse din cauciuc, cu o cifră de afaceri de 600,6 milioane lei în 2013, pe un trend ascendent 
față de 2012, iar capitalul social subscris si vărsat a fost de 10,3 milioane lei. În anul 2013, firma 
avea 1279 salariați. 
 
SC ELECTROLUX ROMÂNIA SA, cu sediul social în Satu Mare, firmă care a luat ființă prin 
privatizarea și transformarea întreprinderii 23 August, cu capital aproape integral suedez, 
înființată în anul 1992. În anul 2013 firma avea o cifră de afaceri de 451,7 milioane de lei , în 
creștere față de 2012, un număr de 885 salariați, iar capitalul social subscris și vărsat a fost de 
44,4 milioane de lei. Obiectul de activitate al firmei îl constituie fabricarea de produse 
electrocasnice. 
 
SC ZES ZOLLNER ELECTRONIC SRL, firmă înființată în anul 2000, cu capital integral german, care 
are obiect de activitate fabricarea de echipamente electrice. În anul 2013 firma avea o cifră de 
afaceri de 345,4 milioane lei, în creștere față de 2012, 696,7 mii lei capitalul social subscris și 
vărsat și 929 salariați. 
 
SC ARDEALUL SA CAREI, cu sediul în municipiul Carei, firmă înființată în anul 1992, prin 
transformarea vechii întreprinderi de stat în societate pe acțiuni și privatizarea acesteia prin 
metoda MEBO cu capital privat românesc. Obiectul de activitate al societății este fabricarea 
uleiurilor vegetale și al grăsimilor. Firma a avut în anul 2013 o cifră de afaceri de 275,3 milioane 
de lei, cu un capital social subscris și vărsat de 12,9 milioane de lei și 260 salariați. 
 
SC DRM DRAXLMAIER ROMÂNIA SISTEME ELECTRICE SRL, firmă înființată în anul 1999, cu 
capital integral german. Obiectul de activitate al firmei este fabricarea de echipamente electrice 
și electrotehnice pentru motoare de autovehicule, produse în special pentru Germania. În anul 
2013 cifra de afaceri a fost de 242,5 milioane de lei, superioară celei din 2012, capitalul social 
de 34,7 milioane lei și avea 5271 salariați. 
 
SC ANVIS ROM SRL, firmă înființată în anul 2003 și care are obiect de activitate fabricarea 
produselor din cauciuc. Firma avea în anul 2013 un capital social subscris și vărsat de 1 milion 
de lei, iar cifra de afaceri a fost de 142,6 milioane de lei. Societatea avea, în anul 2013, un 
număr de 195 salariați. 
 
SC POLIPOL MOBILA SRL, firmă care are obiect de activitate fabricarea mobilei și a fost 
înființată în anul 2005. În anul 2013 firma avea un capital social de 2,5 milioane de lei, era cu 
capital aproape integral german și o cifră de afaceri de 80,1 milioane de lei, în creștere față de 
2012. Societatea avea, în anul 2013, un număr de 634 salariați. 
 
SC SCHLEMMER ROMÂNIA SRL, societate cu capital integral german, înființată în anul 2005 și 
având obiect de activitate fabricarea plăcilor, foliei și tuburilor din material plastic. Societatea 
are sediul social in municipiul Satu Mare, capitalul social subscris și vărsat era în 2013 de 3,1 
milioane lei, iar numărul de salariați de 83. Cifra de afaceri în anul 2013 a fost de 58 milioane 
lei, având o creștere substanțială față de 2012. 
 
SC G.M. DEVELOPEMENT SRL, firmă cu capital integral francez și cu obiect de activitate 
fabricarea de material plastic pentru construcții. Firma are sediul social în Apateu și a fost 
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înființată în anul 2005. Firma avea în anul 2013 un capital social subscris și vărsat de 200 lei, o 
cifră de afaceri de 36,8 milioane de lei și un număr de 38 de salariați. 
 

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

Acest indicator,analizează starea diferitelor tipuri de infrastructuri, precum infrastructura 
de transport rutieră, feroviară şi aeriană (împreună cu o analiză a conectivităţii la 
reţeaua TEN-T din perspectivă teritorială), infrastructura de transport public urban, 
infrastructura stradală, infrastructura de utilităţi infrastructura de telecomunicaţii, precum 
şi infrastructura socială, infrastructura pentru situaţii de urgenţă, infrastructura de 
sănătate, infrastructura de învăţământ, infrastructura CDI, infrastructura de cultură, 
respectiv fondul de locuinţe. 

 reţele de distribuţie a energiei electrice în municipii şi oraşe, precum şi în 
218 din cele 225 de localităţi rurale, care asigură dotarea cu instalaţii electrice în 
96% din totalul locuinţelor 

 reţele de distribuţie a apei potabile în lungime de 618,2 km care asigură 
distribuţia în toate localităţile urbane şi în 50 localităţi rurale 

 reţele de canalizare în lungime de 255,1 km în localităţile urbane şi 5 
localităţi rurale, asigurând dotarea cu aceste instalaţii a aproximativ 71000 
locuinţe 

 reţele de distribuire a gazului natural de 349,1 km la care au acces 
utilizatori din 19 localităţi 

 calea ferată – 220 km, care deserveste 52 de staţii şi halte, asigurând o 
densitate de 50 km  cale ferată la 1000 de kmp. 

 1606 km drumuri, din acestea drumurile naţionale reprezentând 268 km, 
iar 1338 km sunt drumuri judeţene şi comunale asigurând o densitate de 36,4 
km la 100 kmp 

 341 km străzi orăşeneşti din care 220 sunt modernizate (64,5%)  

 aeroportul Satu Mare este situat la 14 km de centrul municipiului Satu 
Mare şi este folosit în trafic intern şi internaţional. 

 

4.3.4. Agricultura 
 

Judeţul Satu Mare este o zonă cu un pronunţat specific agricol, având o treime din populaţie 
ocupată în agricultură, cea mai înaltă rată din Regiunea Nord-Vest. Conform analizei situaţiei 
existente, peste 70% din suprafaţa judeţului este agricolă, însă exploataţiile agricole sunt foarte 
mici (o treime din acestea au sub un hectar), parteneriatul în agricultură rămânând doar un 
deziderat. Sectorul zootehnic s-a aflat într-un continuu declin în ultimii ani, mai puţin pentru 
efectivele de ovine - caprine, păsări şi albine, care sunt valorificate de unităţi de procesare 
locale. Cu toate acestea, Satu Mare se remarcă la nivel naţional prin numărul mare de produse 
tradiţionale înregistrate. Ancheta în rândul populaţiei a evidenţiat faptul că tradiţia în domeniul 
agriculturii este cel de-al doilea punct forte al judeţului, după poziţia sa geografică. De 
asemeanea, 45% din sătmăreni consideră că principala resursă naturală a judeţului o reprezintă 
terenurile agricole, în timp ce 54% preferă să consume produse locale. Analiza SWOT sublinează 
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ca şi puncte forte pontenţialul agricol ridicat şi condiţiile climatice favorabile culturii plantelor şi 
creşterii animalelor, contribuţia majoră a sectorului agricol la economia judeţului şi la ocuparea 
forţei de muncă din mediu rural. Pe de altă parte principalele puncte slabe sunt fragmentarea 
exploataţiilor agricole, infrastructura deficitară din mediu rural, valoarea adaugată redusă din 
sectorul agricol, declinul zootehniei şi dificultăţile de valorificare a producţiei locale.  
Judeţul Satu Mare, este unul dintre judeţle mari producătoare de fructe (6800 ha livadă) în 
special cel mai mare producător de căpşuni din ţară (1285 ha), de aici provenind mai mult de 
jumătate din producţia ţării. În ceea ce priveste cultura viţei de vie în judeţul Satu Mare există 
3400 ha vie din care 310 ha o reprezintă via nobilă. Factorii responsabili s-au preocupat de 
promovarea aplicării de către producătorii agricoli a celor mai avansate tehnologii a introducerii 
de soiuri, hibrizi şi rase noi, de acordarea asistenţei tehnice şi a consultanţei agricole. Au fost 
organizate în acest sens consfătuiri, simpozioane, schimburi de experinţe şi expoziţii, cursuri de 
pregătire profesională. 
 
4.3.5.Turismul 
 

Activitatea turistică reprezintă o ramură importantă a județului, deţinând o importantă bază 
materială şi condiţii naturale deosebite. Varietatea peisagistică, contrastele fizico-geografice, 
valorile etnografice şi folclorice, încadrează județul Satu Mare în constelaţia vetrelor de cultură 
şi civilitaţie romănească.  

Cele mai importante zone turistice sunt: Ţara Oaşului, Zona Codrului, municipiile Satu Mare şi 
Carei, oraşele Negreşti-Oaş, Tăşnad şi Ardud, comuna Medieşu-Aurit şi satul Ady Endre. 

Principalele atracţii turistice ale județului sunt: turismul termal, turismul montan, turismul rural 
şi turismul cultural. 

 turismul balnear realizat în zonele Satu Mare, Tăşnad, Carei, Turţ Băi, Certeze, 
Valea Măriei, Băile Tarna Mare, Beltiug şi Acâş, este legat de existenţa resurselor 
hidrominerale şi hidrotermale. 
 turismul montan se poate derula în perimetrul munţiilor Oaş (vârful Pietroasa şi 
Gutâi), favorizat de existenţa unor zone şi trasee turistice cu resurse estetico - 
peisagistice atractive . 
 turismul rural practicat cu deosebire în zona Ţării Oaşului şi a Zonei Codru, în 
sate care conservă un fond etnografic original, arhitectura tradiţională (biserici, 
locuinţe), meşteşuguri populare (olărit, port popular, ţesături) . 
 turismul cultural cu cele două variante: urban pentru vizitarea monumentelor 
din oraşele Satu Mare şi Carei, respectiv focloric cu vizitarea manifestărilor folclorice de 
la Huta Certeze, Solduba, Homoroade, include şi două circuite tematice: Circuitul 
cetăţilor şi castelurilor antice şi medievale şi Circuitul mănăstirilor sătmărene. 
 

Obiective turistice demne de vizitat sunt:  

 Rezervaţia Dacilor Liberi de la Medieşu-Aurit 
 Castelul Familiei Karoly din Carei construit la sfârşitul secolului XVIII în stil baroc 
şi în care funcţionează şi Muzeul Oraşului 
 Ruinele cetăţilor Ardud şi Medieşu-Aurit 
 Biserica în stil gotic din Acâş (secolul XIII) 
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 Muzeul Judeţean de Istorie din județul Satu Mare 
 

 
4.3.6. Dezvoltarea durabilă 
 

La acest indictor ne vom raporta la Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 
Orizonturi 2013-2020-2030), care are element definitoriu, racordarea deplină a României la o 
nouă filosofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg împărtăşită pe plan mondial – cea a 
dezvoltării durabile. 
  Aceasta strategie stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp 
rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de 
interesul pentru cunoaştere şi inovare, orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii 
oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 
 Întregul sistem de educaţie şi formare profesională va asimila principiile şi obiectivele 
dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi 
necesare existenţei şi performanţei personale şi socio-culturale în lumea modernă. Educaţia 
pentru dezvoltare durabilă va fi integrată transversal în toate programele de pregătire, 
proiectate şi organizate prin câmpuri disciplinare sau module, de la ştiinţele naturii la practicile 
responsabile ale civismului, de la sustenabilitatea producţiei şi consumului în raport cu 
resursele la însuşirea principiilor diversităţii culturale, ale bunei guvernări şi ale statului de 
drept. De asemenea, abordarea educaţională a dezvoltării durabile traversează paradigma 
formală, informală şi nonformală. 
 Educaţia pentru dezvoltare durabilă necesită cooperare şi parteneriat între multipli 
factori de decizie: autorităţile centrale şi locale, sectorul educaţional şi cel ştiinţific, sectorul 
sănătăţii, sectorul privat, industria, transportul şi agricultura, comerţul, sindicatele, mass-
media, organizaţiile non-guvernamentale, comunitatea locală, cetăţenii şi organizaţiile 
internaţionale. 
 Educaţia pentru dezvoltare durabilă nu trebuie să se rezume la un punct de vedere 
ecologist. Ea se dezvoltă ca un concept larg şi cuprinzător, reunind aspecte interconectate 
referitoare la mediu, ca şi la problemele economice şi sociale. Raportarea la gama extinsă şi 
diversificată de teme care se asociază principiilor dezvoltării durabile necesită o abordare inter- 
şi trans-disciplinară în formule educaţionale integrate, cross-curriculare şi complementare, care 
ţin seama totodată de specificitatea condiţiilor locale, naţionale şi regionale, ca şi de contextul 
global. Sistemul de educaţie şi formare profesională va valorifica participarea proactivă, şi va 
promova voluntariatul ca expresie a spiritului civic dobândit cu sprijinul şcolii. 
  
 Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în 
domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru 
grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010. 
 Direcţii strategice de acţiune: 

 Restructurarea ciclurilor de învăţământ pe baza profilului de formare specific, şi 
redefinirea programelor de pregătire în funcţie de nivelurile de referinţă agreate pentru Cadrul 
Naţional al Calificărilor, astfel încât să fie asigurate transparenţa sistemului care sprijină 
învăţarea pe tot parcursul vieţii, precum şi mobilitatea ocupaţională. Operaţiunile de 
restructurare trebuie să ducă la asigurarea accesului şi la îmbunătăţirea substanţială a calităţii 
ofertei de pregătire prin dobândirea de competenţe care să susţină dezvoltarea personală, 
competitivitatea şi dezvoltarea durabilă; 
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 Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul 
cunoaşterii, şi crearea reţelelor de cooperare care să includă parteneriatele public-privat, în 
condiţiile descentralizării sistemului de învăţământ şi al autonomiei universitare; 

 Profesionalizarea managementului educaţional şi şcolar prin formarea resurselor umane 
pentru leadership eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive şi 
anticipative, şi prin dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi prioritate celor 
sociale şi personale. 

 Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare 
dobândite în contexte non-formale sau informale. Este de aşteptat ca, până în 2020, să existe 
acces real la centre de validare a competenţelor dobândite în asemenea contexte, promovând 
astfel importanţa acordată experienţei de viaţă şi muncă şi relevanţa ofertei educaţionale, atât 
pentru aspiraţiile celor care învaţă cât şi pentru nevoile de dezvoltare economică şi socială. 

 Dezvoltarea bazei instituţionale şi logistice a sistemului educaţional naţional, inclusiv în 
ceea ce priveşte educaţia fizică şi activităţile sportive şi recreative, paralel cu diversificarea 
ofertei educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme de învăţare permanentă, 
recalificare sau reciclare profesională se va ridica la minimum 15% din grupa de vârstă 25-64 
ani. 

 Creşterea calităţii procesului de formare a personalului didactic şi de conducere din 
învăţământ prin sisteme flexibile, pentru înnoirea stocului de cunoştinţe, punând accentul pe 
promovarea comportamentelor de tip „practician reflexiv”, capabil să transmită abordări 
interdisciplinare în susţinerea dobândirii rezultatelor învăţării, în special a celor derivate din 
exigenţele socio-culturale, economice şi ambientale ale dezvoltării durabile. 

 Accentuarea pregătirii tinerilor pentru a se instrui pe tot parcursul vieţii, pentru a 
dobândi inteligenţa socio-emoţională şi capacitatea de a se adapta competitiv pe piaţa muncii 
din Uniunea Europeană. 

 Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi 
nevoilor elevilor/studenţilor, acoperirea unui spectru larg şi echilibrat de domenii ale 
cunoaşterii pentru înţelegerea în profunzime a legăturilor corelative între aspectele economice, 
sociale şi de mediu, însuşirea limbilor străine, valorizarea oportunităţilor pentru învăţare inter- 
şi trans-disciplinară, dobândirea de abilităţi privind planificarea/cercetarea atât la nivel 
individual cât şi în echipe, implicarea participativă în serviciile pentru comunitate; spiritul de 
responsabilitate faţă de problemele globale comune; respect faţă de valorile universale, 
multiculturalitate şi specificul identitar; dezvoltarea curiozităţii creatoare şi (auto)interogarea 
continuă. 

 Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural, cultivarea 
egalităţii de şanse şi atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din grupurile defavorizate. 

 Extinderea cooperării internaţionale prin iniţierea şi participarea la programe şi proiecte 
europene, bilaterale, transfrontaliere; lărgirea prezenţei şcolii româneşti în organismele 
reprezentative la nivel european şi internaţional; încurajarea participării diasporei ştiinţifice 
româneşti la proiecte educaţionale realizate în România, şi la evaluarea proiectelor, 
programelor şi politicilor educaţionale relevante pentru domeniul dezvoltării durabile. 
 Orizont 2030. Obiectiv naţional: Situarea sistemului de învăţământ şi formare 
profesională din România la nivelul performanţelor superioare din UE; apropierea 
semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural 
şi pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilităţi. 

 Principiile şi practicile dezvoltării durabile vor fi încorporate organic în ansamblul 
politicilor educaţionale. În baza direcţiilor strategice care urmează să fie convenite, în linii 
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generale, în anul 2009, se vor realiza exerciţii de viziune bazate pe evaluarea comparativă a 
rezultatelor obţinute la fiecare 5 ani, cel relevant pentru orizontul 2030 fiind anul 2019. 

 Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie, de la educaţia timpurie la studiile 
post-doctorale, de la educaţia formală la cea non-formală, de la formarea profesională iniţială şi 
continuă până la accesul echitabil la învăţare, în condiţii de calitate, va fi în continuare 
obiectivul principal. Învăţarea eficientă va rămâne o prioritate, iar formele şi metodele de 
predare vor fi caracterizate prin diversitatea şi flexibilitatea abordărilor pedagogice, şi se vor 
concentra pe formarea deprinderii de a învăţa şi de acumula cunoştinţe utile şi a capacităţii de 
a aplica aceste deprinderi într-un spectru larg de domenii. 

 Metodologia de evaluare, certificare şi atestare a calităţii actului educaţional, precum şi 
a relevanţei acestuia pe piaţa muncii se va alinia la procedurile de raportare la reperele de 
performanţă adoptate în Uniunea Europeană, şi la cele mai bune practici existente pe plan 
mondial. 

 Extinderea în continuare a cooperării internaţionale. 
 Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea 
 Sectorul cercetare-dezvoltare-inovaţie a suferit, probabil, cel mai mult de pe urma 
„pierderilor colaterale” cauzate de tranziţia României la economia de piaţă. Tarele, care 
fuseseră evidente încă din anii ’80 ai secolului trecut, au fost exacerbate timp de aproape 15 ani 
de o subfinanţare cronică (într-o proporţie, raportată la PIB, de peste trei ori mai mică decât 
media UE) şi o restructurare întârziată a sectorului, ducând la reducerea drastică a numărului 
de cercetători activi (cu circa 30%, adică 2,6 cercetători la 1000 de persoane angajate, faţă de 
media de 7,8 în UE-25), simultan cu modificarea negativă a mediei lor de vârstă (64% peste 40 
de ani). Aplicarea unor strategii de supravieţuire dictate de penuria de resurse, a afectat grav 
atractivitatea carierei de cercetare, ceea ce s-a tradus prin migrarea masivă a cercetătorilor 
performanţi către alte sectoare ale economiei sau în străinătate, dublată de scăderea influxului 
de tineri talentaţi, care au fost descurajaţi de remunerarea slabă şi de lipsa de claritate şi 
transparenţă a criteriilor de promovare profesională. 
 Prelungirea acestei situaţii a avut un impact nefavorabil şi asupra menţinerii şi 
dezvoltării infrastructurii de cercetare, precum şi asupra relaţiilor de colaborare internaţională 
în domeniu, chiar şi în acele subramuri unde performanţele şi dotările existente situau 
cercetarea românească la un nivel competitiv pe plan european. Ca urmare a acestei combinaţii 
de factori, numărul de cercetători raportat la populaţia României reprezintă doar o treime din 
media ţărilor UE, iar din punct de vedere calitativ, numărul de lucrări ştiinţifice produse de 
autori români, sau de citate referitoare la rezultatele cercetărilor lor în publicaţiile 
internaţionale de prestigiu, precum şi numărul de brevete româneşti înregistrate sau supuse 
spre aprobare în ţară sau în străinătate se plasează la cote scăzute (locul 69 în lume), cu mult 
sub potenţialul existent. 
 
 Orizont 2020. Obiectiv general: Încadrarea cercetării româneşti în fluxul principal al 
evoluţiilor ştiinţifice şi tehnologice din UE; generalizarea activităţilor inovative; apariţia unor 
centre de excelenţă cu impact internaţional. 
 Se are în vedere perfecţionarea, în continuare, a cadrului legislativ, regulatoriu şi 
instituţional, dezvoltarea interfeţei cu firmele inovative şi promovarea cofinanţării cu capitalul 
privat. Cheltuielile publice pentru cercetare-dezvoltare-inovare în universităţi şi unităţi 
specializate se vor ridica la cel puţin 3% din PIB. 
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 Orizont 2030. Obiectiv general: Statornicirea principalelor elemente ale societăţii şi 
economiei bazate pe cunoaştere; contribuţii esenţiale ale cercetării româneşti la realizarea 
obiectivelor complexe ale dezvoltării durabile. 
 

4.3.7. Zona montană şi dezvoltarea durabilă–aspecte specifice ruralului montan 
 

Potenţialul turistic ridicat este unul dintre punctele forte ale județului, dar promovarea 
insuficientă a obiectivelor turistice din judeţ este principalul obstacol în calea dezvoltării 
turismului. În judeţ sunt deja organizate evenimente adresate turiştilor, cu specific de deal şi 
munte ca de exemplu Sâmbra Oilor (Huta Certeze), care este cel mai popular eveniment 
organizat în judeţ, în timp ce Ţara Oaşului este văzută ca principala atracţie turistică a județului 
la egalitate cu ştrandurile termale, dar peste biserici şi mănăstiri, respectiv construcţii de 
patrimoniu (Castelele din Ardud şi Carei, Turnul Pompierilor, muzee). O parte a zonei montane 
a județului este foarte bogată în resurse balneare (ape termale şi ape minerale potabile), din 
păcate există asemenea localităţi cu rezerve balneare nevalorificate (Certeze, Tarna Mare). 

Dezvoltarea durabilă impune revizuirea nevoilor prezente fără a compromite posibilităţile 
generaţiilor viitoare. 

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Satu Mare are în vedere :  

 -dezvoltarea turismului şi a serviciilor adiacente; 

 -operaţiuni majore de dezvoltare economico - socială şi urbanistică a teritoriului şi 
localităţilor, drumuri rapide, centru de ocolire, dezvoltarea aeroportului, heliport, 
amplificarea telefoniei în judeţ, valorificarea resurselor agricole şi dezvoltarea în mediul 
rural; 

Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un echilibru al interacţiunii dintre 4 
sisteme: economic, uman, ambiental şi tehnologic într-un proces funcţional dinamic şi flexibil. 

 

4.4. Principalele concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT 
 

Dinamica investiţiilor brute şi a investiţiilor străine impune pentru sistemul de educatie, 

cunoaşterea limbilor străine, formarea unor compentenţe adecvate pentru noile tehnologii, 

design, marketing, calitate, tehnici de vânzare, creşterea nivelului tehnic de calificare; 

colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate: tehnice şi 

comerciale/economice, tehnice/artistice, cunoaşterea IT, formarea continuă a profesorilor în 

parteneriat cu întreprinderile; adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de muncă 

diverse, consolidarea pregătirii profesionale indiferent de calificare cu competenţe specifice 

economiei de piaţă; asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide; 

dezvoltarea parteneriatului şcoală-agenţi economici. 

Tendinţa de creştere a ponderii  unor sectoare economice în paralel cu scăderea ponderii altor 

sectoare în formarea PIB şi a VAB, precum si diversitatea activităţilor industriale sau dimpotrivă 

concentrarea activităţilor industriale în anumite sectoare impune:  

 o ofertă educațională care să reflecte noile priorități ale zonei în ansamblu, dar și în 
perspectiva reorganizarii teritoriale, prioritățile economice  pe cele două componente 
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de bază ale pieței muncii: dezvoltarea antreprenoriatului și dezvoltarea calificărilor 
(pregătirea tehnologică modernă/meseriile viitorului);  
-investiţii în resursa umană şi formarea profesională a cadrelor didactice în noile 
tehnologii pentru dobândirea de noi competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii: 
educaţie iniţială (prin sistemele ÎPT şi universitar) şi educaţie continua, pentru 
dobândirea de noi competenţe: mediu, calitate, comunicare, managementul riscului, 
conducerea afacerilor, pentru o activitate mai eficientă şi adaptată la condiţiile pieţei în 
continuă schimbare, precum şi pentru asigurarea competitivităţii; 

 planurile de școlarizare vor trebui să reflecte necesitatea creșterii nivelului de calificare 
şi asigurarea unei pregătiri de bază largi, competențe tehnice generale, solide;  

 eficientizarea  parteneriatelor şcoală agent economic, prin introducerea elementelor de 
învățământ dual; 

 realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici; 
 
 

5. PIAŢA MUNCII 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul procesului de restructurare 
economică manifestate prin reducerea populației active şi a populației ocupate, menţinerea 
șomajului la valori relative constante (cu excepţia perioadelor de recesiune economică), dar şi 
creșterea șomajului de lungă durată. Una dintre priorităţile Strategiei Europa 2020 se referă la 
creșterea favorabilă a  incluziunii. 
Acţiunile din cadrul acestei priorităţi vizează modernizarea şi consolidarea politicilor în materie 
de ocupare a forţei de muncă, de educaţie şi de formare, precum şi a sistemelor de protecţie 
socială. 
Ţinta generală asumată prin Strategia Europa 2020, în domeniul ocupării forţei de muncă, este 
atingerea, până în anul 2020, a unui nivel de 75% pentru rata de ocupare a forţei de muncă 
(grupa de vârstă 20 - 64 ani). 
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5.1. Evoluţii şi situaţia curentă - principalii  indicatori ai pieţei muncii conform anchetei forţei 
de muncă în gospodării (AMIGO)  

Piaţa muncii din județul Satu Mare reflectă în mare tendinţele de la nivel naţional. 
Dezechilibrele provocate de procesul de restructurare a economiei româneşti, au dat şi în 
județul Satu Mare o nouă dimensiune problemei adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei. În 
momentul de faţă, pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România 
se utilizează doua serii de date statistice diferite: Balanţa forţei de muncă (BFM ) şi Ancheta 
asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO). Indicatorii statistici din cele două serii de date 
nu sunt comparabili deoarece metodele de colectare, unele definiţii şi metode de calcul sunt 
diferite. Pe de altă parte, doar analiza datelor din ambele serii poate oferi o imagine completă şi 
reală asupra pieţei muncii din România. 

BFM permite comparabilitatea teritorială, la nivel naţional, pe regiuni şi pe judeţe. AMIGO 
asigură comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de  dezvoltare şi compatibilitatea cu 
statistica europeană (EUROSTAT). 
La nivel regional, județul Satu Mare se situează pe locul al patrulea în ceea ce priveşte numărul 
resurselor de muncă disponibile, cu aproximativ 217200 de persoane, contribuind cu 13% din 
totalul regional. Resursele de muncă existente la un moment dat în societate exprimă numărul 
persoanelor capabile de muncă, respectiv acea parte a populației care posedă ansamblul 
capacităţilor fizice şi intelectuale ce îi permit să desfăşoare o activitate utilă.  
Ancheta asupra forței de muncă din gospodării (AMIGO) nu furnizează date și indicatori la nivel 
județean, așa cum o face Balanța forței de muncă (BFM) , motiv pentru care nu se poate face o 
analiză la nivel de județ a indicatorilor statistici din datele furnizate de AMIGO ci doar la nivel 
național și regional. 
 
5.1.1. Structura populației, după participarea la activitatea economică, pe grupe de vârstă, 
sexe şi medii35 
 
Evoluţia principalilor indicatori ai pieţei muncii, conform datelor din AMIGO, este prezentată 
detaliat în Anexele 3a Amigo, 3a Amigo nivel de educație şi 3b Amigo detalieri vârstă.  
Din anexa 3b AMIGO reiese că în regiunea Nord-Vest ponderea populației active în vârstă de 
muncă (15-64 ani) în total populație crește de la 58,7% în anul 2008 la 66.4% în 2014. De 
asemenea în această perioadă crește și ponderea populației ocupate în vârstă de muncă (15-64 
ani) în total populație de la 56,4% în anul 2008 la 63,8% în 2014.   
După cum se vede din figura de mai jos, rata de activitate36 a populației în vârstă de muncă din 
grupa de varsta 15-64 ani din regiunea Nord-Vest a crescut în intervalul analizat, de la 62,8,1% 
în 2002 la 66,6% în 2015, cu ușoare creșteri și descreșteri în perioada de criză economică, acest 
indicator  situându-se peste media națională (54,5%). 
 

                                                           
35 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3 a,b PIATA MUNCII” – pentru vizualizare 

clic aici 
36 Rata de activitate şi rata de de ocupare - calculate faţă de totalul populaţiei în vârstă de muncă (15 - 64 ani) 

../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3%20a,b,c%20PIATA%20MUNCII.xls
../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3%20a,b,c%20PIATA%20MUNCII.xls
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Figura nr.36  
Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-Online-AMIGO 

 
În cazul tinerilor (15-24 ani), rata de activitate înregistrează o scădere considerabilă cu 14,2% în 
perioada analizată, fiind mai redusă în mediul urban (20,1% față de 33% în mediul rural) şi în 
cazul femeilor (21,8% față de 30,8% pentru masculin). Comparativ cu celelate regiuni, în 
regiunea Nord-Vest rata de activitate la tineri este redusă, aflâdu-se pe ultimele trei locuri 
alături de  regiunile Centru și Vest. Scăderea este îngrijorătoare deoarece aceasă grupă de 
vărstă are o pondere de 26,4 % în totalul populației, fiind mai ridicată pentru barbați (30,8%) și 
mai mică în mediul urban decât în rural (33% față de 20,1%). 
 
În 2015, Rata de ocupare7 a forței de muncă din Regiunea Nord-Vest, pentru persoanele cu 
vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani, a fost de 63,4 % (peste  media națională – 50,8%) și se 
situează la o distanţă de 6,6 puncte procentuale faţă de ţinta națională de 70% stabilită pentru 
anul 2020 (Ținta EU a ratei de ocupare a populației 20-64 ani pentru 2020 stabilită prin 
Strategia Europa 2020 este de 75%). 

. 
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Figura nr.37 
Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-Online-AMIGO 

 

Rata de ocupare a avut o evoluție ascendentă în perioada 2002-2008 după care scade până 
în 2011, ca urmare a crizei economice și iar crește până în 2014 când înregistrează  cea mai 
mare valoare ( 63,8%) după care scade ușor în 2015 la 63,4%. 

 Ratele de ocupare a forței de muncă sunt în general mai scăzute în rândul femeilor, 
persoanelor rezidente în mediul urban și al lucrătorilor în vârstă de 15-24 ani. În 2015, în 
regiunea Nord-Vest, rata de ocupare a bărbaților a atins 71,3 %, față de 55,4 % la femei. În cazul 
tinerilor (15-24 ani), în anul 2015, rata de ocupare se situa sub  media națională (21,5% față de 
24,5%) și era mai redusă în mediul urban şi în cazul femeilor.  

 
Figura  nr.38 

Sursa:INS/Anuare statistice/Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO). 
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Rata șomajului (BIM)37. Rata totală a șomajului (raportat la întreaga populație activă, 15-64 
ani), a cunoscut o evoluţie fluctuantă, cu un minim de 3,8 % în 2008 și 2014. Datele din AMIGO 
pentru 2015 evidenţiază o rată generală a șomajului în regiune (4,6%) sub cea la nivel naţional 
(6,8%). În ultimul an analizat (2015), se constată o creștere faţă de anul anterior  a ratei 
şomajului (de la 3,8% la 4,6 %). Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,3 
puncte procentuale (4,8% la bărbaţi faţă de 4,5% la femei),  
 
Şomajul tinerilor (BIM). Din analiza indicatorilor referitori la şomajul tinerilor (BIM) în 2015, se 
constată (v. Anexa 3a Amigo): 

 Rata ridicată a şomajului tinerilor (15-24 ani), raportat la populaţia activă: 18,7 %, 
mai mică decât cea la nivel naţional (21.7), în creștere cu 4,7 puncte procentuale față 
de anul 2014, mai ridicată însă în cazul femeilor (25,7 %) şi în mediul urban (25 %). 
 Raportat la totalul șomerilor BIM ponderea șomerilor tineri (15-24 de ani) era în 
2015  de 26,8% (cu 2,7 puncte procentuale peste media națională). Șomajul tinerilor 
BIM este mai accentuat în mediul rural (28,7%) și  în rândul femeilor (35%) . 
 Ponderea șomerilor tineri în totalul șomerilor BIM a avut o evoluție oscilantă, 
înregistrând cea mai mare valoare în anul  2008 (33,3%), după care scade cu 6.8  
puncte procentuale în anul 2015. 

 
5.1.2. Structura populației ocupate, după nivelul de educaţie, pe grupe de vârstă, sexe şi 
medii38 
 
Din analiza anexei 3 a AMIGO nivel de educație, rezultă că în perioada analizată (2008-2015), 
rata de ocupare cea  mai ridicată, s-a înregistrat la grupa de vârstă 25-34 ani, pentru nivelul de 
educație superior cu valori de peste 40%, pentru nivelul mediu și scăzut valorile fiind aproape 
egale (23,3% și 24,2% ) în anul 2015, urmată de grupa de vârstă 35-44 ani. Tot la aceste grupe 
de vâstă se înregistrează rata șomajului cea mai scăzută. 
Cele mai multe persoane inactive s-au înregistrat la grupa de vârstă de peste 65 de ani în anul 
2015 și la grupa de vârstă 55-64 de ani, tendință care s-a menținut în intervalul analizat.  
Ratele de ocupare a forței de muncă pe toate grupele de vârstă sunt în general mai scăzute în 
rândul femeilor și în mediul rural, urmând  aceleași tendințe pe grupele de vărstă analizate. 
Din toate statisticile realizate rezultă că șomajul în rândul tinerilor rămâne o problemă 
importantă, pentru care sunt necesare soluții la nivel național și european. 
Datele statistice din Anexa 3 a AMIGO nivel de educatie arată că şansele de ocupare se reduc cu 
cât nivelul de educaţie este mai scăzut și crește nivelul de vărstă, exceptând grupa de vărstă 15-
24 de ani, care are cel mai scăzut nivel de ocupare. Pe niveluri de educaţie, se observă o 
tendință de creștere a ocupării a persoanelor cu studii superioare în intervalul 2008-2015,  o 
menținere în jurul a 700 mii persoane la populația cu studii medii și o scădere a populației 
ocupate cu nivel scăzut de educație la 229 mii persoane în anul 2015, față de 261 mii persoane 
în anul 2008. 
 

                                                           
37 Biroul Internaţional al Muncii. Ratele de şomaj sunt calculate ca procent din populaţia activă din grupa de vârsta respectivă. 
38 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3 a,b PIATA MUNCII” – pentru vizualizare 

clic aici 

../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3%20a,b,c%20PIATA%20MUNCII.xls
../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3%20a,b,c%20PIATA%20MUNCII.xls
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Sursa: INS Anuare statistice. Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO                                              Figura. nr.39 
 

Creșterea ratei de ocupare a persoanelor cu studii superioare de la 14,5% în 2008 la 20,5% în 
2015 poate fi interpretată ca o tendinţă de îmbunătăţire a calităţii locurilor de muncă și a 
anticipării estimărilor anului 2020, cu privire la continuarea tendinței de creare de locuri de 
muncă care să solicite un nivel de educație ridicat. Ponderea populației ocupate cu studii 
superioare în total populație ocupată trebuie să își continue evoluția ascendentă. Rata de 
ocupare la femei cu studii superioare a fost de 23,8%  în 2015 față 18% la bărbați, în schimb în 
cazul studiilor medii și a a celor cu nivel scăzut de educație rata de ocupare a fost mai mare la 
bărbați.  

Structura pe medii rezidenţiale a ocupării în 2015 indică diferențe substanțiale între rural şi 
urban: 

 doar 8,5 %  din populaţia ocupată din mediul rural are studii superioare (faţă de 
30,2% în urban); 
  54,7% din populaţia ocupată din mediul rural are un nivel mediu de pregătire 
(liceal/postliceal/profesional sau de ucenici) - faţă 63,4 % în mediul urban; 
 o mare  parte din populaţia ocupată din mediul rural (36,8%)  are un nivel scăzut 
de educaţie (gimnazial/primar sau mai puţin) - faţă de numai 6,4 % în mediul urban; 
 

5.1.3. Şomajul de lungă durată39. 

 

          Analiza acestui indicator s-a facut pentru intervalul 2008-2015. În regiunea Nord-Vest, în 
anul 2015 s-au înregistrat un număr de 24,9 mii șomeri de lungă durată, iar  cele mai mari valori 
din perioada analizată, s-au înregistrat în anii 2010 și 2011. 
După cum reiese și din graficul de mai jos, regiunea Nord-Vest se află pe locul al treilea între 
regiuni, în ceea ce privește numărul de șomeri de lungă durată. 
 

                                                           
39 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3 h PIATA MUNCII” – pentru vizualizare clic 

aici 

 

../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3h%20PIATA%20MUNCII.xls
../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3h%20PIATA%20MUNCII.xls


 

63 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC 

ŞI PROFESIONAL  2016-2025   
SATU MARE 

 
                                                                                                                                                                            Figura nr.40 

Sursa datelor: Eurostat [lfst_r_lfu2ltu] 
 

 La o analiză pe regiuni a acestui indicator se observă că, regiunea Nord-Vest se situează la 
mijlocului clasamentului între regiuni, cu o rată a șomajului de 1,7% în 2014, cele mai mari 
valori s-au înregistrat în 2010 și 2011. Ingrijorator este faptul că, rata șomajului în rândul 
tinerilor este una mare (8,9%) în 2014 și este de cinci ori mai mare decât rata șomajului pe 
regiune. 

Sursa datelor: Eurostat [lfst_r_lfu2ltu]                                                                                                                  Figura nr.41 
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Din analiza Ratei șomajului de lungă durată pe medii rezidențiale și pe sexe, se remarcă faptul 
că rata șomajului este mai mare la femei (excepție 2010-2012, când rata șomajului este mai 
mare la bărbați decât la femei) atat în mediul urban cat și în mediul rural. 
 
5.2. Evoluţii şi situaţia curentă - principalii  indicatori ai pieţei muncii conform balanţei forţei 
de muncă (BFM) 
 
5.2.1. Structura populației după participarea la activitatea economică40 
 
Din analiza indicatorilor furnizaţi de BFM pentru perioada 2002-2016  privind populația activă 
civilă și populația ocupată civilă, se observă, după anul 2009, la nivelul județului Satu Mare o 
scădere a populației active civilă (156.5 mii persoane în 2009 la 147 mii persoane în 2016), 
același trend menținându-se și în cadrul populației ocupate civile (146,4 mii persoane în 2009 la 
140,9 mii persoane în 2016). Trendul pentru cei doi indicatori este în concordanță cu cel de la 
nivelul regiunii N-V. Deși acești indicatori au crescut după criza economică (2008-2009), ei incă 
se situează sub nivelul de atunci, în special ca urmare a emigrării forți de muncă spre alte țării 
ale UE. 
În ceea ce privește rata de ocupare în 2015, în regiunea Nord-Vest s-a înregistrat o rată de 
ocupare bună (71,6) în raport cu celelalte regiuni, în timp ce în județul Satu Mare s-a înregistrat 
o rată a ocupării cu 4,3 procente mai mică (67,3), situându-se pe penultimul loc din regiune.  
 
 
Rata de ocupare a resurselor de muncă la nivelul județelor din regiunea N-V în anul 2015 
 

Anul Regiuni de dezvoltare si judete  

Procente 

2016 Regiunea NORD-VEST 71,6 

2016 Bihor 73,5 

2016 Bistrita-Nasaud 73,4 

2016 Cluj 74,3 

2016 Maramures 65,9 

2016 Satu Mare 67,3 

2016 Salaj 74,1 

Sursa: INS. "Balanta fortei de muncă"                                                                                                                                                                        Tabel nr.22 
 

                                                           
40 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3 c PIATA MUNCII” – pentru vizualizare clic 

aici 

../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3%20a,b,c%20PIATA%20MUNCII.xls
../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3%20a,b,c%20PIATA%20MUNCII.xls
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Sursa: INS. "Balanta fortei de muncă"                                                                                                                                                                 Figura nr.42 
 

Numărul de șomeri înregistrați la nivelul județului Satu Mare a scăzut în perioada 2002 -2008 de 
la 6222 șomeri la 4600 șomeri, după care a crescut în 2009, pe fondul crizei economice, până la 

10135 șomeri, apoi a scăzut constant ajungând la sfârșitul anului 2015 la 6095 șomeri. 
Sursa: INS. "Balanta fortei de muncă"                                                                                                                                                                        Figura nr.43 
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În județul Satu Mare rata șomajului înregistrat a avut valori fluctuante, relativ mici, până în 
2008 după care în 2009, pe fondul crizei economice, crește de la 3% până la 6,5%, continuând 
pe un trend descrescator până în anul 2016 când atinge 4%. 
Deși rata șomajului pentru județul Satu Mare nu este una mare, la sfârșitul anului 2016 fiind sub 
media națională (5%), totuși este peste cea din regiunea N-V (3,4%). 
 
 
5.2.2. Structura populației ocupate civilă pe principalele activităţi ale economiei naţionale41 
 
Din analiza evoluției ponderii populației ocupate civile pe activități ale economiei naționale în 
perioada 2008-2014, rezultă că ponderea cea mai  mare în economia județului Satu Mare o are 
agricultura (35,2% în 2014), urmată de servicii, industrie și construcții. Se constată că ponderea  
persoanelor ocupate în servicii și construcții a crescut în intervalul menționat, în timp ce în 
industrie și agricultură ponderea a scăzut. În construcții s-au produs foarte mici fluctuații, 
trendul fiind același cu nivelul național, dar cu valori situate sub nivelul național.  
În cadrul industriei ponderea cea mai mare în județ o are industria prelucrătoare, celelalte 
ramuri înregistrând valori foarte mici în raport cu aceasta, așa cum rezultă din Anexa 3d BFM 
regiune și județe. În cadrul sectorului servicii, ponderea cea mai mare o are comerțul, urmat de 
transport și depozitare, învățământ și sănătate.  
 
Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-Online                                                                                                 Figura nr.44 

                                                           
41 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3 d PIATA MUNCII” – pentru vizualizare clic 
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Din analiza realizată pe județele regiunii Nord-Vest (Anexa 3d BFM regiune și județe) la sfârșitul 
anului 2014, reiese că județul Satu Mare are o pondere a populației ocupate peste cea din 
regiune, in sectoarele industrie (24%) și construcții (7,9%) în timp ce în agricultură și servicii 
(32,9) ponderile sunt sub cele din regiune. În cadrul regiunii, ponderea populației ocupate în 
agricultură este mai mare în județele Satu Mare și Maramureș, dar cu un trend descrescător în 
intervalul dat ( 35% în 2014 ) și de numai 20% în județul Cluj.  
 
5.3. Evoluţii şi situaţia curentă privind șomerii înregistrați42  

.  

 
       Sursa datelor: INS - Baza de date TEMPO-Online                                                                                                                                            Figura nr.45 
 
 

          Din analiza evoluției și situației șomerilor înregistrați în județul Satu Mare, facută pentru 
perioada 2007-2015, din figura de mai sus se remarcă faptul că cel mai mare număr de șomeri 
s-a înregistrat în anii 2009 și 2010, explicabil prin criza economică, după care până în 2015, 
numărul șomerilor scade în mod continuu fără a ajunge încă la valoarea din 2007 . 
 
 
 
 

 

                                                           
42 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3 e PIATA MUNCII” – pentru vizualizare clic 

aici 

4080
4600

10135
9370

7039
7662 7300

6816
6037

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolutia numarului de someri inregistrati in 
judetul SM

Satu Mare

../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3e%20PIATA%20MUNCII.xlsx
../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3e%20PIATA%20MUNCII.xlsx


 

68 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC 

ŞI PROFESIONAL  2016-2025   
SATU MARE 

Figura. nr.46 
Sursa datelor: INS - Baza de date TEMPO-Online 

 

       Analiza din cadrul Anexei cu privire la evoluția șomerilor înregistrați pe nivele de educație 
relevă faptul că nivelul de educație influențează direct ocuparea unui loc de muncă. Astfel, 
ponderea cea mai mare a șomerilor înregistrați este cea a persoanelor cu nivel scăzut de studii 
(primar, gimnazial, profesional), în timp ce persoanele cu studii superioare au cea mai mică 
pondere, cu trend descrescător în perioada 2007-2014. Trendul de la nivel județean urmează 
trendul regional și cel național, ponderile județene fiind apropiate de cele regionale pe nivele 
de educație.  
În județul Satu Mare, în anul 2015 se constată cea mai mică pondere a persoanelor cu studii 
universitare (2,5%) înregistrate ca șomeri raportată atât la perioada analizată (2007-2015) cât și 
la regiunea Nord-Vest.  

 

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 
naționale43  
 
      În contextul în care mobilitatea forței de muncă constituie una din marile probleme ale 
României, iar statul român, prin instituțiile sale, face eforturi financiare, prin acordarea de 
stimulente și prime, pentru a încuraja mobilitatea pe piața muncii, analiza evoluției locurilor de 
muncă vacante trebuie sa se facă nu neaparat la nivelul județului Satu Mare ci mai degrabă la 
nivelul regiunii Nord-Vest. 

                                                           
43Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3 f PIATA MUNCII” – pentru vizualizare clic 
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      Din analiza la nivelul regiunii Nord-Vest pentru perioada 2008-2015 s-a evidențiat faptul că 
la începutul anului 2008, numărul locurilor de muncă vacante a atins un maxim de 8554, după 
care până în 2010 acesta scade vertiginos până la 2170 locuri de muncă vacante pe întreaga 
regiune. Din 2011 a avut loc o creștere semnificativă a acestora, ajungându-se la un număr de 
8050 de locuri de muncă vacante în 2015. 
 

Figura. nr.47 
Sursa datelor: INS - Baza de date TEMPO-Online 
 

  Sectoarele economice care au înregistrat în 2015 cel mai mare număr de locuri de muncă 
vacante la nivelul regiunii sunt: 

 Industria prelucrătoare – 3257 locuri de muncă, 
 Alte activități de servicii – 864 locuri de muncă; 
 Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public – 784 locuri 
de muncă; 
 Comerț cu ridicata și amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor – 
731 locuri de muncă; 
 Construcții – 544 locuri de muncă; 
 Sănătate și asistență socială – 518 locuri de muncă; 
 

Dintr-o analiză pe meserii a situației locurilor de muncă vacante la nivelul A.J.O.F.M. Satu Mare 
pentru anul 2014, se constată că cele mai căutate calificări au fost pentru domeniile industrie 
textilă și pielărie (aprox.1858 locuri de  muncă); comerț (aprox.1616 locuri de  muncă); 
mecanică (aprox.1076 locuri de muncă); fabricarea mobilei (aprox.644 locuri de muncă); 
industria alimentară (aprox.583 locuri de  muncă) , construcții (aprox.292 locuri de muncă) și 
electric (aprox.186 locuri de muncă). Această tendință s-a păstrat și în anii 2015 și 2016 cu mici 
diferențe. 
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Meseria Nr. locuri de muncă (an 2014 
ACOPERITOR METALE 88 

AGENT DE ASIGURARE 42 

AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 297 

AGENT DE VÂNZARI 170 

AMBALATOR MANUAL 328 

BRUTAR 71 

BUCATAR 114 

CASIER  426 

CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 54 

CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 762 

CONTROLOR CALITATE 112 

CROITOR-CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE, DUPA COMANDA 97 

DULGHER  80 

ELECTRICIAN  186 

FINISOR-REPARATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC 74 

FREZOR UNIVERSAL 48 

ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 102 

INSTALATORI 42 

LACATUSI MECANICI 739 

LUCRATOR BUCATARIE 69 

LUCRATOR COMERCIAL 541 

LUCRATOR GESTIONAR 187 

MANAGER 40 

MANIPULANT MARFURI 769 

MECANIC AGRICOL 96 

MECANICI 193 

MONTATOR SUBANSAMBLE 324 

MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 869 

MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 912 

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 92 

OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT RECTILINIU 87 

OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 215 

OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE SI CACIUCULUI 227 

OSPATAR (CHELNER) 115 

PRESATOR METALE LA RECE 91 

PROGRAMATOR  59 

SOFER AUTOBUZ 58 

SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 266 

SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 181 

STIVUITORIST 120 

STRUNGAR UNIVERSAL 60 

SUDOR  390 

TÂMPLAR UNIVERSAL 415 

TAPITER 229 

VÂNZATOR 292 

VOPSITOR  75 

ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 162 

ZUGRAV 59 

    TOTAL 2014 9601 

Sursa: AJOFM Satu Mare                                                                                                                                                                              Tabel nr.23 

 
5.4.2. Evoluţii şi situaţia curentă privind locurile de muncă vacante pe grupe majore de 
ocupații44 
 

Analiza acestui indicator s-a facut pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest, iar perioada 
analizată se referă la anii 2011-2015. Toate grupele majore de ocupații supuse analizei au 

                                                           
44 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3 f PIATA MUNCII” – pentru vizualizare clic 

aici 

../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3f%20PIATA%20MUNCII.xlsx
../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3f%20PIATA%20MUNCII.xlsx
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înregistrat creșteri pe parcursul anilor menționați, dar cea mai mare creștere s-a înregistrat în 
2015 pentru toate grupele majore. 
Se constată că cel mai mare număr de locuri de muncă vacante în 2015 este pentru specialiști 
din diverse domenii de activitate (1706), iar cele mai puține locuri de muncă sunt pentru 
lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit (17) . 
Un număr de 2088 de locuri de muncă vacante înregistrate în regiune se adresează operatorilor  
la instalații și mașini; asamblori de mașini si echipamente și muncitorilor calificați și asimilați. Și 
domeniul serviciilor are un număr semnificativ de locuri de muncă vacante (1184).  
Deși există o puternică industrie prelucrătoare în regiune, care oferă cele mai multe locuri de 
muncă, se menține ridicată totuși oferta de locuri de muncă pentru muncitori necalificați(1630). 
 

Sursa datelor: INS - Baza de date TEMPO-Online                                                                                                                                                 Figura nr.48 
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5.5. Evoluţii şi situaţia curentă - efectivul salariaților la sfârșitul anului, pe activităţi (secțiuni 
şi diviziuni) ale industriei45 
 
La nivelul regiunii Nord-Vest, în sectorul Industrie, cei mai mulți salariați se găsesc în industria 
prelucrătoare (90,4 %), urmată la mare distanță de distribuția apei, salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de decontaminare (5,2%), poducția și furnizarea de energie electrică și 
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (2,5%) și Industria extractivă (1,9 %). 
 O analiză făcută pe numărul de salariați din regiune, în  perioada 2008-2014, scoate în 
evidență o scădere cu 36000 de locuri de muncă după care urmează o perioadă de creștere a 
numărului de angajați, astfel că în 2014 se înregistraza un număr de 224866 angajați sub 
maximul atins în 2008. 
 

 

Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-Online                                                                                                                       Figura. nr.49 
 

 Dintre subramurile Industriei prelucrătoare cu cel mai mare număr de salariați în 2014 la 
nivelul regiunii, amintim: 

 fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor – 
11,3%; 
 fabricarea de mobilă – 10,7%; 
 tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, 
harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor – 10,5%; 
 industria alimentară – 10,3%; 
 fabricarea articolelor de imbrăcăminte – 8,6%; 

 
La nivelul județului Satu Mare, la fel ca la nivelul regiunii, cei mai mulți salariași se găsesc în 
industria prelucrătoare (94,1 %), urmată la mare distanță de distribuția apei; salubritate, 

                                                           
45 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3 g PIATA MUNCII” – pentru vizualizare clic 

aici 

../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3g%20PIATA%20MUNCII.xlsx
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gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (4,1%), producția și furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (1,2%),  și industria extractivă (0,6 %). 
 

În perioada analizată (2008-2014), în județul Satu Mare, industria  prelucrătoare  oferă cele mai 
multe locuri de muncă, iar dintre subramuri: fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor și semiremorcilor cu o creștere de la 15,3% la 22,3% în perioada analizată,  
fabricarea de mobilă cu o creștere de la 12% la 14,5%, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte cu 
o scădere de la 15,3% la 10,8%, industria alimentară cu o scădere de la 14% la 11,4%, fabricarea 
produselor de cauciuc și mase plastice cu o scădere de la 10,5% la 5,2% și fabricarea 
echipamentelor electrice cu o csădere de la 7,3% la 6,7%. 

 

 

 
Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-Online                                                                                                                                                  Figura nr.50 
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5.6. Proiecţia principalilor indicatori ai pieţei muncii (Comisia Naţională de Prognoză) 
 
5.6.1. Proiecţia numărului mediu de salariaţi46 
 
Conform  proiecției Comisiei Naționale de Prognoză, numărul salariaților va crește în toate 
regiunile  țării comparativ cu anul 2014. În regiunea Nord-Vest numărul salariaților  va ajunge la 
725 mii persoane cu peste 100 mii persoane mai mult față de 2014. 
În județul Satu Mare se prognozează o creștere a numărului salariaților de la 75300 persoane în 
2014 la 90700 persoane în 2019. 
 

Figura nr.51 

 

Regiune. Judeţ Anul 
Număr mediu de slariaţi (mii persoane) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

NORD - VEST 614.8 636.3 657.3 680.3 702.8 724.9 

Bihor 150.3 155 159.6 164.6 169.8 174.9 

Bistrita Nasaud 57.6 60 62.2 64.6 66.9 69.1 

Cluj 196.2 202.6 209.1 216.2 223.3 230.4 

Maramures 91.6 94.4 97.4 100.7 104 107.3 

Satu Mare 75.3 78.5 81.5 84.7 87.7 90.7 

Salaj 43.7 45.7 47.5 49.5 51 52.6 

                                                           
46 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3i Prognoza_profil_teritorial__mai_2016” – 

pentru vizualizare clic aici 

../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3i%20Prognoza_profil_teritorial_mai_2016.xls
../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3i%20Prognoza_profil_teritorial_mai_2016.xls
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Sursa datelor: Comisia Nationala de Prognoza - Prognoza în profil teritorial – varianta de primavara 2016                                                 Tabel nr.24 

5.6.2. Proiecţia şomerilor înregistraţi, la sfârşitul anului47 
 
După cum se vede din tabelul de mai jos, în toate regiunile de dezvoltare, numărul de șomeri 
înregistrați scade în perioada 2014-2019, concomitent cu creșterea numărului de salariați, iar 
pentru regiunea Nord-Vest se prognozează cel mai mic număr de șomeri înregistrați după 
regiunile București-Ilfov și Vest. 
 
                                                                                   

Indicatori  Anul 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Şomeri înregistraţi, la sfârşitul anului - mii persoane 

 Total economie 478.3 436 453 430 410 405 

NORD - EST 83.0 78 78 74 72 71 

SUD - EST 72.7 69 69 61 58 58 

SUD MUNTENIA 89.8 79 86 82 80 79 

SUD – VEST 
OLTENIA 72.8 70 72 68 65 64 

VEST 29.2 26 28 26 24 24 

NORD - VEST 46.2 41 45 43 40 39 

CENTRU 60.3 50 53 57 52 51 

BUCURESTI - ILFOV 24.3 23 23 20 20 19 

Sursa datelor: Comisia Nationala de Prognoza - Prognoza în profil teritorial – varianta de primavara 2016   Tabel nr.25 

 

5.6.3. Proiecţia ratei șomajului înregistrat48 
 
După cum se vede din  proiecția Comisiei Naționale de Prognoză, rata șomajului înregistrat este 
în scădere în toate regiunile de dezvoltare, până în 2019, ajungând la 3%  în regiunea Nord-
Vest.  

 

                                                           
47 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3i Prognoza_profil_teritorial_mai_2016” – 

pentru vizualizare clic aici 
48 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3i Prognoza_profil_teritorial_mai_2016” – 

pentru vizualizare clic aici 

 

../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3i%20Prognoza_profil_teritorial_mai_2016.xls
../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3i%20Prognoza_profil_teritorial_mai_2016.xls
../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3i%20Prognoza_profil_teritorial_mai_2016.xls
../../Simona/Downloads/ANEXE/Piata%20muncii/3i%20Prognoza_profil_teritorial_mai_2016.xls
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Sursa datelor: Comisia Nationala de Prognoza - Prognoza în profil teritorial – varianta de primavara 2016                                                Figura nr.52 

În județul Satu Mare se prevede ca rata șomajului să scadă, la fel ca în celelalte județe din 
regiune, ajungând în anul 2019  la 3,3% . 

 
                                                                                                                                                 Tabel nr.26                                      

Indicatori  Anul 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rata şomajului înregistrat - % 

NORD - VEST 3.7 3.3 3.5 3.3 3.1 3.0 

Bihor 3.7 3.5 3.6 3.5 3.2 3.0 

Bistrita Nasaud 4.5 3.5 3.8 3.6 3.3 3.2 

Cluj 2.8 2.3 2.5 2.4 2.3 2.2 

Maramures 3.5 3.5 3.6 3.4 3.2 3.1 

Satu Mare 4.4 3.9 4.0 3.8 3.4 3.3 

Salaj 5.9 5.3 5.5 5.3 5.2 5.1 

 Sursa datelor: Comisia Nationala de Prognoza - Prognoza în profil teritorial – varianta de primavara 2016 Figura nr.53 
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5.7. Prognoze privind cererea şi oferta de locuri de muncă 
 
5.7.1. Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu şi lung din Studii 
previzionale la nivel European – CEDEFOP 
 
Datele din prognoza CEDEFOP prezintă evoluțiile previzionate la nivel UE și al țărilor UE 
(CEDEFOP, 2015) privind populația ocupată pe sectoare mari ale economiei, pe ramuri de 
activitate, ocupații și niveluri de calificare, iar aceste date oferă o perspectivă despre 
posibilitățile de angajare între 2015 și 2025.  
 

Figura.nr.54 
Sursa datelor: CEDEFOP - România Country forecasts - Skill supply and demand up to 2025 

 

În România, la orizontul anului 2025, pentru 47% din numărul total de locuri de muncă 
disponibile se vor căuta lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit cu mult peste 
media UE (6%). De asemenea se vor căuta manageri pentru 20% din numărul total de locuri de 
muncă vacante în România, iar 10% din locurile vacante vor viza lucrători în servicii și vânzări. 
Pare surprinzător că oportunitățile de angajare pentru muncitori calificaţi şi asimilaţi, în 
România se situeaza, în jurul valorii de 0% și este semnificativ sub prognoza de 5% pentru 
Uniunea Europeană. 
 
 În 2025, cele mai multe  locuri de muncă vacante din România, se vor adresa persoanelor care 
au calificări de nivel inferior, adică ISCED 97 niveluri 1 și 2. Cu toate acestea, va exista și un 
număr semnificativ de oportunități de angajare care necesită calificări de nivel înalt, adică 
ISCED 97 niveluri 5 și 6. 
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Figura.nr.55 

 Prognoza oportunităților de angajare – (în mii de locuri)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
În 2025, forța de muncă din România va avea în proporție de peste 77% un nivel inalt sau mediu 
de calificare. 
 

 Figura.nr.56 
Cerea și oferta de calificări – prognoza de țară, pentru România,  pentru 2025 

 
Sursa datelor: CEDEFOP - România Country forecasts - Skill supply and demand up to 2025 

 
Concret până în 2025, ponderea forței de muncă din România care are un nivel înalt de 
calificare va crește până la 39,4%, de la 26,6% în 2013 și 17,3% în 2005. Ponderea persoanele cu 
nivel mediu de calificare în 2025 va reprezenta 37,8% din forța de muncă, comparativ cu 51,5 % 
în 2013, iar a  celor cu nivel scăzut sau fără calificări este previzionată să rămână la aproximativ 
22% în anul 2025. Aceleași  previziuni CEDEFOP arată că până în 2020 circa jumătate din forța 
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de muncă din România cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani va avea calificări înalte, valoare 
superioară ţintei UE 28 de 40%, iar până în 2025, această pondere va crește până la 60%.  
 

5.7.2. Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu şi lung  din Studii 
previzionale naţionale 
 
În 2011, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 
(INCSMPS) a realizat, Studiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 
2013 şi în perspectiva 2020. Studiul a fost realizat de către INCSMPS în calitate de partener în 
cadrul Proiectului strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Corelarea ofertei educaţionale a 
învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, proiect al cărui lider de 
parteneriatb a fost Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic. 
Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen mediu şi 
lung a fost realizată utilizând o metodologie similară cu cea utilizată de Universitatea 
Cambridge în modelul de prognoză utilizat de CEDEFOP, dar prezintă unele abordări inovative 
generate de gradul mult mai mare de detaliere a informaţiilor dorite.  
Astfel, s-a realizat o proiecţie a cererii potenţiale de forţă de muncă (definită ca cererea de 
forţă de muncă rezultată din dinamica economică  - descrisă prin indicatori ai investiţiilor brute 
interne şi extrene şi ai valorii adăugate brute) de-a lungul orizontului de prognoză. Evaluarea 
cererii potenţiale indică modul în care populaţia ocupată reacţionează la dinamica economică. 
De aceea pentru estimarea ei s-a utilizat o tehnică de modelare econometrică 
A fost estimată şi cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă rezultate din 
retragerea participanţilor la activitatea economică ca urmare a pensionărilor). Este de 
menţionat că cererea înlocuită este o variabilă intermediară, astfel încât valorile ei nu descriu 
decât evoluţii ale unor structuri ecopnomice trecute. Mai mult, lipsa unor informaţii detaliate 
cu privire la structura pe vârste a populației 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 
2000-2088 privind:  

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

 valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activităţi ale economiei 
naţionale (diviziuni CAEN REV1); 

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

 valoarea costului mediu lunar al salariaților în activităţi ale economiei naţionale 
(diviziuni CAEN REV1); 
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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 creștere în industrie de 1.0325, un ritm de 1.0305 în construcţii şi respectiv un 
ritm anual de creștere 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 creștere 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 creștere 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 evoluțiile prognozate de Comisia 
Naţională de Prognoză, în timp ce pentru perioada 2014- 2020  s-a considerat un ritm anual de 
creștere în industrie de 1.036, un ritm de 1.044 în construcţii şi respectiv un ritm anual de 
creștere în servicii de 1.032 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de 
creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2013); 
- Investiţiile brute în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.15 faţă de 2009. Pentru 
perioada 2011- 2020 s-a estimat apoi trendul liniar al variabilei; 

 
 Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 
 - VAB în perioada 2014 - 2020 se menţine la nivelul prognozat pentru anul 2011. De asemenea, 
s-a ţinut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste jumătate dintre cei 
intervievaţi sunt de părere că România nu îşi va reveni din criza economică până în anul 2013; 
- Costul forţei de muncă în 2010 îşi menţine ritmul de creștere pe care l-a avut în 2009 
comparativ cu 2008, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm anual de creștere 
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 populației ocupate din cadrul lor îşi menţine trendul observabil pentru perioada 2000- 
2008. 
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În final, s-a corectat modelul cu eroarea obţinută din predicţia populației ocupate totale la nivel 
naţional pentru anii 2009 şi 2010 (engl. nowcast) cu valorile reale (erorile au fost de aprox. 1-
2%).  
 
Rezultatele proiecţiilor 

 
1. Proiecţia cererii potenţiale la nivel naţional 

 
Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie de dinamica economică ce 
generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru perioada 2011 – 2020 indică  
scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist şi a celui moderat şi creşterea acesteia în 
ipoteza scenariului optimist. 
 

 (mii persoane)                                                                     Fig. 

 
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 

Sursa: INCSMPS -Studiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 2013 şi în perspectiva 2020                               Tabel nr.27 

 
2. Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite şi a cererii agregate de forţă de muncă la 
nivel de regiune de dezvoltare şi la nivel de judeţ – scenariul moderat 
 
În ipotezele scenariului de bază (moderat) poiecţia cererii potenţiale relevante pentru 
invăţământul profesional şi tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă între 
2012-2020 în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vest şi trenduri de scădere în perioada 
2012-2014 urmate de trenduri de creștere 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 
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ocupații 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 ocupații 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 populației de 55 ani şi 
peste în populaţia totală ocupată a judeţului respectiv şi compararea acesteia cu ponderea 
populației de 55 ani şi peste în  populaţia totală ocupată a regiunii din care face parte județul.  
 
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 
populației inactive nu se modifică şi nici nu au loc reduceri ale ratei șomajului, putem să 
considerăm ca aceste locuri de muncă vor putea fi disponibile pentru absolvenţii din diferite 
domenii relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic. 
 
 
Prognoze ale cererii pentru Regiunea Nord Vest (nr. persoane) 

Tabel nr.28 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze 
ale cererii 
potențiale  

812965 802098 792995 795139 786946 782972 779347 776074 773158 770599 

Prognoze 
ale cererii 
inlocuite  

7173 7077 6997 7015 6943 6908 6876 6847 6822 6799 

Prognoze 
ale cererii 
agregate  

820138 809175 799991 802155 793890 789880 786223 782922 779979 777398 

Sursa: INCSMPS -Studiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 2013 şi în perspectiva 2020 

 
Prognoze ale cererii pentru județul Satu Mare  

Tabel nr.29. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze 
ale cererii 
potențiale  

54485 53757 53147 53291 52742 52475 52232 52013 51818 51646 

Prognoze 
ale cererii 

215 212 210 210 208 207 206 205 205 204 
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inlocuite  

Prognoze 
ale cererii 
agregate  

54701 53969 53357 53501 52950 52683 52439 52218 52022 51850 

Sursa: INCSMPS -Studiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 2013 şi în perspectiva 2020. 

 
Prognoza locurilor de muncă disponibile 
În regiunea Nord-Vest, în ipotezele scenariului moderat, per total, proiecțiile indică o 
creștere a cererii potențiale la orizontul anului 2020. Creșteri mai semnificative 
observăm în comerț, în industria prelucrătoare și în industria extracivă, iar după 2013 
în transporturi, depozitare și comunicații. . Cererea potențială de forță de muncă scade 
în sectoarele agricultură, energie electrică și termică, gaze și apă, construcții, dar și 
administrație publică și apărare, învățământ și sănătate și asistență socială. 
În regiunea Nord-Vest, domeniul Mecanic se plasează pe primul loc în cererea potențială de 
forță de muncă din cadrul regiunii,  deși ponderea sa este mai mică decât media la nivel 
național.  Alte domenii cu o cerere semnificativă sunt:  Economic, Comerț, Industrie textilă şi 
pielărie.   

Prognoza cererii de formare profesională 
Structura cererii potențiale, pe domenii de formare ale IPT, în ipotezele scenariului 
moderat în regiunea Nord-Vest în perspectiva 2017-2020: 

Tabel nr.30 

Domenii de formare % 

Agricultură 2,6 

Chimie industrială 1,2 

Construcţii instalaţii şi lucrări publice 8,6 

Comerţ 13,9 

Economic 14,4 

Electric 3,7 

Electromecanică 3,0 

Electronică automatizări 3,7 

Fabricarea produselor din lemn 2,3 

Industrie alimentară 0,9 

Industrie textilă şi pielărie 13,9 

Materiale de construcţii 0,9 

Mecanică 21,5 

Turism şi alimentaţie 7,4 

Resurse naturale şi protecţia mediului 1,9 

Tehnici poligrafice 0,1 

Total 100,0 
Sursa: Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 și în perspectiva anului 2020. Componenta -Anchetă 

în firme privind cererea de forţă de muncă pe termen scurt (6-12 luni) Regiunea Nord Vest  

Referitor la  cererea de pregătire profesională trebuie privită doar ca un element de ghidare, 
atât timp cât informațiile statistice nu oferă un grad de detaliere care să permită o estimare mai 
corectă, iar pentru  estimarea cererii de formare profesională pe domeniile de calificare ale 
învăţământului profesional şi tehnic ar fi fost necesară existenţa unor informaţii cu privire la 
inserţia profesională a absolvenţilor la nivelul fiecărui judeţ şi la nivel naţional. 
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Structura cererii potențiale pe domenii în perspectiva anului 2020 realizată în cadrul studiilor 
realizate de Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale 
reprezintă o bază de plecare în stabilirea ponderilor domeniilor la nivel regional și local.  
 
5.7.3. Anchete în firme 
 
Ancheta în firme privind cererea de forţă de muncă pe termen scurt reprezintă componenta 
“Investigații de teren în rândul angajatorilor” a „Studiului previzional privind cererea de formare 
profesională la orizontul anului 2013” realizat de Institutul Național de Cercetare Științifică în 
domeniul Muncii și Protecției Sociale. 
 
Având în vedere perioada investigată studiul este mai puțin relevant pentru orizontul 2025, dar 
este interesant de observat că unele evoluții privind  cererea de forță de muncă  sunt similare 
cu trendurile stabilite de Comisia Națională de Prognoză. 
 
Distribuţia locurilor de muncă pentru care se estimează creșteri, după domeniul de calificare – 
ocupații relevante pentru liceul tehnologic sau  învățământul profesional 
 

Figura nr.57 

 
Sursa: Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 și în perspectiva anului 2020. Componenta -Anchetă 

în firme privind cererea de forţă de muncă pe termen scurt (6-12 luni) Regiunea Nord Vest - 

Conform figurii de mai sus, la nivel regional, cele mai multe locuri de muncă pentru care firmele 
estimează că vor crește cererea la orizontul următoarelor 12 luni și care necesită calificări 
relevante pentru liceul tehnologic și învățământul profesional aparțin domeniilor electric 
(27,2%), mecanică (19,5%), electronică automatizări (13,4%), industrie textilă și pielărie (11,1%), 
urmate de comerț (8%), construcții, instalații și lucrări publice (7,7%), chimie industrială (5,1%) 
și turism și alimentație (3,4%). 
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5.8. Principalele concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru ÎPT 
 

Datele din AMIGO arată că:  
În regiunea Nord-Vest ponderea populației active în vârstă de muncă (15-64 ani) în total 
populație crește de la 58,7% în anul 2008 la 66.4% in 2014 . De asemenea, în această perioadă 
crește și ponderea populației ocupate în vârstă de muncă (15-64 ani) în total populație de la 
56,4% în anul 2008 la 63,8% în 2014   
Rata de activitate a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) din regiunea Nord-Vest a crescut 
în intervalul analizat, de la 62,8,1% în 2002 la 66,6% în 2015. În cazul tinerilor (15-24 ani), rata 
de activitate înregistrează o scădere considerabilă cu 14,2% în perioada analizată, fiind mai 
redusă în mediul urban (20,1% față de 33% în mediul rural). Comparativ cu celelate regiuni, în 
regiunea Nord-Vest rata de activitate la tineri este redusă, aflâdu-se pe ultimele trei locuri 
alături de  regiunile Centru și Vest.  
Rata de ocupare a forței de muncă din Regiunea Nord-Vest a avut o evoluție ascendentă în 
perioada 2002-2014, cea mai mare valoare înregistrându-se în anul 2014 (63,8%). 
Ratele de ocupare a forței de muncă sunt în general mai scăzute în rândul femeilor, persoanelor 
rezidente în mediul urban și al lucrătorilor în vârstă de 15-24 ani. În 2015, în regiunea Nord-
Vest, în cazul tinerilor (15-24 ani), rata de ocupare se situa sub  media națională (21,5% față de 
24,5%) și era mai redusă în mediul urban şi în cazul femeilor.  
În anul 2015 avem o rată ridicată a șomajului tinerilor (15-24 ani), raportat la populaţia activă: 
18,7 %, mai mică decat cea la nivel naţional (21.7), în creștere cu 4,7 puncte procentuale față de 
anul 2014 iar ponderea șomerilor tineri (15-24 de ani) era în 2015  de 26,8.% (cu 2,7 puncte 
procentuale peste media națională). Șomajul tinerilor BIM este mai accentuat în mediul rural 
(28,7%). 
     Ponderea șomerilor tineri în totalul șomerilor BIM a avut o evoluție oscilantă, înregistrând 
cea mai mare valoare în anul  2008 (33,3%), după care scade cu 6.8  puncte procentuale în anul 
2015. 
Structura pe medii rezidenţiale a ocupării în 2015 arată că: 
 doar 8,5 %  din populaţia ocupată din mediul rural are studii superioare (faţă de 30,2% 
în urban)  
  54,7% din populaţia ocupată din mediul rural are un nivel mediu de pregătire 
(liceal/postliceal/profesional sau de ucenici) - faţă 63,4 % în urban. 
 O mare  parte din populaţia ocupată din mediul rural (36,8%)  are un nivel scăzut de 
educaţie (gimnazial/primar sau mai puţin) - faţă de numai 6,4 % în urban. 
 
Indicatorii furnizaţi de BFM arată că: 
Populația activă civilă și populația ocupată civilă, la nivelul județului Satu Mare, au avut un 
trend descrescator destul de abrupt în ultimii ani ( 2013-2016) scăzând de la 158500 în 2013 la 
147000 în 2016 (la fel ca la nivelul regiunii Nord-Vest). 
În ceea ce privește rata de ocupare în 2015, în regiunea Nord-Vest s-a înregistrat o rată de 
ocupare bună (71,6%) în raport cu celelalte regiuni, în timp ce în județul Satu Mare s-a 
înregistrat o rată a ocupării cu 4,3 procente mai mică (67,3%), situându-se pe penultimul loc din 
regiune. 
Ponderea cea mai mare, a populației ocupate civile la nivelul județul Satu Mare, o are populația 
ocupată în agricultură (35,2% în 2014), urmată de servicii, industrie și construcții. În cadrul 
industriei ponderea cea mai mare în judet o are industria prelucrătoare, celelalte ramuri 
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înregistrând valori foarte mici în raport cu aceasta. În cadrul sectorului servicii, ponderea cea 
mai mare o are comerțul, urmat de transport și depozitare, învățământ și sănătate.  
Nivelul de educație influențează direct ocuparea unui loc de muncă. Astfel, ponderea cea mai 
mare a șomerilor înregistrați este cea a persoanelor cu nivel scăzut de studii (primar, gimnazial, 
profesional), în timp ce persoanele cu studii superioare au cea mai mică pondere, cu trend 
descrescător în perioada 2007-2014.  
Deși rata șomajului pentru județul Satu Mare, la sfârțitul anului 2016,  nu este una mare, ea 
fiind sub media națională (5%), totuși este peste cea din regiune N-V (3,4%). 
Județul Satu Mare are o pondere a populației ocupate peste cea din regiune, în sectoarele 
industrie (24%) și construcții (7,9%), în timp ce în agricultură și servicii (32,9) ponderile sunt sub 
cele din regiune. 
Din 2011, în Regiunea Nord-Vest a avut loc o creștere semnificativă a locurilor de muncă 
vacante, ajungându-se la un număr de 8050 de locuri de muncă vacante în 2015. Dintre  
sectoarele economice care au înregistrat în 2015 cel mai mare număr de locuri de muncă 
vacante la nivelul regiunii se numără: industria prelucrătoare – 3257 locuri de muncă; alte 
activități de servicii – 864 locuri de muncă; administrație publică și apărare; asigurări sociale din 
sistemul public – 784 locuri de muncă; comerț cu ridicata și amănuntul, repararea 
autovehiculelor și motocicletelor – 731 locuri de muncă; construcții – 544 locuri de muncă; 
sănătate și asistență socială – 518 locuri de muncă.  
Un număr semnificativ de locuri de muncă vacante înregistrate în regiune se adresează 
operatorilor  la instalații și mașini; asamblori de mașini si echipamente și muncitorilor calificați 
și asimilați (2088). Deasemenea, domeniul serviciilor are un număr semnificativ de locuri de 
muncă vacante (1184).  
La nivelul județului Satu Mare, la fel ca la nivelul regiunii, cei mai mulți salariați se găsesc în 
industria prelucrătoare (94,1 %), urmată la mare distanță de distribuția apei, salubritate, 
gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (4,1%), producția și furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (1,2%)  și Industria extractivă (0,6 %). 
În perioada analizată (2008-2014), în județul Satu-Mare, industria  prelucrătoare  oferă cele mai 
multe locuri de muncă, iar dintre subramuri: fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor și semiremorcilor cu o creștere de la 15,3% la 22,3% în perioada analizată;  
fabricarea de mobilă cu o creștere de la 12% la 14,5%; fabricarea articolelor de imbrăcaminte 
cu o scădere de la 15,3% la 10,8%; industria alimentară cu o scădere de la 14% la 11,4%; 
fabricarea produselor de cauciuc și mase plastice cu o scădere de la 10,5% la 5,2% și fabricarea 
echipamentelor electrice cu o scădere de la 7,3% la 6,7%. 
 
Dintr-o analiză pe meserii a situației locurilor de muncă vacante, la nivelul A.J.O.F.M. Satu Mare 
pentru anul 2014, se constată că cele mai căutate calificări au fost pentru domeniile industrie 
textilă și pielărie, comerț, mecanică, fabricarea mobilei, industria alimentară, construcții și 
electric. Această tendință s-a păstrat și în anii 2015 și 2016 cu mici diferențe. 
 
Pe baza  proiecției Comisiei Naționale de Prognoză, in județul Satu Mare se prognozează: 

 creșterea numărului salariaților de la 75300 persoane în 2014 la 90700 persoane în 
2019; 

 scăderea ratei șomajului înregistrat, ajungând în anul 2019 la 3,3%, peste cea din 
regiunea Nord-Vest (3%); 
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Datele din prognoza CEDEFOP arată că  în România, la orizontul anului 2025, din totalul de 
locuri de muncă: 47% se vor adresa lucrătorilor calificați în agricultura silvicultură și pescuit (cu 
mult peste media UE -6%), 20% pentru manageri, iar 10% din locurile vacante vor viza lucrători 
în servicii și vânzări. Pare surprinzator că oportunitățile de angajare, pentru muncitori calificaţi 
şi asimilaţi în România, se va situa in 2025, în jurul valorii de 0,1% și este semnificativ sub 
prognoza de 5% pentru Uniunea Europeană. 
 
Conform studiului realizat de INCSMPS în anul 2011, în ipotezele scenariului moderat, per 
total, proiecțiile indică o creștere a cererii potențiale la orizontul anului 2020 în 
regiunea Nord-Vest. Domeniul Mecanic se plasează pe primul loc în cererea potențială de 
forță de muncă din cadrul regiunii,  deși ponderea sa este mai mică decât media la nivel 
național. Alte domenii cu o cerere semnificativă sunt: economic, comerț, industrie textilă şi 
pielărie. 
Conform aceluiasi studiu, la nivel regional, cele mai multe locuri de muncă pentru care firmele 
estimează că vor crește cererea la orizontul următoarelor 12 luni și care necesită calificări 
relevante pentru liceul tehnologic și învățământul profesional aparțin domeniilor electric 
(27,2%), mecanică (19,5%), electronică automatizări (13,4%), industrie textilă și pielărie (11,1%), 
urmate de comerț (8%), construcții, instalații și lucrări publice (7,7%), chimie industrială (5,1%) 
și turism și alimentație (3,4%). 
 
Pentru o mai bună inserție pe piața muncii a absolvenților din învățământul profesional și 
tehnic, în completarea recomandărilor din PRAI 2016-2025 regiunea Nord-Vest, mai 
propunem: 

 completarea și actualizarea cunoştinţelor de specialitate a cadrelor didactice care 
predau în învăţământul profesional şi tehnic, în pas cu schimbarile tehnologice (în 
special a maiștrilor care se ocupă de stagiile de practică a elevilor) prin participarea la 
stagii de pregătire la operatorii economici;  

 monitorizarea riguroasă a stagiilor de practică în vederea creșterii calității 
competențelor dobândite de elevi astfel încât aceste competențe să satisfacă cerințele 
profesionale, reale, impuse de  locul de muncă; 

 spijinirea unităților de învățământ profesional și tehnic din mediu rural astfei încât să 
satisfacă, cel puțn la același nivel ca cele din mediul urban, nevoile de formare a elevilor 
din mediul rural care, în multe cazuri, din motive financiare, nu-și permit o formare 
profesională în unități școlare din orașe, înlăturându-se în acest fel o cauză importantă a  
abandonului școlar; 

 
Principalele concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru ÎPT- cum se regăsesc în  PRAI 
2016-20125 regiunea Nord-Vest 
 
Creșterea ratei de ocupare și a ratei de activitate la nivelul regiunii presupune dezvoltarea 
învățământului profesional și tehnic, cu precădere a  învățământului profesional după 
reînființare, începând cu anul școlar 2014/2015. Domeniile și calificările vor fi stabilite în funcție 
de cerințele angajatorilor. 
Creșterea relevanței ÎPT în raport cu cerințele pieței muncii pentru creșterea ratei de ocupare în 
rândul absolvenților. Necesitatea monitorizării inserției absolvenților de învățământul  
profesional și tehnic. 
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Realizarea unor parteneriate eficiente între unitățile de învățământ și operatorii economici, 
astfel încât numărul de elevi angajați la operatorii economici unde au efectuat instruirea 
practică să crească.  
Sprijinirea elevilor din mediul rural de către comunitate și operatori economici pentru 
finalizarea studiilor. 
Asigurarea  în proiectele planurilor de școlarizare a claselor pentru  continurea studiilor de către 
absolvenții învățământului profesional la învățământ liceal (zi, seral, frecvență redusă), iar 
pentru absolvenții de liceu, continuarea studilor în învățământul postliceal,  pentru creșterea 
șanselor de ocupare pe piața muncii. 
Creșterea ponderii calificărilor din domeniul fabricarea produselor din lemn, pe nivelurile de 
calificare 3, 4 și 5. Menținerea trendurilor la calificările din industrie, agricultură și construcții. În 
stabilirea calificărilor se va ține cont și de solicitările agenților economici locali.  
Dezvoltarea sectoarelor economice și implicit creșterea numărului de locuri de muncă vacante 
în întreaga regiune are o semnificație deosebită pentru învățământul profesional și tehnic în 
sensul dezvoltării acelor domenii de calificare solicitate de piața muncii și alocarea prin 
planurile de școlarizare anuale a unui număr mai mare de locuri pentru calificările cerute. 
Prin proiectele planurilor de școlarizare  ale ISJ-urilor din regiune se vor prevedea cu prioritate 
clase /grupe de studiu pentru domeniile: mecanică, electric, electronică și automatizări, 
construcții, fabricarea produselor din lemn. 
Raportat la nivelul de calificare solicitat pentru locurile de muncă vacante la nivelul regiunii 
Nord-Vest, se constată că piața muncii din regiune are nevoie de calificări de nivel 3, dobândite 
prin învățământ profesional. Structura planului de școlarizare pentru învățământul profesional 
la nivelul fiecărui județ al regiunii, va cuprinde clase /grupe de studiu în funcție de cele mai 
solicitate calificări. 
În funcție de particularitățile de dezvoltare a subramurilor industriei prelucrătoare în fiecare 
județ al regiunii, la stabilirea planului de școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic se 
va ține cont de solicitările agenților economici locali, în parteneriat cu unitățile de învățământ 
profesional și tehnic. 
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6.ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DIN JUDEŢ 

 

6.1. Indicatori de intrare în IPT 
 
6.1.1. Populaţia şcolară pe nivele de educaţie, sexe, medii de rezidenţă49 
 
 
Populaţia şcolară din sistemul de educație sătmărean este pe un trend descendent. În 2016 se 
constată o scădere cu 14% a populației școlare comparativ cu anul 2007.  
 

Figura nr.58 

 

 

 

                                                           
49 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\01 Populatia scolara(INS).xls 
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Evoluția populației școlare pe nivele de învățământ   

Figura nr.59 

Analizând populația școlară pe sexe, se constată faptul că elevii de sex masculin sunt în pondere 
mai mare decât elevii de sex feminin. 50 

Figura nr.60 

 

Referitor la ponderea elevilor după mediul de rezidență (locația școlii), în mediul urban sunt cei 

mai mulți elevi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Demografie\01DEMOGRAFIE .xls 
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Figura nr.61 

 

Evoluția numărului de elevi cuprinși în învățământul primar51 

Din datele statistice analizate se constată o creștere semnificativă a numărului de elevi din ciclul 
primar aproape în toate regiunile de dezvoltare. Regiunea Nord-Vest a înregistrat o creștere 
semnificativă a numărului de elevi în cei nouă ani școlari analizați, fiind pe locul al treilea după 
Regiunea București-Ilfov și Regiunea Centru. În județul Satu Mare creșterea este cu 994 elevi. 

 

Sursa: INS                                                                                                                                                                                                                     Figura nr.62 

 
Evoluția numărului de elevi cuprinși în învățământul gimnazial 

Analiza evoluției numărului de elevi cuprinși în învățământul gimnazial a evidențiat o scădere 
importantă la nivelul Regiunii Nord-Vest în perioada 2007-2016. În județul Satu Mare scăderea 
este cu 3069 elevi. 

                                                           
51 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\01 Populatia scolara(INS).xls 
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Sursa: INS                                                                                                                                                                                                                          Figura nr.63 

 

Evoluția numărului de elevi cuprinși în învățământul liceal52 

Analiza evoluției numărului de elevi cuprinși în învățământul liceal la nivelul Regiunii Nord-Vest, 
a scos în evidență cea mai mare scădere la nivelul regiunilor de dezvoltare, în perioada 2007-
2016. La nivelul tuturor județelor Regiunii Nord-Vest s-a înregistrat o scădere a numărului de 
elevi. În județul Satu Mare în 2015-2016 erau cu 3351 de elevi mai puțin în învățământul liceal 
față de anul școlar 2007-2008. În anul școlar 2015-2016, din cei 10129 elevi din învățământul 
liceal 52,7% erau de sex feminin, respectiv 97% în unități de învățământ liceal din mediul urban. 

                                                           
52 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\04 Evolutia elevilor 

IPT(INS).xls 

ANEXE/Educatie/04%20Evolutia%20elevilor%20IPT(INS).xls
ANEXE/Educatie/04%20Evolutia%20elevilor%20IPT(INS).xls
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Sursa: INS                                                                                                                                                                                                                           Figura nr.64 

Evoluția numărului de elevi cuprinși în învățământul profesional53 

Din datele statistice analizate pentru Regiunea Nord-Vest în perioada 2007-2016 s-a constatat 
că în toate regiunile de dezvoltare numărul elevilor înscriși în învățământul profesional a fost 
ridicat în perioada 2007-2010, a scăzut apoi dramatic în perioada 2010-2012, după care a 
înregistrat o creștere anuală care a devenit semnificativă în 2016. Regiunea Nord-Vest se 
situează pe locul al treilea după Regiunile Nord-Est (17826 de elevi) și Centru (11507  elevi) cu  
10668 elevi în învățământul profesional. 
 
Analiza pe județele regiunii situează în anul 2016, județul Bihor pe primul loc cu 2383 elevi, 
urmat de județul Cluj cu 2148 de elevi și județul Maramureș cu 2072 de elevi. În anul 2016, în 
județul Satu Mare erau  1625 de elevi în învățământul profesional, din care 69,4% de sex 
masculin, respectiv 89,3%  în unități de învățământ din mediul urban.  

                                                           
53 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\05 Evolutia elevilor IPT 

liceu, sc. prof (INS).xlsx 

ANEXE/Educatie/05%20Evolutia%20elevilor%20IPT%20liceu,%20sc.%20prof%20(INS).xlsx
ANEXE/Educatie/05%20Evolutia%20elevilor%20IPT%20liceu,%20sc.%20prof%20(INS).xlsx
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Sursa: INS                                                                                                                                                                                                                           Figura nr.65 

Evoluția numărului de elevi cuprinși în învățământul postliceal54 

Pentru învățământul postliceal datele statistice arată că numărul elevilor a crescut simțitor în 
toate regiunile de dezvoltare. Regiunea Nord-Vest se află pe locul al treilea după regiunile Sud-
Vest Oltenia și Nord-Est, în ceea ce privește numărul de elevi din învățământul postliceal. 
Analiza pe județe arată că în anul 2016,  județul Cluj are cel mai mare număr de elevi din 
învățământul postliceal, 4225 de elevi, urmat de către județul Bihor cu 2988 de elevi și județul 
Maramureș cu 2039 de elevi. 
 
La nivelul județului Satu Mare, în anul 2016 erau 1699 elevi în învățământul postliceal, din care 
68,5% elevi de sex feminin, 100% în unități de învățământ postliceal din mediul urban. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                           
54 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\06 Evolutia elevilor 

Inv.postliceal.xlsx 

ANEXE/Educatie/06%20Evolutia%20elevilor%20Inv.postliceal.xlsx
ANEXE/Educatie/06%20Evolutia%20elevilor%20Inv.postliceal.xlsx
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6.1.2. Grad de cuprindere în învăţământ (Rata specifică de cuprindere şcolară pe vârste) 55 
În ceea ce priveşte gradul de cuprindere în învăţământ, în perioada 2007-2016 constatăm 
oscilații ale gradului de cuprindere la grupa de vârstă 3-23 ani, cu creșteri și descreșteri. Cel mai 
ridicat grad de cuprindere se înregistrează în anul școlar 2013-2014 si cel mai scăzut în anul 
2015-2016. După o perioadă de scădere constantă a ratei brute de cuprindere şcolară în toate 
nivelurile de învăţământ, aceasta a înregistrat o ușoară creștere în special începând cu anul 
2012-2013, ca urmare a includerii în sistemul de învăţământ obligatoriu a clasei pregătitoare (ce 
a determinat creșterea ponderii copiilor de 6 ani cuprinşi în sistemul de educaţie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexaANEXE\Educatie\02 Gradul de cuprindere 

(INS) .xls 

ANEXE/Educatie/02%20Gradul%20de%20cuprindere%20(INS)%20.xls
ANEXE/Educatie/02%20Gradul%20de%20cuprindere%20(INS)%20.xls
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Figura nr.67 

Cel mai mare grad de cuprindere se înregistrează în mediul urban .Constatăm o creștere a 
gradului de cuprindere în mediul urban și o scădere în mediul rural până în anul școlar 2013-
2014, iar începând cu anul școlar 2014-2015 situația se inversează. Aceste modificări s-au 
datorat faptului că s-au desființat Școlile de Arte și Meserii, ceea ce a condus la necontinuarea 
studiilor a cel puțin 10 % dintre elevii care au terminat clasa a VIII-a, în principal din cauza 
faptului că familiile nu puteau să acopere costurile a 4 ani de școlarizare. Acest fenomen a fost 
vizibil în special în cazul elevilor din mediul rural, în condițiile în care rețeaua liceelor este mult 
mai slab dezvoltată aici în comparație cu cele din mediul urban. Desființarea Școlilor de Arte și 
Meserii în anul școlar 2009-2010 a reprezentat o importantă provocare în ceea ce privește 
dreptul la educație al copiilor care finalizaseră 8 clase de studiu și care doreau să urmeze un 
parcurs de profesionalizare de 2-3 ani, care să-i ajute să învețe o meserie.Reînființarea școlilor 
profesionale a dederminat creșetrea gradului de cuprindere în mediul rural și scăderea în 
urban. 

Figura nr.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diferențe semnificative , de peste 10 puncte procentuale, există între gradul de cuprindere din 
județul Satu Mare și cel  regional  și national. 
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Figura nr.69 

 
Tendinţa generală de reducere a populației de copii şi tineri de 3-23 ani se reflectă diferit la 
nivelul grupelor de vârstă. Conform datelor statistice, se înregistrează creșteri la grupa de 
vârstă de 15-18 ani și 19-23 ani,  fapt relevant pentru învățământul tehnic și professional și 
scădere la restul grupelor de vârstă, fapt datorat și migrației externe. 56 
 
 

Grupe de 
vârstă 

2007 
2008 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

3-6 ani 94.4 94.3 94.1 93.3 92.5 95.7 82.7 86.9 92.2 

7-10 ani 95.3 95.1 96.3 97.3 93.8 92.2 86.5 83 82.9 

11-14 ani 93.9 95.2 94,8 91.5 91.8 90.1 88.2 86.8 84.9 

15-18 ani 68.1 70.1 72.6 73.6 73.1 72.6 73.3 77.1 74.4 

19-23 ani 17.5 19.9 22.5 22.3 18.2 19.2 18.5 37.3 34.7 

 
Tabel nr.31 

 
 

                                                           
56 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\02 Gradul de cuprindere 

(INS) .xls 

ANEXE/Educatie/02%20Gradul%20de%20cuprindere%20(INS)%20.xls
ANEXE/Educatie/02%20Gradul%20de%20cuprindere%20(INS)%20.xls
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Figura nr.70 

 
Dacă gradul de cuprindere în învăţământul obligatoriu , pe ansamblul populației , este în general 
satisfăcător, în realitate există probleme privind participarea la educaţie a copiilor provenind din 
medii defavorizate, în special a celor care aparţin minorităţii rrome. Acestea reprezintă 
consecinţa stării accentuate de sărăcie a unei categorii a populației ,  a deprecierii importanţei 
educaţiei în percepţia unui segment al populației, fenomene care îşi pun amprenta asupra 
gradului de participare la educaţie. Prin urmare, se impun o serie de măsuri care să asigure 
accesul la educaţie a tuturor copiilor şi tinerilor indiferent de mediul de provenienţă. 
 

6.1.3. Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională57 
 

Județul Satu Mare este caracterizat printr-o rată scăzută de cuprindere în învăţământ în 
perioada 2007-2016 ,mult mai mică decât media la nivel regional și și național. Raportat la nivel 
național și regional, rata de cuprindere în învățământ la nivelul anului școlar 2015-2016 este 
următoarea : 
 

Nivel România Regiunea Nord Vest Satu Mare 

Primar 84 83 78 

Gimnazial 82 81 77 

Obligatoriu 81 79 74 

Secundar superior 70 70 61 

Secundar superior IX- X 68 67 57 

Secundar superior XI- XII-a 59 58 46 
Tabel nr.32 

 
Se pot observa diferențe procentuale semnificative la toate nivele de învățământ față de media 
de la nivel regional, respectiv național. 
 

                                                           
57 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\03 Rata neta de cuprindere 

(INS).xls 
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Rata ridicată de cuprindere în învăţământul este în învăţământul primar, gimnazial și 
obligatoriu. Evoluţia ratei de cuprindere şcolară în învățământul primar şi gimnazial este 
influenţată de măsurile de politică şcolară implementate în ultimii ani în educaţie. 
 

Tabel nr.33 

Nivel 
2007 
2008 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

Primar 85.7 86.1 88.7 89.6 85.7 86.8 82.8 78.2 77.7 

Gimnazial 87.7 87.8 88.3 85.2 80.2 80.1 80 78.3 76.8 

Obligatoriu 82.2 82.8 83.8 82.5 80.4 80.1 77.3 74.4 73.8 

Secundar 
superior 

63.3 65.4 67.4 68.2 68.6 68.2 68.1 64.8 60.5 

Secundar 
superior IX- X 

67.3 68.6 67.1 64.2 70.5 67.3 61 56.9 57.4 

Secundar 
superior XI- 

XII-a 
49.7 53 56.3 58.7 59.5 58.1 56.5 54.4 

 
 

46 

          

Figura nr.71 

 
Pe parcursul perioadei analizate, valoarea indicatorului a fost oscilantă, astfel : 
 

 la nivel primar, trend crescător până în anul școlar 2012-2013, trend descrescător 
începând cu anul școlar 2013-2014; 
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Figura nr.72 

 la nivel gimnazial trend crescător până în anul școlar 2009-2010, trend descrescător 
începând cu anul școlar 2010-2011; 

Figura nr.73 

 la nivel de învățământ obligatoriu  trend crescător până în anul școlar 2009-2010, trend 
descrescător începând cu anul școlar 2010-2011; 

Figura nr.74 

 la nivel de învățământ secundar superior  trend crescător până în anul școlar 2012-2013, 
trend descrescător începând cu anul școlar 2013-2014; 
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Figura nr.75 

 la nivel de învățământ secundar superior clasa IX-X,  trend crescător până în anul școlar 
2011-2012, trend descrescător începând cu anul școlar 2012-2013; 

Figura nr.76 

 la nivel de învățământ secundar superior clasa XI-XII,  trend crescător până în anul școlar 
2011-2012, trend descrescător începând cu anul școlar 2012-2013; 

Figura nr.77 

Ţinând cont de faptul că accesul egal  reprezintă una din coordonatele reformei in educaţie, se 
impun o serie de măsuri de protecţie socială a copiilor, în general şi a celor proveniţi din familii 
dezavantajate,  măsuri care să vizeze direct sau indirect facilitarea şi stimularea participării 
copiilor şi tinerilor la educaţie pentru dobândirea unui nivel minim de pregătire profesională în 
vederea inserţiei profesionale  pe piaţa muncii. 
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6.1.4. Oferta unităţilor şcolare  din ÎPT - Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul liceal 
tehnologic şi învăţământul profesional58 
 

La nivelul Regiunii Nord-Vest  în perioada 2004-2016, populaţia şcolară  cuprinsă în 
învăţământul tehnic şi profesional a avut o evoluţie descendentă, de la 79021 de elevi în 2004, 
la 45194 de elevi în 2016, adică o reducere la 57,19%. Același trend descrescător a fost 
înregistrat și la nivel național. În județul Satu Mare, populația școlară cuprinsă în învățământul 
profesional și tehnic a scăzut de la 11023 de elevi în 2004, la 5465 de elevi în 2016, ceea ce 
reprezintă o reducere la 49,57%. 

 

Sursa: INS                                                                                                                                                                                                                      Figura nr.78 

În perioada 2004- 2009 ponderea învățământului profesional și tehnic la nivelul Regiunii Nord-
Vest a fost în medie de 60%, scăzând apoi an de an până la o valoare de 48,1% în 2016. 
Ponderea la nivel regional a fost mai scăzută decât la nivel național, fapt explicat prin creșterea 
în mai mare măsură a ponderii învățământului liceal din filiera teoretică și vocațională în 
Regiunea Nord-Vest. La nivelul județului Satu Mare, în perioada 2004-2009 ponderea 
învățământului profesional și tehnic a fost în medie 62%, scăzând apoi an de an până la valoarea 
de 47,1% în 2016. 
 
 

                                                           
58 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\07 Oferta IPT inv. liceal zi 

2016-2017.xls 

ANEXE/Educatie/07%20Oferta%20IPT%20inv.%20liceal%20zi%202016-2017.xls
ANEXE/Educatie/07%20Oferta%20IPT%20inv.%20liceal%20zi%202016-2017.xls
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Evoluția ÎPT – Situația elevilor înscriși la începutul anului școlar 
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2004-2005 4979 6044 11023 5285 1417 17725 62,2% 34,1% 28,1% 37,8% 

2005-2006 5361 6030 11391 5338 1421 18150 62,8% 33,2% 29,5% 37,2% 

2006-2007 6024 5652 11676 5514 1344 18534 63,0% 30,5% 32,5% 37,0% 

2007-2008 6428 4995 11423 5798 1254 18475 61,8% 27,0% 34,8% 38,2% 

2008-2009 6300 4355 10655 6113 1247 18015 59,1% 24,2% 35,0% 40,9% 

2009-2010 7369 2541 9910 6113 1204 17227 57,5% 14,8% 42,8% 42,5% 

2010-2011 8142 1096 9238 5773 1205 16216 57,0% 6,8% 50,2% 43,0% 

2011-2012 8501 279 8780 5599 1248 15627 56,2% 1,8% 54,4% 43,8% 

2012-2013 7197 522 7719 5538 1109 14366 53,7% 3,6% 50,1% 46,3% 

2013-2014 5966 690 6656 5505 1061 13222 50,3% 5,2% 45,1% 49,7% 

2014-2015 4884 1196 6080 5462 1019 12561 48,4% 9,5% 38,9% 51,6% 

2015-2016 3839 1625 5464 5244 902 11610 47,1% 14,0% 33,1% 52,9% 
Tabel nr.34 

Ponderile anuale ale  învățământului profesional  în cadrul planului de școlarizare la nivel 
regional au scăzut constant de la valori în jur de 26% în 2005, la un minim de 1,5% atins în 2011. 
În 2016 ponderea învățământului profesional în planul de școlarizare  regional a  crescut la 
11,3%, fiind a treia ca mărime la nivel național după regiunile Centru și Nord-Est. Dintre județele 
regiunii, județul Satu-Mare a înregistrat cea mai mare pondere a învățământului profesional de-
a lungul perioadei analizate. Analiza datelor pentru anul 2015-2016  a scos în evidență faptul că 
județul Satu-Mare a înregistrat o pondere de 14%, cea mai mare la nivelul județelor regiunii.  
Pentru învățământul liceal tehnologic, la nivelul Regiunii Nord-Vest ponderea s-a situat la 
valoarea de 32,9% în anul 2004, crescând până la o valoare maximă de 54,2% atinsă în 2011. În 
anul 2016 ponderea învățământului liceal tehnologic în planul de școlarizare regional a fost de 
36,8%, mult mai scăzută ca în celelalte regiuni, care au realizat ponderi peste 40%, cu excepția 
Regiunii București –Ilfov cu o pondere de 33,2%. La nivelul județelor regiunii Nord-Vest, județul  
Satu Mare s-a situat pe locul al doilea cu 54,4% pondere a învățământului liceal tehnologic în 
2011-2012.  
Ponderile anuale ale învățământului liceal filiera teoretică și vocațională au crescut constant de 
la o valoare minimă de 37% atinsă în 2007, la 52,9% în 2016, concomitent cu scăderea puternică 
a ponderii învățământului profesional și liceal tehnologic. Ponderea învățământului profesional 
a început să crească în fiecare an școlar începând cu 2013-2014, de la 5,2% la 14%. 
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                                                           Sursa: INS                                                                                                                                        Figura nr.78 

 
Numărul de elevi care au optat pentru învățământul profesional, în perioada 2012-2017, a 
cunoscut o creștere semnificativă în județul Satu Mare, în special din anul școlar 2014-2015, 
odată cu organizarea învățământului profesional cu durata de 3 ani.  

Figura nr.79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 an școlar nr. clase formate nr. elevi în clase de început 

IP2 2012-2013 15 345 

IP2 2013-2014 17 356 

IP3 2014-2015 21 551 

IP3 2015-2016 30 776 

IP3 2016-2017 32 822 

IP3 2017-2018 32 833 

Tabel nr.35 
59 

 
Ponderile anuale ale ofertei de școlarizare, în clasa a IX-a din învățământul profesional și tehnic, 
au crescut de la 52,54% în anul școlar 2014-2015, la 58% în anul școlar 2017-2018. Creșterea s-a 

                                                           
59 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\08 Oferta IPT inv prof 2016-

2017.xls 
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regăsit și în ponderea învățământului profesional și tehnic în planul de școlarizare realizat la 
clasele a IX-a. 
 
 

Anul școlar  
Plan de școlarizare aprobat Plan de școlarizare realizat 

Nr. clase Nr. elevi pondere Nr. clase Nr. elevi pondere 

2014–2015 

Total, din care: 

 
118 3304  113 2933  

Filiera teoretică 46 1288 
47,45% 

46 1249 
50,66% 

Filiera vocațională 10 280 10 237 

Filiera tehnologică 40 1120 
52,54% 

36 896 
49,33% 

Învățământ profesional 22 616 21 551 

2015-2016 

Total, din care: 

 
123 3444  114 2972  

Filiera teoretică 45 1260 
45,52% 

45 1230 
50,47% 

Filiera vocațională 11 308 11 270 

Filiera tehnologică 28 784 
54.47% 

28 696 
49,52% 

Învățământ profesional 39 1092 30 776 

2016-2017 

Total, din care: 

 
116 3248  108 2836  

Filiera teoretică 40 1120 
43,96% 

40 1102 
48,51% 

Filiera vocațională 11 308 11 274 

Filiera tehnologică 30 840 
56,03% 

25 638 
51,48% 

Învățământ profesional 35 980 32 822 

2017-2018 

Total, din care: 

 
119 3334  110 2898  

Filiera teoretică 39 1092 
42,00% 

39 1063 
45,73% 

Filiera vocațională 11 308 11 262 

Filiera tehnologică 30 840 
58,00% 

28 740 
54,27% 

Învățământ profesional 39 1094 32 833 
Tabel nr.36 

 

6.1.5. Oferta unităţilor şcolare  din ÎPT – Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul postliceal60 
 
 

Învățământul  postliceal ca parte a învățământului tehnic a cunoscut o dezvoltare continuă în 
perioada 2005-2016. Dacă în anul 2005-2006 numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal 
în Regiunea Nord-Vest a fost de 5269 elevi, în anul școlar 2015-2016, numărul elevilor s-a 
ridicat  la valoarea 12648.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
60 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexaANEXE\Educatie\09 Oferta IPT inv postliceal 

2016-2017.xls 
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Figura nr.80 

 

 
 
Elevi înscrişi în învăţământul postliceal (şcoala postliceală şi şcoala de maiştri) la începutul 
anului şcolar 
 
 

SATU MARE 

Anul şcolar 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
POSTLICEAL 608 493 573 694 716 824 1008 1299 1504 1679 1699 

ȘCOALA POSTLICEALĂ 574 435 486 612 670 804 973 1224 1392 1584 1601 

ȘCOALA DE MAIȘTRI 34 58 87 82 46 20 35 75 112 95 98 
Tabel nr.36 

În județul Satu Mare, numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal a crescut de la 608 în 
anul școlar 2005-2006, la 1699 în anul școlar 2015-2016, cea mai mare pondere având școala 
postliceală. 
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6.1.6. Oferta unităţilor şcolare  din ÎPT – Cuprinderea elevilor în învăţământul liceal 

tehnologic şi învăţământul profesional în anul şcolar 2016-2017 

Cuprinderea elevilor în învăţământul liceal tehnologic  în anul şcolar 2016-2017 

Din datele statistice furnizate, analiza numărului de clase, elevi și ponderea acestora pe cele 17 
domenii de formare în care se școlarizează în învățământul liceal filiera tehnologică, în Regiunea 
Nord-Vest în anul școlar 2016-2017, a evidențiat următoarele: 

 Regiunea Nord-Vest ocupă o poziție de mijloc între celelalte regiuni de dezvoltare în 
ceea ce privește numărul de elevi cuprinși în învățământul liceal tehnologic în anul 2016-2017 
cu 25.651 de elevi. Pe primul loc se situează Regiunea Nord-Est cu 45.441 de elevi; 

 Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul liceal tehnologic 
la nivelul regiunii sunt: Economic cu 6700 de elevi (26,18%)- ponderea la nivel național 20,3%,  
Turism alimentație cu 4219 elevi (16,38%)- ponderea la nivel național 15,9%, Mecanica  cu 3475  

 
elevi (13,56%)- ponderea la nivel național 14,6%,  Electronică, automatizări cu  2711 elevi 
(10,59%)- ponderea la nivel national 8,1%.  

 Domeniile cu cel mai mic număr de elevi în învățământul liceal tehnologic la nivelul 
regiunii sunt: Chimia industrială cu 111 elevi (0,43%)- ponderea la nivel national 0,8%,  
Fabricarea produselor din lemn cu 271 elevi (1,03%) – ponderea la nivel national 1,2%, 
Producția media cu 276 elevi (1,09%)- ponderea la nivel național 6,1%, Electromecanica cu 315 
elevi (1,23%) –ponderea la nivel național 2,1%, și Silvicultura cu 442 elevi (1,72%) – ponderea la 
nivel național 1,4%. 

 Analiza ponderilor pe calificări profesionale pe județele regiunii arată că cea mai 
solicitată calificare la nivelul fiecărui județ este ”Tehnician în activități economice” din domeniul 
Economic, cu o pondere în jurul a 25% din totalul calificărilor școlarizate prin liceu tehnologic. 
Pentru domeniul Turism și alimentație calificările cele mai cerute: Tehnician în gastronomie și 
Tehnician în turism ocupă ponderi ridicate în județele Bihor, Cluj și Satu-Mare, în timp ce în 
județele Maramureș și Bistrița-Năsăud doar calificarea  Tehnician în turism , este solicitată de 
către elevi. Județul Sălaj nu are o pondere ridicată pentru calificările din domeniul Turism și 
alimentație. 

 Calificările cele mai cerute din domeniul Mecanică sunt: Tehnician mecatronist în 
județele: Satu-Mare, Sălaj și Bihor; Tehnician transporturi în județele: Bistrița-Năsăud, Cluj. 
Foarte cerută în județul  Sălaj este calificarea Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii. 

 Din domeniul Electronică, automatizări calificarea Tehnician operator tehnică de calcul 
este cerută în jud.Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu-Mare și Tehnician în automatizări în județul 
Sălaj. 

 Sunt unele calificări profesionale care la nivel regional nu au o pondere ridicată în 
preferințele elevilor la nivelul unor județe înregistrază ponderi mari: calificarea Tehnician 
ecolog şi protecţia calităţii mediului înregistrează o pondere de 8,01% și Tehnician în silvicultură 
şi exploatări forestiere 4,93%, în jud. Bistrița-Năsăud;  calificarea  Tehnician designer 
vestimentar  6,77%  în județul Maramureș și 4,92% în județul Satu-Mare. Calificarea Tehnician 
în industria alimentară ocupă o pondere de 5,57% în cifra de școlarizare a județul Satu-Mare. 
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Situația școlarizării în învățământul liceal filiera tehnologică, an școlar 2016-2017, 
județul SATU MARE 

CALIFICARE PROFESIONALĂ 

Număr clase Număr elevi Ponderi nr. elevi 

Clasa  
a XII-a 

Clasa  
a XI-

a 

Clasa  
a X-a 

Clasa  
a IX-

a 

Clasa  
a XII-

a 

Clasa  
a XI-a 

Clasa  
a X-a 

Clasa  
a IX-

a 

Pondere 
elevi  

a XII-a 

Pondere 
elevi  

 a XI-a 

Pondere 
elevi  
 a X-a 

Pondere 
elevi  
a IX-a 

Coafor stilist 1,0 2,0 
 

1,0 24 44 
 

28 3,04% 5,85% 0,00% 4,39% 

Organizator banqueting 1,0 1,0 
  

28 24 
  

3,54% 3,19% 0,00% 0,00% 

Tehnician agronom 1,0 1,0 1,0 1,0 14 17 18 18 1,77% 2,26% 2,88% 2,82% 

Tehnician analize produse 
alimentare 

1,0 2,0 1,0 1,0 19 32 28 25 2,41% 4,26% 4,48% 3,92% 

Tehnician de telecomunicaţii 1,0 1,0 1,0 1,0 21 16 20 26 2,66% 2,13% 3,20% 4,08% 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii    

1,0 
   

19 0,00% 0,00% 0,00% 2,98% 

Tehnician designer mobilă şi 
amenajări interioare 

3,0 1,0 
  

41 13 
  

5,19% 1,73% 0,00% 0,00% 

Tehnician designer 
vestimentar 

3,0 1,0 2,0 1,0 46 17 46 27 5,82% 2,26% 7,36% 4,23% 

Tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului 

2,0 2,0 2,0 2,0 29 43 47 45 3,67% 5,72% 7,52% 7,05% 

Tehnician electrician 
electronist auto 

1,0 
 

1,0 1,0 21 
 

19 21 2,66% 0,00% 3,04% 3,29% 

Tehnician în achiziţii şi 
contractări 

1,0 1,0 1,0 1,0 20 24 20 28 2,53% 3,19% 3,20% 4,39% 

Tehnician în activităţi de 
comerţ 

1,0 
 

1,0 
 

9 
 

15 
 

1,14% 0,00% 2,40% 0,00% 

Tehnician în activităţi 
economice 

6,0 6,0 6,0 7,0 141 157 163 195 17,85% 20,88% 26,08% 30,56% 

Tehnician în agricultură 
ecologică 

1,0 1,0 
  

12 19 
  

1,52% 2,53% 0,00% 0,00% 

Tehnician în automatizări 1,0 1,0 
  

23 23 
  

2,91% 3,06% 0,00% 0,00% 

Tehnician în comerţ 2,0 1,0 1,0 1,0 43 24 23 29 5,44% 3,19% 3,68% 4,55% 

Tehnician în gastronomie 2,0 3,0 2,0 1,0 33 71 51 28 4,18% 9,44% 8,16% 4,39% 

Tehnician în industria 
alimentară 

3,0 2,0 1,0 1,0 56 62 20 24 7,09% 8,24% 3,20% 3,76% 

Tehnician în prelucrarea 
lemnului 

1,0 
   

16 
   

2,03% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tehnician în turism 3,0 2,0 2,0 1,0 68 50 51 28 8,61% 6,65% 8,16% 4,39% 

Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

1,0 2,0 1,0 
 

12 48 17 
 

1,52% 6,38% 2,72% 0,00% 

Tehnician mecatronist 2,0 2,0 2,0 2,0 43 37 40 52 5,44% 4,92% 6,40% 8,15% 

Tehnician operator tehnică de 
calcul 

2,5 2,0 2,0 2,0 49 31 47 45 6,20% 4,12% 7,52% 7,05% 

Tehnician proiectant CAD 0,5 
   

7 
   

0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tehnician veterinar 1,0 
   

15 
   

1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 

  42,0 34,0 27,0 25,0 790 752 625 638 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabel nr.37 



 

109 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC 

ŞI PROFESIONAL  2016-2025   
SATU MARE 

 
Cuprinderea elevilor  în  învăţământul profesional în anul şcolar 2016-2017 
 

Analiza numărului de clase, elevi și ponderea acestora pe cele 15 domenii de formare în care se 
școlarizează în învățământul profesional, în Regiunea Nord-Vest în anul școlar 2016-2017, a 
evidențiat următoarele: 

 Regiunea Nord-Vest ocupă o poziție fruntașă  între celelalte regiuni de dezvoltare în 
ceea ce privește numărul de elevi cuprinși în învățământul profesional în anul 2016-2017 cu 
12.136 de elevi. Pe primul loc se situează Regiunea Nord-Est cu 20.429 de elevi, urmată de 
Regiunea Centru cu 12.895 de elevi. 

 Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul profesional la 
nivelul regiunii sunt:  
Mecanica  cu 4603 elevi (38%)- ponderea la nivel național 40,59%;   
Turism și alimentație cu 2553 elevi (21%)- ponderea la nivel național 13,96%; 
Fabricarea produselor din lemn cu 904 elevi (8%) – ponderea la nivel național 4,33%; 
Industrie textilă și pielărie cu 872 elevi (7%) – pondere la nivel național 8,11%; 
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice cu 652 elevi (5%) – pondere la nivel național 5,46%. 

 Domeniile de formare cu cel mai mic număr de elevi în învățământul profesional la 
nivelul regiunii sunt: 
Silvicultura cu 53 elevi (0,66%) – ponderea la nivel național 0,48%; 
Chimia industrială cu 111 elevi (0,68%)- ponderea la nivel national 0,48%,  
Electronică, automatizări cu 207 elevi (2%) – ponderea la nivel national 0,89%; 
Agricultura cu 221 elevi (2,1%) –  ponderea la nivel national 5,29%. 
 
Analiza ponderilor pe calificări profesionale pe județele regiunii arată că cea mai solicitată 
calificare la nivelul fiecărui județ este ”Mecanic auto” din domeniul Mecanică, cu o pondere în 
jurul a 20% din totalul calificărilor școlarizate prin învățământ profesional. Pentru domeniul 
Turism și alimentație calificările cele mai cerute: Bucătar și Ospătar(chelner) în unități de 
alimentație ocupă ponderi ridicate în județele Bihor, Cluj și Maramureș. Județele Sălaj, Bistrița-
Năsăud și Satu-Mare nu au o pondere ridicată pentru calificările din domeniul Turism și 
alimentație. 
 
Domeniul Fabricarea produselor din lemn are o pondere de 15% prin calificările Tapiţer - 
plăpumar – saltelar și Tâmplar universal, în județele Satu-Mare, Sălaj -10,6%, Maramureș 7,8%. 
 
Domeniul Industrie textilă și pielărie, cu calificarea Confecționer produse textile  deține o 
pondere însemnată în județele Maramureș (10,2) și Satu-Mare( 9,3%), iar în celelalte județe 
ponderea se menține la o valoare semnificativă în jur de 5%. 
 
Sunt unele calificări profesionale care la nivel regional nu au o pondere ridicată dar în 
preferințele elevilor, la nivelul unor județe înregistrază ponderi mari: calificarea Frizer-coafor-
manichiurist-pedichiurist înregistrează o pondere de 5% în județele Bihor, Bistrița-Năsăud și 
Satu-Mare; în județul  Bistrița-Năsăud calificările Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 
10,1% și Sudor 15,9%; în județul Cluj  calificarea Operator la maşini cu comandă numerică 6,8%; 
județul  Sălaj calificarea Comerciant-vânzător  7,8%;  
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Situația școlarizării în învățământul profesional, an școlar 2016-2017, județul SATU MARE 

CALIFICARE PROFESIONALĂ 

      

Clasa  
a XI-

a 

Clasa  
a X-a 

Clasa  
a IX-a 

Clasa  
a XI-a 

Clasa  
a X-a 

Clasa  
a IX-a 

Pondere 
elevi  

cl. a XI-a 

Pondere 
elevi  

cl. a X-a 

Pondere 
elevi  

cl. a IX-a 

Brutar - patiser -preparator 
produse făinoase 

0,5 2,0 1,5 14 50 50 3,0% 7,2% 6,1% 

Bucătar 0,0 0,5 0,5 
 

11 15 0,0% 1,6% 1,8% 

Cofetar - patiser 0,0 1,0 0,5 
 

26 15 0,0% 3,7% 1,8% 

Comerciant-vânzător 0,0 0,5 2,5 
 

14 55 0,0% 2,0% 6,7% 

Confecţioner produse 
textile 

1,0 3,5 4,0 26 68 104 5,5% 9,8% 12,7% 

Confecţioner tâmplărie din 
aluminiu şi mase plastice  

0,5 
  

14 
 

0,0% 2,0% 0,0% 

Electrician aparate şi 
echipamente electrice şi 
energetice 

  
0,5 

  
15 0,0% 0,0% 1,8% 

Electrician de întreţinere şi 
reparaţii aparatură 
electrocasnică 

1,0 0,5 0,5 22 10 12 4,7% 1,4% 1,5% 

Electromecanic utilaje şi 
instalaţii comerciale, 
electrocasnice şi din 
industria alimentară 

1,0 0,5 0,5 16 14 14 3,4% 2,0% 1,7% 

Electronist aparate şi 
echipamente 

0,5 1,5 1,0 13 43 29 2,8% 6,2% 3,5% 

Frizer-coafor-manichiurist-
pedichiurist 

1,0 2,0 1,0 26 49 29 5,5% 7,0% 3,5% 

Instalator instalaţii tehnico - 
sanitare şi de gaze 

1,0 1,0 1,0 28 13 24 6,0% 1,9% 2,9% 

Lăcătuş construcţii metalice 
şi utilaj tehnologic 

1,0 2,0 1,0 21 50 25 4,5% 7,2% 3,0% 

Lăcătuş mecanic prestări 
servicii 

0,5 
  

12 
  

2,6% 0,0% 0,0% 

Lucrător în agroturism 
 

0,5 
  

8 
 

0,0% 1,1% 0,0% 

Mecanic agricol 1,0 0,5 0,5 19 12 15 4,1% 1,7% 1,8% 

Mecanic auto 5,0 6,5 5,5 131 165 155 27,9% 23,7% 18,9% 

Operator la maşini cu 
comandă numerică 

0,0 1,0 1,0 
 

21 21 0,0% 3,0% 2,6% 

Ospătar (chelner) vânzător 
în unităţi de alimentaţie 

1,0 1,0 2,5 25 25 64 5,3% 3,6% 7,8% 

Pădurar 0,5 
  

9 
  

1,9% 0,0% 0,0% 

Preparator produse din 
carne şi peşte   

0,5 
  

15 0,0% 0,0% 1,8% 

Sudor 
  

1,0 
  

25 0,0% 0,0% 3,0% 

Tapiţer - plăpumar - saltelar 1,0 2,0 3,0 27 48 64 5,8% 6,9% 7,8% 

Tâmplar universal 3,5 2,5 2,5 57 44 51 12,2% 6,3% 6,2% 
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Tinichigiu vopsitor auto 1,5 0,5 1,0 23 12 25 4,9% 1,7% 3,0% 

  21,0 30,0 32,0 469 697 822 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabel nr.38 

6.1.7. Oferta unităţilor şcolare  din ÎPT – Cuprinderea elevilor în învăţământul postliceal în 

anul şcolar 2016-2017 

În anul școlar 2016-2017, numărul elevilor școlarizați prin școala postliceală la nivelul Regiunii 
Nord-Vest a fost de 4916 elevi. Numărul cel mai mare de elevi școlarizați prin școala postliceală 
a fost în domeniul Sănătate și asistență pedagogică, 2382 de elevi, urmat de domeniul 
Economic cu 335 elevi și Turism și alimentație cu 295 elevi. Cei mai puțini elevi au fost înscriși la 
domeniul Fabricarea produselor din lemn, 44 de elevi și domeniul Textile-pielărie cu 92 de elevi. 
Comparativ, la nivel național domeniile cu cea mai mare cuprindere a elevilor la școala 
postliceală sunt: Sănătate și asistență pedagogică, Transporturi, Informatică, Turism și 
alimentație. 

Analiza numărului de elevi școlarizați prin școala postliceală de stat în anul școlar 2016-2017 la 
nivelul județelor regiunii a evidențiat faptul că județul Cluj are cei mai mulți elevi 1529, urmat 
de județul Bihor cu 1423 de elevi și Satu Mare cu 1274 de elevi. Județele Bistrița-Năsăud și 
Maramureș au un număr mic de elevi înscriși la școala postliceală, 397 elevi respectiv 293 elevi. 
Calificările cele mai solicitate sunt din domeniul Sănătate și asistență pedagogică, Asistent 
medical generalist și Asistent medical de farmacie, marea majoritate a elevilor din toate 
județele optând pentru aceste calificări. 
 
La școala de maiștri numărul de elevi este mult mai mic decât cel de la școala postliceală. La 
nivelul regiunii în anul școlar 2016-2017 au frecventat școala de maiștri un număr total de 502 
elevi, repartizați pe 6 domenii de formare: Construcţii, instalaţii și lucrări publice, Electric, 
Energetic, Fabricarea produselor din lemn, Mecanică, Transporturi. Cei mai mulți elevi se 
înregistrează la calificările din domeniul Construcţii, instalaţii și lucrări publice – 182 de elevi. 
Analiza numărului de elevi școlarizați prin școala de maiștri, în anul școlar 2016-2017, la nivelul 
județelor regiunii a evidențiat faptul că județul Cluj are cei mai mulți elevi - 340. Celelalte județe 
au un număr foarte mic de elevi, iar județul Sălaj nu are clase de școală de maiștri. Calificările cu 
cel mai mare număr de elevi sunt din domeniul Construcții, instalații și lucrări publice (Maistru 
instalator în construcții) și Transporturi (Maistru electromecanic auto). 

Situația școlarizării în școala postliceală, învățământ de stat și particular, an școlar 2016-2017, 

județul SATU MARE 

Domeniul de pregătire Nr de clase Nr de elevi 

anul III anul II anul I anul III anul II anul I 

Agricultură 
  

1 
  

20 

Construcţii, instalaţii și lucrări publice 
      Economic 
 

2 3 
 

45 82 

Electronică, automatizări 
 

1 1 
 

27 25 

Estetica şi igiena corpului omenesc 
 

1 1 
 

27 25 

Fabricarea produselor din lemn 
 

1 1 
 

16 28 

Industrie alimentară 
 

1 1 
 

23 23 
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Informatică 
 

2 2 
 

41 50 

Mecanică 
  

1 
  

28 

Protecţia mediului 
 

1 1 
 

19 28 

Sănătate şi asistenţă pedagogică 11 14 12 243 307 359 

Servicii 
 

1 2 
 

15 49 

Textile-pielărie 
 

1 1 
 

16 25 

Transporturi 
 

2 2 
 

50 56 

Total 11 27 29 243 586 798 
Tabel nr.39 

Situația școlarizării în școala de maiștri, an școlar 2016-2017, județul SATU MARE 

Domeniul de pregătire Nr de clase Nr de elevi 

anul II anul I anul II anul I 

Construcţii, instalaţii și lucrări publice 1 
 

16 
 Electric 1 

 
11 

 Transporturi 1 
 

13 
 Total  3 

 
40 

 Tabel nr.40 

6.1.8. Oferta unităţilor şcolare din ÎPT - Gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor 
economici pentru şcolarizarea în învăţământul profesional61 
 

Învățământul profesional este organizat pe baza parteneriatului școală-operator economic cu 
scopul satisfacerii solicitărilor de pe piața muncii, de către sistemul de învățământ  profesional 
și tehnic. Pentru toate domeniile de formare  în care se școlarizează prin învățământul 
profesional, operatorii economici solicită locuri pentru planul anual  de școlarizare, 
inspectoratelor școlare. 
 
Pentru anul școlar 2016-2017 la nivelul Regiunii Nord-Vest, operatorii economici au solicitat în 
total 10.747 de locuri, din care au fost aprobate de către inspectoratele școlare județene 5572 
de locuri, adică 51,8%, datorită constrângerilor legate de fundamentarea planurilor anuale de 
școlarizare. 
 
Cele mai multe locuri pentru învățământul profesional au fost solicitate de către operatorii 
economici din județele Maramureș și Satu-Mare, 2702 locuri, respectiv 2399 locuri, iar cele mai 
puține în județul  Sălaj, 760 de locuri. Analiza gradului de satisfacere a solicitărilor operatorilor 
economici pe județe a evidențiat că ponderea cea mai ridicată a fost în județul Sălaj 73,7% și 
cea mai scăzută în județul Satu-Mare de 40,9%. 
 

                                                           
61 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\10 Gradul de satisfacere a 

solicitarilor op. ec.xlsx 

ANEXE/Educatie/10%20Gradul%20de%20satisfacere%20a%20solicitarilor%20op.%20ec.xlsx
ANEXE/Educatie/10%20Gradul%20de%20satisfacere%20a%20solicitarilor%20op.%20ec.xlsx
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Sursa datelor: ISJ - Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017                                                                                          Figura nr.81 

La nivelul județelor regiunii sunt domenii pentru care solicitările operatorilor economici  au fost 
satisfăcute în proporție de peste 50% în toate județele (Industrie textilă și pielărie, 
Electromecanică). Pentru alte domenii de formare ponderea satisfacerii solicitărilor operatorilor 
economici a fost redusă în județele unde elevii nu optează pentru calificările din domeniul 
respectiv.  
 
Gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici pentru școlarizarea în învățământul 
profesional, în anul școlar 2016-2017, județul SATU MARE 
 

Tabel nr.41 

Domeniul de formare profesională 

Satu Mare 

Nr. de locuri 
solicitări 

Nr. de locuri 
planificate 

Gradul de satisfacere 
a solicitărilor 
operatorilor 
economici 

Agricultură  24 0 0,0% 

Chimie industrială  70 14 20,0% 

Comerț  73 56 76,7% 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 102 28 27,5% 

Electric  94 28 29,8% 

Electromecanică  15 14 93,3% 

Electronică, automatizări 134 42 31,3% 

Estetica şi igiena corpului omenesc  56 28 50,0% 

Fabricarea produselor din lemn  687 182 26,5% 

Industrie alimentară  167 70 41,9% 

Industrie textilă şi pielărie  230 112 48,7% 

Materiale de construcţii 
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Mecanică 618 308 49,8% 

Silvicultură 14 14 100,0% 

Tehnici poligrafice  

   Turism și alimentație 115 84 73,0% 

Total 2399 980 40,9% 

 

6.1.9. Parteneriatul cu operatorii economic62 
 

Școlarizarea  elevilor prin învățământul profesional presupune încheierea unor contracte de 
parteneriat cu operatorii economici. Cele mai multe contracte de parteneriat încheiate cu 
operatorii economici au fost în Regiunea Nord-Est (990), urmată de Regiunea Centru (968) și 
Regiunea Nord-Vest cu 871 de contracte încheiate. La nivelul Regiunii Nord-Vest, situația 
contractelor încheiate este redată în figura de mai jos: 
 

Sursa datelor: Inspectoratele şcolare                                                                                                                                                                           Figura nr.82 

La nivelul regiunii se identifică aceleși domenii cu număr mare de contracte ca și la nivel 
național: Mecanica cu 330 contracte încheiate și Turism și alimentație cu 219 contracte 
încheiate. Domeniul Construcții, instalații și lucrări publice se află pe locul al treilea cu 70 de 
contracte încheiate la nivelul regiunii. Calificările profesionale cu cel mai mare număr de 
contracte încheiate, la nivelul regiunii: Mecanic auto (196), Ospătar (chelner) vânzător în unităţi 
de alimentaţie (112), Bucătar (82), Comerciant-vânzător (45). 
Analiza pe județele regiunii arată că județul cu cele mai multe contracte de parteneriat 
încheiate cu operatorii economici este  Bihorul, cu 216 contracte, urmat de  Maramureș cu 177 
contracte încheiate și Cluj cu 174 contracte încheiate. Cele mai puține contracte încheiate sunt 
în Sălaj – 72 de contracte încheiate. 

                                                           
Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa  ANEXE\Educatie\11 Parteneriatul cu operatori 

economici.xls 

ANEXE/Educatie/11%20Parteneriatul%20cu%20operatori%20economici.xls
ANEXE/Educatie/11%20Parteneriatul%20cu%20operatori%20economici.xls
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Parteneriatul cu operatorii economici pentru formarea profesională inițială prin învățământul 
profesional, an școlar 2016-2017, județul SATU MARE 
 

Tabel nr.42 

Calificarea profesională 
Nr. contracte cu operatori 

economici 

Brutar - patiser - preparator produse făinoase 2 

Bucătar 9 

Cofetar - patiser 1 

Comerciant-vânzător 10 

Confecționer produse textile 9 

Electrician de întreținere și reparații aparatură electrocasnică 
5 

Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din industria 
alimentară 

1 

Electronist aparate şi echipamente 3 

Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 1 

Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze 3 

Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 5 

Lucrător hotelier 4 

Mecanic agricol 3 

Mecanic auto 41 

Operator la maşini cu comandă numerică 3 

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 5 

Pădurar 1 

Preparator produse din carne şi peşte 3 

Preparator produse din lapte 2 

Sudor 3 

Tapiţer - plăpumar - saltelar 4 

Tâmplar universal 5 

Tinichigiu vopsitor auto 8 

Zidar-pietrar-tencuitor 4 

Total 135 

 

6.1.10.Reţeaua unităţilor şcolare IPT63 
 

Rețeaua școlară pentru învățământ profesional și tehnic la nivelul Regiunii Nord-Vest  număra, 
în anul școlar 2016-2017, 187 de unități de învățământ  repartizate în județele regiunii. Județul 

                                                           
63 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa  ANEXE\Educatie\12 Unitati IPT  2016-

2017.xls  

ANEXE/Educatie/12%20Unitati%20IPT%20%202016-2017.xls
ANEXE/Educatie/12%20Unitati%20IPT%20%202016-2017.xls
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Cluj are cele mai multe unități de învățământ profesional și tehnic (42), urmat de județul 
Maramureș cu 41 de unități, Județul Bihor cu 35 de unități de învățământ, județul Bistrița-
Năsăud cu 27 de unități de învățământ și județele Sălaj și Satu-Mare cu câte 21 de unități de 
învățământ fiecare. 
Cele mai multe unități de învățământ profesional și tehnic în Regiunea Nord-Vest sunt situate în 
mediul urban – 150 de unități, iar 37 de unități de învățământ sunt situate în mediul rural. Un 
număr de 151 de unități de învățământ aparțin rețelei unităților de învățământ de stat și  36 de 
unități de învățământ profesional și tehnic aparțin rețelei de învățământ particular. 
La nivelul județului Satu Mare funcționau, în anul școlar 2016-2017, un număr de 21 unități de 
învățământ cu filieră tehnologică, din care 4 în mediul rural. Două unități de învățământ aparțin 
rețelei de învățământ particular. În anul școlar 2017-2018, cuprind filieră tehnologică un număr 
de 24 unități de învățământ, din care 5 în mediul rural. 
 
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 zi64 

Analiza la nivel regional a scos în evidență relația directă dintre domeniile de formare cele mai 
solicitate și numărul de școli ÎPT care școlarizează în aceste domenii. Domeniile de formare cu 
cele mai multe școli: Mecanica (60 de școli la nivel regional), Economic (43 de școli), Turism și 
alimentație (43 de școli) sunt și cele mai solicitate de către operatorii economici regionali și în 
topul preferințelor elevilor. 
 
Situația în județul Satu Mare, anul școlar 2016-2017, poate fi urmărită în tabelul de mai jos: 

 
Nr.     
crt. 

DOMENIU DE FORMARE PROFESIONALĂ 
NUMĂR DE ȘCOLI NUMĂR DE ELEVI 

1 Agricultură 4 121 

2 Chimie industrială 0 0 

3 Comerț 3 304 

4 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 2 84 

5 Economic 5 656 

6 Electric 2 120 

7 Electromecanică 1 44 

8 Electronică automatizări 5 386 

9 Estetica şi igiena corpului omenesc 1 200 

10 Fabricarea produselor din lemn 6 361 

11 Industrie alimentară 2 395 

12 Industrie textilă şi pielărie 6 334 

13 Materiale de construcţii 0 0 

14 Mecanică 8 1002 

15 Producţie media 0 0 

16 Protecţia mediului 2 164 

17 Silvicultură 1 9 

18 Tehnici poligrafice 0 0 

19 Turism şi alimentaţie 4 613 

Sursa datelor: Inspectoratul şcolar                                                                                                                                                                                Tabel nr.43 

                                                           
64 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\13 Ierarhizare scoli IPT.xls 

ANEXE/Educatie/13%20Ierarhizare%20scoli%20IPT.xls
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6.1.12. Resursele umane din ÎPT65 

La nivel național analizând datele statistice se poate afirma că evoluția ponderii personalului 
didactic pe categorii de vârstă a evoluat în sensul creșterii ponderii categoriei 35-54 ani și 55-64 
ani, cu o creștere în ultimii ani a ponderii categoriei 65 de ani și peste. Statistic vorbind tot mai 
multe cadre didactice tinere nu mai optează pentru intrarea în sistemul de învățământ. 
Categoria de vârstă 35-54 ani și 55-64 ani reprezintă 81% din totalul cadrelor didactice din 
sistemul de învățământ profesional și tehnic în anul 2015-2016, iar categoria 65 ani și peste 
atinge  o pondere de 2%. 

 
Sursa datelor: INS                                                                                                                                                                                                          Figura nr.83 

 
În ceea ce priveşte oferta de personal care sprijină învăţământul tehnic şi profesional putem 
spune că județul Satu Mare dispune într-o pondere destul de mare de cadre didactice calificate, 
atât în mediul urban cât și în mediul rural. 

Figura nr.84 

                                                           
65 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\14 Resurse umane.xlsx 

ANEXE/Educatie/14%20Resurse%20umane.xlsx
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Figura nr.85 

Formarea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice au constituit şi constituie o 
problemă extrem de importantă a sistemului romanesc de învăţământ, pentru rezolvarea căreia 
au fost aplicate în ultimii ani măsuri de reformă în special prin intermediul componentei 
„Pregătirea personalului didactic”, din cadrul „Proiectului de reformă a învăţământului 
preuniversitar din România”.  

În județul Satu Mare, se constată un interes crescut din partea cadrelor didactice din 
învăţământul tehnologic  de a se forma continuu pentru a putea promova un învăţământ de 
calitate, preponderent formativ, la nivelul standardelor europene, folosind tradiţiile 
învăţământului preuniversitar românesc şi în concordanţă cu cerinţele pieţei. 

Este necesară existenţa planurilor de dezvoltare a resurselor umane la nivelul inspectoratelor 
şcolare, atât pentru profesori cât şi pentru maiştri instructori. Participarea la cursuri de 
calificare/recalificare este facilitată de accesarea Fondului Social European ( FSE), prin realizarea 
de proiecte şi a participării maiştrilor instructori la cursuri postliceale, cu finanţare de la buget. 

Ţinând cont că populaţia şcolară este în scădere în perioada următoare, fapt ce implică şi 
scăderea normelor didactice, obligă la identificarea şi planificarea unor măsuri adecvate : 

 mobilitate în cadrul sistemului 

 reconversie profesională  
 

Pentru  dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie luate măsuri în ceea ce 
priveşte actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările 
organizaţionale din mediul economic. De asemenea, trebuie avute în vedere şi competenţele 
metodice şi cele aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii. 
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6.1.13. Infrastructura unităţilor şcolare  din IPT66 

 

Infrastructura unităților de învățământ  din învățământul profesional și tehnic are o 
însemnătate capitală în asigurarea unui învățământ de calitate. La nivelul județului Satu Mare, 
un număr de 7 unități de învățământ au fost cuprinse în Programul Phare TVET, prin care s-au 
amenajat și dotat cu echipamente specifice ateliere/laboratoare școlare. 
 
La începutul anului școlar 2015-2016, unitățile de învățământ profesional și tehnic din județul 
Satu Mare dețineau 76 de ateliere școlare, 123 de laboratoare și 2116 PC-uri, din care 2016 
conectate la internet. 
 
Prin contractele încheiate cu operatorii economici, pentru învățământul profesional, se asigură 
condiții bune de desfășurare a pregătirii practice în întreprinderi. În ultimii ani, majoritatea 
operatorilor economici parteneri contribuie și la dotarea atelierelor/laboratoarelor școlare din 
unitățile de învățământ profesional și tehnic.  
 
Este necesară identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii şi a 
dotărilor, elaborarea de proiecte pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii, respectiv 
dotarea cu echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate.  

 
6.1.14. Cheltuieli publice pentru educaţie 

Cheltuielile pentru învățământ sunt considerate “investiții intelectuale” – componentă a 
investițiilor în resursele umane, care prezintă anumite caracteristici față de investiția materială : 

 investițiile intelectuale sunt investiții pe termen lung, pentru că rezultatele, efectele lor 
apar după o perioadă relativ îndelungată; 

 în cazul investițiilor intelectuale nu intervine uzura morală, din contră, ele oferă 
posibilitatea adaptării continue și permanente la dezvoltarea științei și tehnicii ; 

 efectele investițiilor intelectuale sunt multiple (economice, sociale,umane), însă sunt 
mai dificil de cuantificat; 

 
Învăţământul se dezvoltă în concordanţă cu cerinţele etapelor de dezvoltare economico-socială 
şi cu scopul egalizării condiţiilor de instruire şi educare a populației. Creșterea volumului 
cheltuielilor publice pentru învăţământ este determinată de mai mulţi factori care acţionează 
interdependent: factori demografici, factori economici, factori sociali si politici; 

În sistemul de educație se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și 
stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din 
bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard 
per elev/preșcolar. 

                                                           
66 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\15 Baza materiala.xlsx și 

ANEXE\Educatie\16 Cheltuieli pentru educaţie.xls 

ANEXE/Educatie/15%20Baza%20materiala.xlsx
ANEXE/Educatie/16%20Cheltuieli%20pentru%20educaţie.xls
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Conform datelor EUROSTAT, România a alocat în 2014, 2,75% din PIB pentru cheltuielile publice 
totale din educație (excluzând dezvoltarea educațională timpurie a copiilor). România alocă cel 
mai mic procent din PIB pentru educație, comparativ cu celelalte state ale Uniunii Europene, 
fiind pe ultimul loc. Cheltuielile publice pentru Învățământul secundar superior și postliceal 
non-terțiar (nivelurile ISCED 3 și 4), în 2014, situează România din nou pe ultimul loc între 
statele uniunii cu un procent 0,67%. Cheltuielile publice totale pentru Învățământul secundar 
superior din România sunt într-o ușoară  creștere, de la 0,57% la 0,62 % din PIB. Pentru 
învățământul secundar superior vocațional ponderea acestor cheltuieli este foarte scăzută 
(0,01%). 

Figura nr.86 

Cheltuielile publice pentru educație la nivelul județului Satu Mare în anul 2015 se regăsesc în 

tabelul de mai jos. 

Nivel de instruire Valoare indicator 

Invăţământ preşcolar şi primar  

91,267,464.00 

Invăţământ secundar (învăţământ secundar inferior, învăţământ secundar superior, 
învăţământ profesional) 

141,211,091.00 

Invăţământ postliceal 1,003,594.00 

Invăţământ nedefinibil prin nivel (învăţământ special) 532,688.00 

Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 3,106,000.00 

Servicii auxiliare pentru educaţie (internate şi cantine pentru elevi, alte servicii auxiliare) 

569,423.00 
Tabel nr.44 

6.2. Indicatori de proces 
 
 
6.2.1. Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în ÎPT 

Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar vizează transferul de autoritate, 
responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi financiar 
către unităţile de învăţământ şi comunitatea locală. Descentralizarea funcţională implică şi 
antrenarea sporită în mecanismele decizionale a partenerilor sociali, pentru a garanta 
apropierea deciziei de beneficiarii serviciului public de educaţie.  
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Cadrul instituţional pentru dezvoltarea parteneriatului social în educaţie şi formare profesională 
se bazează pe structurile consultative iniţiate în sprijinul deciziei la nivel local, regional și 
național: 

 Comitetele sectoriale la nivel național, cu atribuții în validarea Standardelor de Pregătire 
Profesională; 

 Consorțiul Regional (CR), structură partenerială consultativă în sprijinul Centrului 
Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și al inspectoratelor 
școlare, cu atribuții în identificarea nevoilor de calificare la nivel regional și 
elaborarea/actualizarea Planului regional de acțiune pentru învățământ (PRAI); 

 Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS), structură partenerială 
consultativă în sprijinul inspectoratelor școlare, cu atribuții în corelarea ofertei 
educaționale din învățământul profesional și tehnic cu comanda socială și cu nevoile de 
dezvoltare personală și profesională a beneficiarilor pregătirii profesionale, 
elaborarea/actualizarea Planului local de acțiune pentru învățământ (PLAI), analiza și 
avizarea propunerilor prezentate de inspectoratul școlar privind proiectele planurilor de 
școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic din județ; 

 Consiile de administrație/Consiliile profesorale de la nivelul unităților de învățământ, cu 
atribuții în sprijinirea elaborării și avizarea Planului de Acțiune al Școlii (PAS). 

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

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

 neimplicarea sau implicarea formală a partenerilor sociali din Consiliile de 
Administraţie ale școlilor în procesul de planificare pe termen lung la nivelul şcolii; 

 antrenarea insuficientă a agenţilor economici în efortul de planificare pe termen lung 
în ÎPT. 
 

Un domeniu important al descentralizării funcţionale este curriculumul în dezvoltare locală 
(CDL), componentă importantă a planului de învăţământ. Curriculumul în dezvoltare locală 
constituie oferta curriculară specifică fiecărei unități de învățământ și este realizat în 
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parteneriat cu operatorii economici. Prin această ofertă curriculară se asigură cadrul necesar 
adaptării pregătirii profesionale a elevilor la cerințele pieței muncii locale și/sau regionale. 
 
6.2.2. Asigurarea calităţii în ÎPT 
 
Nevoia unor mecanisme reglementate de asigurare a calităţii serviciilor de educaţie şi formare 
profesională, care să garanteze aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire şi satisfacţia 
beneficiarilor (forţa de muncă şi angajatorii), a condus la adoptarea Legii nr. 87 din 13 aprilie 
2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. 
 
În IPT, introducerea unui sistem de asigurare a calităţii în educaţie s-a generalizat începând cu 
anul şcolar 2006-2007 pentru toate unităţile de învăţământ, mai întâi aplicându-se principiul 5 
al calităţii – “predarea şi învăţarea”, după care a fost extins treptat astfel încât, în prezent, se 
aplică pentru toate cele 7 principii. 
   
Mecanismul de asigurare a calităţii utilizat este construit pe autoevaluarea din partea şcolii, 
confruntată cu evaluarea externă (prin inspecţie şcolară), ambele fiind structurate pe acelaşi set 
de indicatori (descriptori de performanţă). Rezultatele evaluării se regăsesc în planurile de 
îmbunătăţire a calităţii. Conducând la creşterea transparenţei faţă de beneficiari, mecanismele 
de asigurare a calităţii vor avea, în același timp, un impact decisiv în motivarea şi implicarea 
partenerilor sociali în planificarea ofertei şi a strategiilor de îmbunătăţire a acesteia. 
 

6.2.3. Situaţia şcolară a elevilor din IPT la sfârşitul anului şcolar 

Promovabilitatea în învățământul liceal la sfârșitul anului școlar 2014-201567 
 
Conform datelor statistice de la INS, analiza rezultatelor elevilor prin prisma promovabilității,  la 
sfârșitul anului școlar 2014-2015, a scos în evidență faptul că județul Satu Mare are  o 
promovabilitate la nivelul învățământului liceal de  97,6%, egală cu media la nivel de regiune si 
mai mare decât  media la nivel național care a fost de 96,3%. 
  
Sursa datelor: INS - Statistica pentru Educaţie                                                                                                                                                           Figura nr.87 

                                                           
67 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\17 

Liceal_sf_an_2014_2015.xlsx  

ANEXE/Educatie/17%20Liceal_sf_an_2014_2015.xlsx
ANEXE/Educatie/17%20Liceal_sf_an_2014_2015.xlsx
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Analiza pe cele patru clase liceale privind promovabilitatea  la nivelul județului, relevă faptul că 
procentele de promovabilitate sunt apropiate de cele de la nivel regional, dar mai ridicate decât 
cele la nivel național cu 1-2%. Procentul de promovabilitate este cel mai ridicat la clasele a XII-a 
unde atinge o medie de 98,8%, scăzând apoi ușor până la un nivel de 95,7% la clasele a IX-a. 
 

Figura nr.88 

 
Promovabilitatea în învățământul profesional la sfârșitul anului școlar 2014-201568 
 
Analizând datele statistice furnizate de către INS, la nivelul învățământului profesional, județul 
Satu Mare a avut procent de promovabilitate de 95,1 %, mai mare cu aproape 3 procente decât 
cel de la nivel regional (92,2 %) și cu 5 procente  față de cel de la nivel național (90,1%.). 
 

Sursa datelor: INS - Statistica pentru Educaţie                                                                                                                                                           Figura nr.89 

   
 
 
 
 

                                                           
68 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\18 Profesional 

sf_an_2014_2015.xlsx 

ANEXE/Educatie/18%20Profesional%20sf_an_2014_2015.xlsx
ANEXE/Educatie/18%20Profesional%20sf_an_2014_2015.xlsx
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Promovabilitatea în învățământul postliceal la sfârșitul anului școlar 2014-2015 69 

 
Promovabilitatea la școala postliceală a fost de 97,2 %,  cu 1,7 puncte procentuale mai mică 
decât cea din Regiunea Nord-Vest (98,9%), apropiată de media la nivel național de 97,3%. 
Pentru școala de maiștri ponderea elevilor promovați a fost de 95,1 %, ușor mai mare decât cea 
din Regiunea de Nord-Vest (94,9%), mai mică decât media națională de 96,4%.  
 
 

Figura nr.90 
 
 
 

6.2.4. Serviciile de orientare şi consiliere 

În contextul actual, educaţia este unul dintre cele mai eficiente mijloace de ridicare a 

standardelor de viaţă, de diminuare şi prevenire a diferitor fenomene cu impact negativ asupra 

copiilor şi tinerilor (abandon şcolar, infracţionalitate juvenilă, delincvenţă,  muncă ilegală) şi de 

a oferi alternative pentru soluţionarea situaţiilor de criză cum sunt sărăcia, excluziunea socială, 

discriminarea, accesul limitat la informaţie. Un rol important în facilitarea  acestor  demersuri o 

are orientarea şi consilierea elevilor.  

Serviciile de orientare și consiliere sunt oferite la nivelul sistemului de învățământ de Centrele 

Județene de Resurse  și Asistență Educațională (CJRAE), prin profesorii consilieri arondați 

unităților de învățământ. Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii de consiliere, este 

necesară creșterea a numărului de profesori consilieri, sporirea  numărul de ore de 

consiliere/elev, a numărului de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie informată în 

alegerea carierei, respectiv a traseului de pregătire școlară și profesională. 

 

 
                                                           
69 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa  ANEXE\Educatie\19 Postliceal_sf_de_an_2014_2015.xlsx 
 

ANEXE/Educatie/19%20Postliceal_sf_de_an_2014_2015.xlsx


 

125 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC 

ŞI PROFESIONAL  2016-2025   
SATU MARE 

6.3. Indicatori de ieşire 
 
6.3.1. Absolvenţi pe niveluri de educaţie70 
 

Absolvenți în învățământul liceal 
 
În perioada 2010-2014, analiza evoluției numărului de absolvenți din învățământul liceal la 
nivelul județului Satu Mare,  a scos în evidență același trend înregistrat la nivel național și 
regional  pentru toate cele trei filiere. Raportat la filiere, numărul absolvenților filierei teoretice 
a înregistrat o scădere semnificativă în anul 2013 la 1306 absolvenți, după care a crescut ușor în 
2014 la 1464 absolvenți. La filiera tehnologică evoluția a fost sinuoasă cu scăderi și creșteri 
semnificative, astfel cea mai mare scădere s-a înregistrat în anul 2013, respectiv 1225 
absolvenți, situația redresându-se în anul 2014 când au fost 1500 de absolvenți. Pentru filiera 
vocațională evoluția a fost sinuoasă cu scăderi și creșteri semnificative . 
 

Figura nr.91 

 
Absolvenți în învățământul profesional 
 
Schimbările legislative la învățământul profesional și-a pus aprenta asupra evoluției numărului 
de absolvenți. Scăderea masivă s-a produs în anul 2011, unde comparativ cu 2010, numărul de 
absolvenți a scăzut de la 765 la 179 de absolvenți. 
 
Modificarea politicilor educaționale în sensul încurajării învățământului profesional a făcut ca, 
începând cu anul 2013, numărul absolvenților din învățământul profesional să crească.  
 
 

Figura nr.92 

                                                           
70Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\20 Absolventi 

IPT.xlsx 

 

ANEXE/Educatie/20%20Absolventi%20IPT.xlsx
ANEXE/Educatie/20%20Absolventi%20IPT.xlsx
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Absolvenți în învățământul postliceal 
 
În ceea ce privește școala postliceală și de maiștri, constatăm faptul că aceasta  a devenit din ce 
în ce mai atractivă, numărul absolvenților a crescut de la 252 în 2010, la 552 în 2014. 
 

Figura nr.93 

6.3.2. Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie ISCED71 
 

Rata de absolvire în învăţământul gimnazial 

Rata de absolvire a învăţământului la nivel gimnazial este mai mică decât cea înregistrată la 
nivel mațional și regional. Îm perioada de analiză, respectiv 2006-2015, rata de absolvire este 
oscilantă, cu creștere până în anul școlar 2010-2011, după care a început să scadă. 
Discrepanţele între mediul urban şi cel rural se păstrează la un nivel ridicat. În mediul rural, 

                                                           
71 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\21 Rata de absolvire 

(INS).xls 

ANEXE/Educatie/21%20Rata%20de%20absolvire%20(INS).xls
ANEXE/Educatie/21%20Rata%20de%20absolvire%20(INS).xls
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aproximativ jumătate din populaţia în vârstă de 14 ani  nu deţine diplomă de 8 clase sau nu  
promovează examenele de evaluare națională. 
 

 

 
Figura nr.94 

Rata de absolvire la nivel liceal 

Datele statistice la nivelul învățământului liceal, arată o creștere semnificativă a ponderii 
tinerilor în vârstă  de 18 ani care finalizează liceul, cu sau fără examen de bacalaureat. Peste 
jumătate din tinerii în vârstă de 18 ani au finalizat învăţământul liceal cu sau fără examen de 
bacalaureat. Dacă în anul școlar 2006-2007, rata de absolvire era de 46,5 %, în anul școlar 2014-
2015 aceasta a ajuns la 85 %. Pe toată perioada analizată, rata de absolvire la nivel liceal, în 
județul Satu Mare, a fost mai mică decât cea de la nivel regional și național. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

România Nord - Vest Satu Mare

2006 - 2007 85.5 85.5 84.5

2007 - 2008 87.5 87.1 88.2

2008 - 2009 86.2 86.9 84.6

2009 - 2010 89.6 91.1 88.8

2010 - 2011 103.3 102.6 109.1

2011 - 2012 86.1 85.8 84.1

2012 - 2013 82.2 83.2 77.2

2013 - 2014 84 85 80

2014 - 2015 85.3 85.8 80.3

2015 - 2016

0
20
40
60
80

100
120

%

Rata de absolvire în învatamântul gimnazial 

-Total-

România Nord - Vest Satu Mare

2006 - 2007 85.5 85.5 84.5

2007 - 2008 87.5 87.1 88.2

2008 - 2009 86.2 86.9 84.6

2009 - 2010 89.6 91.1 88.8

2010 - 2011 103.3 102.6 109.1

2011 - 2012 86.1 85.8 84.1

2012 - 2013 82.2 83.2 77.2

2013 - 2014 84 85 80

2014 - 2015 85.3 85.8 80.3

2015 - 2016

0
20
40
60
80

100
120

%

Rata de absolvire în învatamântul gimnazial 

-Total-



 

128 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC 

ŞI PROFESIONAL  2016-2025   
SATU MARE 

 
Figura nr.95 

Analiza realizată pe medii de rezidență arată faptul că rata de absolvire în mediul rural este 

foarte mică, fapt datorat și numărului mic de licee în mediul rural.  

Rata de absolvire în învăţământul profesional72 
 

La învățământul profesional, rata de absolvire analizată în perioada 2006-2016, a avut o 
evoluție descrescătoare de la 50,3% în 2006 la 16,3% în 2011, iar apoi în perioada în care nu au 
mai fost repartizate locuri la învățământul profesional (2011-2013) rata a scăzut foarte mult la 
3,9%. În perioada 2014-2015, rata de absolvire a reînceput să crească ușor. Aceeași evoluție a 
fost înregistrată și la nivel regional, respectiv național. 
 
De remarcat este faptul că, pe toată perioada analizată, rata de absolvire a învățământului 
profesional în județul Satu Mare a fost mai mare decât cea înregistrată la nivel regional și 
național. 
 
Referitor la situația pe medii de rezidență, mediul urban înregistrază o rată de absolvire ridicată 
comparativ cu mediul rural. Tendințele identificate s-au regăsit la nivel regional și național. 

                                                           
72 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\21 Rata de absolvire 

(INS).xls 
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Figura nr.96 

 
Rata de absolvire în învăţământul postliceal73 
 
Tendința generală identificată la nivelul ratei de absolvire în învățământul postliceal este de 
creștere. Dacă la începutul intervalului, în 2006, rata de absolvire a fost foarte scăzută, doar 
2,6%, în 2015 a fost de 13,6%. Raportat la nivel regional și național, rata de absolvire în județul 
Satu Mare a fost mai mică. 
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Figura nr.97 

Pentru a atinge o rată de absolvire cât mai ridicată de cel puţin 85 %, este necesar să se adopte 
măsuri în ceea ce priveşte asigurarea  calităţii în procesul de evaluare, în raport cu standardele 
de pregătire, promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului 
individual şi  dezvoltarea programelor remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare sau a 
celor proveniţi din medii dezavantajate. 

6.3.3. Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie74 
 

Un indicator relevant din perspectiva participării la educaţia de nivel post-gimnazial este rata de 
tranziție de la clasa a VIII-a la învățământul liceal şi profesional. Acesta evidenţiază nivelul 
accesului la învăţământul secundar superior, precum şi capacitatea de care dispune sistemul 
educaţional de cuprindere a elevilor la acest nivel de studiu. 

Rata de tranziţie de la învăţământul gimnazial la învăţământul liceal şi profesional înregistrează 
o uşoară tendinţă ascendentă, aceasta fiind mai vizibilă în cazul învăţământului liceal. Se poate 
estima, astfel, că o proporţie importantă dintre elevi părăsesc sistemul de învăţământ încă 
dinainte de intrarea în clasa a VIII-a. Diferenţe importante în trecerea de la învăţământul 
gimnazial la nivelul secundar de educaţie se înregistrează în funcţie de filiera de formare  spre 
care se orientează absolvenţii.  
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România Nord - Vest Satu Mare

2006 - 2007 3.8 3.9 2.6

2007 - 2008 3.5 3.2 2.1

2008 - 2009 5 5.3 4.1

2009 - 2010 5.7 5.8 3.8

2010 - 2011 6.3 6.8 4.2

2011 - 2012 9.2 8.4 6.1

2012 - 2013 10.5 9.2 6.8

2013 - 2014 14.6 12.8 11.1

2014 - 2015 16.3 15.3 13.6

2015 - 2016

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

%

Rata de absolvire în învatamântul postliceal

-Total-

România Nord - Vest Satu Mare

2006 - 2007 3.8 3.9 2.6

2007 - 2008 3.5 3.2 2.1

2008 - 2009 5 5.3 4.1

2009 - 2010 5.7 5.8 3.8

2010 - 2011 6.3 6.8 4.2

2011 - 2012 9.2 8.4 6.1

2012 - 2013 10.5 9.2 6.8

2013 - 2014 14.6 12.8 11.1

2014 - 2015 16.3 15.3 13.6

2015 - 2016

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

%

Rata de absolvire în învatamântul postliceal

-Total-

ANEXE/Educatie/22%20Rata%20tranzitie%20(INS).xls


 

131 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC 

ŞI PROFESIONAL  2016-2025   
SATU MARE 

Din datele statistice furnizate de INS pentru perioada 2007-2016, rata de tranziție de la 
gimnaziu la învățământul secundar superior, la nivelul județului Satu Mare, a fost mai scăzută 
decât cea la nivel regional și național.  

           

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr.98 

Și la nivelul învățământului post secundar nonterțiar, rata de tranziție este mai scăzută decât 
cea de la nivel regional și național. 75 
 
 

Figura nr.99 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
75 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\22 Rata tranzitie (INS).xls 

ANEXE/Educatie/22%20Rata%20tranzitie%20(INS).xls
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Pentru creșterea ratei de tranziţie între nivelele de educaţie şi în mediul rural este necesară 
dezvoltarea serviciilor  de consiliere şi orientare şcolară de calitate, inclusiv orientarea şi 
dezvoltarea profesională şi a carierei  a elevilor din mediul rural. 
 
6.3.4. Rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie ISCED76 

Părăsirea timpurie a şcolii reprezintă un potenţial pierdut și determină costuri sociale și 
economice. Cauzele abandonului şcolar sunt multiple: 

 inadaptarea copilului la mediul social existent în unităţile şcolare; 

 instabilitatea teritorială a familiilor de etnie rromă; 

 unele obiceiuri şi tradiţii specifice (căsătoria timpurie, mai ales a fetelor), 
defavorabile educaţiei; 

 suprasolicitarea derivată din pretenţiile exagerate în raport cu posibilităţile elevilor 
sau atitudinea exagerat de ,,binevoitoare’’; 

 slabă comunicare între părinţi şi şcoală (şcoala nu insistă prea mult să-i implice  pe 
părinţi, dar nici părinţii nu manifestă interes faţă de situaţia la învăţătură a copiilor 
lor); 

În învățământul primar și gimnazial, abandonul şcolar (calculat prin metoda ”intrare-ieșire”)  a 
crescut în perioada 2006-2011, după care situația s-a îmbunătățit ușor, ajungând în 2013-2014 
la ameliorări semnificative. Un efect pozitiv în reducerea abandonului școlar l-a avut 
introducerea clasei pregătitoare în învățământul primar. În perioada analizată, rata 
abandonului școlar prezintă valori mai mari decât cele înregistrate la nivel regional, respectiv 
național.  

Figura nr.100 

 

 

                                                           
76 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\23 Rata abandonului 

(INS).xls 
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Figura nr.101 

Începând cu anul 2009-2010, intrarea in lichidare a Școlilor de Arte și Meserii şi alocarea 
locurilor în clasa a IX-a doar în învățământul liceal a determinat o creștere a procentului elevilor 
ce au abandonat studiile liceale. O parte dintre elevii care ar fi optat pentru ruta profesională 
de şcolarizare au intrat la liceu, însă au abandonat studiile pe parcurs. În învățământul liceal și 
profesional, abandonul școlar  a înregistrat o scădere semnificativă în anul școlar 2012-2013, cel 
mai probabil ca urmare a revigorării rutei profesionale, după care în anul școlar 2014-2015 a 
început din nou să crească. În perioada analizată, rata abandonului școlar în învățământul liceal 
și profesional (calculat prin metoda ”intrare-ieșire”) prezintă valori mai mari decât cele 
înregistrate la nivel regional, respectiv național.  

Figura nr.102 

România Nord - Vest Satu Mare

2006 2007 2 1.9 1.7

2007 2008 2 1.7 1.9

2008 2009 1.7 1.3 1.7

2009 2010 1.6 1.4 1.8

2010 2011 1.8 1.6 2.7

2011 2012 1.8 1.5 2.3

2012 2013 1.4 1.2 1.8

2013 2014 1.5 1.2 1.4

2014 2015 2.0 1.6 2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

%

Rata abandonului scolar în învatamântul primar si gimnazial raportat la nivel 
regional ?i na?ional

România Nord - Vest Satu Mare

2006 2007 2 1.9 1.7

2007 2008 2 1.7 1.9

2008 2009 1.7 1.3 1.7

2009 2010 1.6 1.4 1.8

2010 2011 1.8 1.6 2.7

2011 2012 1.8 1.5 2.3

2012 2013 1.4 1.2 1.8

2013 2014 1.5 1.2 1.4

2014 2015 2.0 1.6 2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

%

Rata abandonului scolar în învatamântul primar si gimnazial raportat la nivel 
regional ?i na?ional

2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015

6.5 6.2
4.7 4.9 5.2

Evoluția ratei abandonului la nivel liceal și profesional

2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015

6.5 6.2
4.7 4.9 5.2

Evoluția ratei abandonului la nivel liceal și profesional



 

134 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC 

ŞI PROFESIONAL  2016-2025   
SATU MARE 

Figura nr.103 

Pentru ameliorarea abandonului școlar este necesar să se dezvolte serviciile de orientare şi 
consiliere educațională cu precădere în mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate și zonele 
afectate de migrarea populației. 

6.3.5. Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie77 

 

Conform definiţiei Eurostat, rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie se referă la 
tinerii din grupa de vârstă 18-24 de ani care au părăsit sistemul de educaţie cu doar 
învăţământul secundar inferior sau mai puţin (maxim ISCED 2) absolvit. 

Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional a tinerilor (18-24 ani), la nivel național și 
regional, este mult mai ridicată decât media europeană. Dacă media europeană în 2015 era de 
11%, România avea o rată de 19,1%, iar Regiunea Nord-Vest  de 16,9%. 
 
Părăsirea timpurie a şcolii de către elevi influenţează în mod negativ oportunităţile de învăţare, 
poziţia şi evoluţia lor viitoare pe piaţa muncii. Şansele de ocupare a unui loc de muncă de către 
cei care părăsesc şcoala timpuriu sunt reduse întrucât nu posedă competenţele de bază şi 
cunoştinţele necesare, iar aceasta le afectează integrarea în viitor pe piaţa muncii. Numărul 
mare al celor care părăsesc timpuriu şcoala şi persistenţa acestui fenomen limitează capacitatea 
educaţiei şi formării profesionale iniţiale de a dezvolta, la nivelul tinerilor, bagajul de 
competenţe şi cunoştinţe necesar proceselor de învăţare pe tot parcursul vieţii.  

 

                                                           
77  Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\24 Rata de parasire 

timpurie(EUROSTAT).xls 
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Figura nr.104 

Fenomenul de părăsire timpurie a şcolii predomină în rândul unor grupuri aflate în situaţie de 
risc, cum ar fi tinerii din comunităţile rurale, tinerii provenind din familii cu venituri modeste, 
romi şi alte minorităţi, precum şi elevii care au repetat cel puţin un an sau care au abandonat 
şcoala. Părăsirea timpurie a şcolii are implicaţii sociale şi economice importante. Tinerii care 
părăsesc prematur şcoala sunt predispuşi riscului asociat şomajului sau celui de a câştiga mai 
puţin odată ce găsesc un loc de muncă. Estimările legate de competenţele necesare în Europa 
arată că, în viitor, doar unul din 10 locuri de muncă va putea fi accesat de către o persoană care 
a părăsit timpuriu şcoala. 

Amploarea acestui fenomen impune o abordare la nivel naţional în vederea unei soluţionări 
corecte. Studii şi analize realizate la nivel european evidenţiază contribuţia importantă a 
orientării şi consilierii în atingerea a trei dintre „obiectivele Lisabona” stabilite pentru sistemele 
de educaţie şi formare profesională: creșterea participării la învăţământul liceal, creşterea 
participării adulţilor la educaţie şi formare, reducerea părăsirii timpurii a şcolii.  
 

6.3.6. Procentul elevilor cu nivel scăzut al competenţelor (PISA) 78 
 

Programul Internaţional pentru Evaluarea Elevilor (PISA) este o evaluare standardizată 
internaţional care a fost elaborată împreună de către ţările participante şi administrată elevilor 
de 15 ani din şcolile acestor ţări. La acest tip de evaluare internaţională, România participă din 
anul 2000. Obiectivul acestui program este de a dezvolta indicatori relevanţi, regulaţi, de 
încredere şi politici privind rezultatele elevilor. În mod specific, programul PISA este destinat 
pentru a oferi patru tipuri de produse: (a) un set de indicatori de bază, care va oferi factorilor 
de decizie nivelul de bază, exprimat în cunoştinţe, abilităţi şi competenţe ale elevilor în ţara lor; 
(b) un set de indicatori contextuali, care va oferi o perspectivă asupra modului în care aceste 
abilităţi se referă la variabile importante demografice, sociale, economice şi educaţionale; (c) 
indicatori de tendinţă, care vor deveni disponibili din cauza naturii ciclice a colectărilor de date 
în curs şi (d) o bază de cunoştinţe care vor sta la baza stabilirii politicilor în domeniul educaţiei şi 
dezvoltării. 

                                                           
78  Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\25 PISA.xlsx 

ANEXE/Educatie/25%20PISA.xlsx
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Evaluarea PISA are loc în cicluri, din trei în trei ani. În toate ciclurile PISA sunt evaluate 
domeniile alfabetizării la: citire/lectură, matematică şi ştiinţe. PISA evaluează în ce măsură şi-au 
dobândit elevii aflaţi către finalul educaţiei obligatorii unele dintre cunoştinţele şi deprinderile 
de bază care sunt esenţiale pentru participarea deplină la viaţa socială. În toate ciclurile de 
evaluare, cele trei domenii de bază sunt acoperite nu doar în termenii stăpânirii curriculumului 
şcolar, ci în special în termenii cunoştinţelor şi deprinderilor necesare în viaţa adultă. 

Testarea PISA aplicată în 2009, 2012 și 2015 a scos în evidență că procentul persoanelor cu 
performanțe scăzute și a celor cu performanțe de vârf din UE este diferit de la țară la țară. 
România s-a situat pe penultimul loc cu un procent de 38,7% la performanță în citire, pentru 
compețențele în matematică, România fiind antepenultima cu 39,9%, iar pentru competențele  
în domeniul științelor România ocupă locul 24.  
 

Figura nr.105 

 
Figura nr.106 
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Figura nr.107 

 
Având în vedere rezultatele PISA, România trebuie să acorde  o maximă importanţă în 
investigarea motivelor deteriorării performanţelor de citire în rândul elevilor  şi a elaborării 
unor planuri naţionale de acţiune pentru dobândirea competenţelor de bază, inclusiv cele 
destinate adulţilor.  
 
6.3.7. Ponderea populației cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care nu urmează un program 
de educație şi formare si nici nu au un loc de munca (NEET) 79 
 

În anul  2016, 16,7 % dintre  persoanele cu vârste între 18 și 24 de ani din UE-28 nu erau 
încadrate profesional și nu urmau niciun program educațional sau de formare (NEET). Rata 
României, în 2016 era de 23,6, cu 6,9 procente mai ridicată. Unul dintre factorii determinanți 
care explică diferențele între ratele NEET este nivelul de educație scăzut. Prin urmare, este de 
așteptat ca regiunile caracterizate prin rate relativ ridicate ale abandonului prematur al 
educației și formării profesionale să înregistreze, de asemenea, rate NEET relativ riridicate. 

Figura nr.108 

 
Pe niveluri de educație, se observă faptul că pentru absolvenții cu nivelul (0-2) și (3-4) rata 
tinerilor NEET este mai ridicată cu cel puțin 4 puncte procentuale decât rata UE. Pentru 

                                                           
79 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa ANEXE\Educatie\26 Tineri NEET.xlsx 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Young_people_neither_in_employment_nor_in_education_and_training_(NEET)
ANEXE/Educatie/26%20Tineri%20NEET.xlsx
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absolvenții învățământului superior nivelul (5-8), rata tinerilor NEET din România este la același 
nivel de 2% ca și media europeană. 
 

Figura nr.109 

 
Comparația ratei tinerilor NEET absolvenți ai învățământului secundar superior și postliceal 
non-terțiar (nivelurile 3 și 4)  în general și vocațional este reprezentată în figura de mai jos. 
 

Sursa datelor: EUROSTAT                                                                                                                                                                                             Figura nr.110 
 
 

6.3.8. Rata de participare în formarea continuă a populației adulte (25-64 ani) 80 

 

Învățarea pe tot parcursul vieții, parte importantă a fostei Strategii Lisabona, continuă să dețină 
un loc prioritar atât pe agenda europeană – în special în perspectiva Strategiei Europa 2020, cât 
și la nivel național. Dobândirea, actualizarea și modernizarea continuă a competențelor și 
cunoștințelor sunt o condiție esențială pentru dezvoltarea și promovarea unei forțe de muncă 
adaptabile, competente și calificate, precum şi pentru dezvoltarea personală a tuturor 
cetățenilor și participarea acestora la toate aspectele societății. 

                                                           
80  Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa  ANEXE\Educatie\27 Formare continua.xls 

ANEXE/Educatie/27%20Formare%20continua.xls
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Figura nr.111 

Figura nr.112 

Datele statistice arată că rata de participare la formarea continuă a populației adulte din UE, se 
menține la valoarea de 10,8% în 2016. Comparativ, la nivel național rata de participare  a scăzut 
în 2016 la 1,2% , în schimb, la nivel regional a fost oscilantă, cu scăderi până în 2014 și cu 
creșteri din 2015. 
Formarea profesională a adulţilor  trebuie să ofere acestora  posibilitatea unei adaptări rapide la 
cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii. În acest context, diversificarea şi creşterea 
ofertei calităţii ofertei de formare profesională trebuie să fie o preocupare permanentă fapt ce 
necesită o implicare mai amplă a şcolilor din învăţământul profesional şi tehnic la atingerea 
ţintei adoptate ca benchmark în UE. 

De asemenea este necesară dezvoltarea unor programe care să conducă la conştientizarea şi 
schimbarea atitudinii persoanelor şi instituţiilor implicate, în favoarea creșterii motivării 
participării la formarea profesională continuă şi a învăţării pe tot parcursul vieţii. Asta înseamnă 
campanii mass-media destinate unor grupuri ţintă şi publicarea în mod regulat de materiale 
relevante pentru factorii interesaţi referitoare la formarea profesională continuă. 
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6.4. Indicatori de impact 
 
6.4.1. Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra șomajului 
 

Impactul sistemului de învățământ profesional și tehnic asupra șomajului poate fi evaluat prin 
stabilirea unor corelaţii în timp între rata de inserţie profesională, respectiv rata șomajului 
absolvenţilor şi rata totală a șomajului. Rata ridicată a șomajului tinerilor din grupa de vârstă 
15-24 de ani, şi ponderea ridicată a acestora în numărul total al şomerilor, sugerează o 
problemă serioasă a sistemului de pregătire în raport cu finalităţile obţinute în plan 
ocupaţional. Din acest motiv, se reţine ca un prim indicator de impact, care poate fi măsurat pe 
baza datelor statistice disponibile, şomajul tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, cu rezerva 
că acesta nu este diferenţiat pentru absolvenţii ÎPT.  
 
Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) pot oferi date anuale valoroase despre 
absolvenţii înregistraţi în baza de date ca şomeri, dar acestea nu sunt diferenţiate în acord cu 
noua structură pe niveluri de pregătire şi finalităţile din ÎPT. Se recomandă colaborarea între 
ministere în vederea structurării (unitare la nivel naţional) a bazei de date a AJOFM pentru 
evidenţierea diferenţiată a absolvenţilor de ÎPT pe calificări şi niveluri de calificare, adaptat 
noilor trasee şi finalităţi ale sistemului de educaţie şi formare profesională. 
 

6.4.2 Inserţia profesională a absolvenţilor IPT  la 6/12 luni de la absolvire, pe niveluri de 
educaţie 
 

La nivel național sunt în vigoare metodologiile de monitorizare a inserției absolvenților de 
învățământ profesional și tehnic (ordinul MECT 6011/21.11.2008) și  metodologia și 
instrumentele de lucru privind studiile de monitorizare a inserției pe piața muncii a 
absolvenților de învățământ superior (ordinul MECT 6012/ 21.11.2008). 
  
În perioada 2010-2013, la nivelul județului Satu Mare a fost implementat  un Proiect cofinanţat 
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie: 2.1„Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 
Titlul proiectului: ,,Monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor din 
învăţământul profesional tehnic - MISS”, Id proiect 55475; cod Contract: Proiect  
POSDRU/90/2.1/S/55475.  

Obiectivul general al proiectului a fost de creștere a ocupabilităţii persoanelor aflate în perioada 
de educaţie şi formare profesională iniţială, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere, în 
acord cu obiectivul de dezvoltare a aptitudinilor de muncă a persoanelor aflate în perioada de 
tranziţie de la şcoală la viaţa activă şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa 
muncii. 

Obiectivele specifice  ale proiectului: 

 Monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi de învăţământ profesional şi tehnic pe 
piaţa muncii ; 
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 Creşterea gradului de informare/conştientizare/mediatizare asupra oportunutăţilor 
de facilitare a tranziţiei de la şcoală la viaţa activă; 

 Îmbunătăţirea gradului de cunoaştere a situaţiei absolvenţilor de şcoală de arte şi 
meserii şi liceu tehnologic-ruta directă şi ruta progresivă, prin realizarea anchetelor 
de teren şi aplicarea de chestionare specifice; 

 Creșterea ratei de continuare a studiilor, a gradului de adecvare a calificării obţinute 
de către absolvenţii ÎPT la ocupaţia/meseria practicată la locul de muncă; 

 Creșterea interesului factorilor implicaţi (şcoli, agenţi economici, mediul de afaceri, 
universităţi) în fundamentarea cifrei de şcolarizare din ÎPT în concordanţă cu 
cerinţele pieţei muncii în continuă schimbare/creștere/ adaptabilitate. 

 
Beneficiile proiectului: 

 Constituirea, colectarea informaţiilor şi actualizarea bazei de date privind 
absolvenţii de ÎPT; 

 Campanii de conştientizare, mediatizare cu privire la oportunităţile de facilitare a 
tranziţiei de la şcoală la viaţa activă; 

 Instruire , consiliere, orientare- tranziţia de la şcoală la viaţa activă; 

 Întălniri de lucru ale membrilor Comitetelor Locale de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social şi Consorţiile Regionale pentru formularea de recomandări 
pentru sistemul de ÎPT în vederea unei mai bune corelări a planului de şcolarizare 
cu piaţa muncii şi formularea de propuneri de îmbunătăţire a metodologiei. 

 

Grupul ţintă la nivelul județului Satu Mare a fost de 1600 elevi din care la 6 luni au fost 
monitorizati 1000 de elevi, iar la 12 luni 744 de elevi. 

În urma  monitorizării, s-a constatat că nevoile grupului ţintă au fost legate de : găsirea unui loc 
de muncă în concordanţă cu calificarea dobândită prin sistemul de formare iniţială şi aspiraţiile 
individuale, de dificultăţi de adaptare la cerinţele unui loc de muncă, de durata prea mare a 
procesului de integrare pe piaţa muncii şi de dificultatea de a dobândi un loc de muncă. 

Proiectul a contribuit la îmbunătăţirea procesului de inserţie a absolvenţilor de ÎPT pe piaţa 
muncii, din perspectiva gradului de adecvare a calificării deţinute de absolvenţii de ÎPT la 
ocupaţia practicată la locul de muncă şi a nivelului de satisfacţie faţă de ocupaţia practicată.  

Mecanismul de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor, este însă insuficient 
dezvoltat, deoarece nu sunt cuprinși toți absolvenţii de  programe de formare și, deasemena, 
lipsește componenta de monitorizare pe cale administrativă, aplicată sistematic şi cuprinzător 
la nivel teritorial.  
 
Deoarece capacitatea instituțională a instituțiilor cu responsabilități în implementarea 
metodologiei este limitată, iar costurile sunt foarte ridicate, nu este posibilă încă monitorizarea 
pe cale administrativă a tuturor absolvenților învățământului profesional și tehnic.  
 
În Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020, este 
prevăzut ca obiectiv monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de 
formare, cu următoarele acțiuni specifice: 



 

142 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC 

ŞI PROFESIONAL  2016-2025   
SATU MARE 

 Crearea unui mecanism naţional de monitorizare pe cale administrativă a 
inserţiei profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic  

 Revizuirea Metodologiei pentru monitorizarea inserţiei socioprofesionale a 
absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic, preponderent din perspectiva 
deficitului de competenţe  

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

 

6.5. Concluzii din analiza ÎPT  
 
 
6.5.1.Ţinte pe termen mediu pentru oferta IPT pe niveluri de formare profesională şi domenii 
de pregătire 
 
Din datele statistice analizate pentru perioada 2007-2016, referitoare la populația școlară din 
județul Satu Mare, pe nivele de educație, se constată următoarele:  

 creșterea numărului de elevi din învățământul primar cu 994; 

 scăderea numărului de elevi din învățământul gimnazial cu 3069; 

 scăderea numărului de elevi din învățământul liceal cu 3351; 

 creșterea numărului de elevi din învățământul postliceal cu 1126; 

 numărul de elevi înscriși în învățământul profesional a fost ridicat în perioada 2007-
2010, a scăzut apoi dramatic în perioada 2010-2012, după care a înregistrat o 
creștere anuală, care a devenit semnificativă în 2016. 

 
Conform datelor statistice, județul Satu Mare a înregistrat o creștere a gradului de cuprindere 
în învățământ pentru grupa de vârstă 15-18 ani, de la 68,1% în 2007 la 74,4% în 2016, dar se 
situează sub media regională și națională de 80%.  
 

În județul Satu Mare, populația școlară cuprinsă în învățământul profesional și tehnic a scăzut 
de la 11023 de elevi în 2004, la 5465 de elevi în 2016, ceea ce reprezintă o reducere la 49,57%. 
Același trend descrescător a fost înregistrat și la nivel regional unde procentul de diminuare a 
numărului de elevi în perioada analizată a fost la 57,19%. 

În perioada 2004-2009 ponderea învățământului profesional și tehnic, la nivelul județului Satu 
Mare, a fost în medie de 62% (față de 60% la nivel regional), scăzând apoi an de an până la 
valoarea de 47,1% în 2016 (față de 48,1% la nivel regional).   

Ponderile anuale ale ofertei de școlarizare, în clasa a IX-a din învățământul profesional și tehnic, 
au crescut de la 52,54% în anul școlar 2014-2015, la 58% în anul școlar 2017-2018. Creșterea s-a 
regăsit și în ponderea învățământului profesional și tehnic în planul de școlarizare realizat la 
clasele a IX-a. 
 
Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul liceal tehnologic, la 
nivelul județului Satu Mare, sunt: Economic, Turism alimentație, Mecanică, Industrie 
alimentară, Protecția mediului.   
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Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul profesional, la nivelul 
județului Satu Mare, sunt: Mecanică, Fabricarea produselor din lemn, Industrie textilă, Turism și 
alimentație, Industrie alimentară, Electronică automatizări, Comerț. 
 
Pentru anul școlar 2016-2017, la nivelul județului Satu Mare, operatorii economici au solicitat în 
total 2399 de locuri, din care au fost aprobate de către inspectoratul școlar județean 980 de 
locuri, adică 40,9%, datorită constrângerilor legate de fundamentarea planului de școlarizare. 
 
Pentru anul școlar 2016-2017, la nivelul județului Satu Mare, s-au încheiat 135 de contracte cu 
operatori economici, pentru pregătirea practică a elevilor din învățământul profesional. 
Calificările profesionale cu cel mai mare număr de operatori economici parteneri: Mecanic 
auto(41), Comerciant-vânzător (10), Confecționer produse textile (9), Bucătar (9), Tinichigiu 
vopsitor auto (8), Eelectrician (5). 
 
Domeniile de formare cu cele mai multe școli în județul Satu Mare, analizate pentru anul școlar 
2016-2017: Mecanică (8 școli), Fabricarea produselor din lemn (6 școli), Industrie textilă (6 
școli), Electronică automatizări (5 școli), Economic (5 școli), domenii care sunt și cele mai 
solicitate de către operatorii economici. 
  
La nivel național analizând datele statistice se poate afirma că evoluția ponderii personalului 
didactic pe categorii de vârstă a evoluat în sensul creșterii ponderii categoriei 35-54 ani și 55-64 
ani, cu o creștere în ultimii ani a ponderii categoriei 65 de ani și peste. Categoria de vârstă 35-
54 ani și 55-64 ani reprezintă 81% din totalul cadrelor didactice din sistemul de învățământ 
profesional și tehnic în anul 2015-2016, iar categoria 65 ani și peste atinge  o pondere de 2%. 
 
La nivelul județului Satu Mare, ponderea personalului didactic calificat  (98,63%) din 
învățământul profesional și tehnic este ușor mai ridicată decât media națională (98,28%).  
 
La începutul anului școlar 2015-2016, unitățile de învățământ profesional și tehnic din județul 
Satu Mare dețineau 76 de ateliere școlare, 123 de laboratoare și 2116 PC-uri, din care 2016 
conectate la internet. 
 
România a alocat în 2014, 2,75% din PIB pentru cheltuielile publice totale din educație 
(excluzând dezvoltarea educațională timpurie a copiilor). După situațiile Eurostat, România 
alocă cel mai mic procent din PIB pentru educație comparativ cu celelalte state ale Uniunii 
Europene, fiind pe ultimul loc. Cheltuielile publice pentru învățământul secundar superior și 
postliceal non-terțiar (nivelurile 3 și 4), în 2014, situează România din nou pe ultimul loc între 
statele uniunii cu un procent 0,67%. 
 
Având în vedere mecanismele de finanţare în vigoare şi autonomia comunităţii locale, este 
esenţială antrenarea autorităţilor locale în procesul de planificare strategică pe termen lung în 
ÎPT. Principalele probleme identificate în cadrul acestui proces sunt referitoare la: 
-slaba legătură şi controlul redus între nivelul regional de planificare şi nivelul decizional în 
învăţământ (inspectoratele şcolare judeţene şi şcolile, autorităţile locale); 
-finanţarea învăţământului preponderent centrată pe activităţile curente/pe termen scurt şi 
foarte puţin pe nevoile şi priorităţile pe termen lung; 
-antrenarea insuficientă a agenţilor economici în efortul de planificare pe termen lung în ÎPT; 
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-neimplicarea sau implicarea formală a partenerilor sociali din Consiliile de Administraţie ale 
școlilor în procesul de planificare pe termen lung la nivelul şcolii. 
 
Conform datelor statistice de la INS, analiza rezultatelor elevilor prin prisma promovabilității,  la 
sfârșitul anului școlar 2014-2015, a scos în evidență faptul că județul Satu Mare are  o 
promovabilitate la nivelul învățământului liceal de  97,6%, egală cu media la nivel de regiune si 
mai mare decât  media la nivel național care a fost de 96,3%. La nivelul învățământului 
profesional, procentul de promovabilitate a fost de 95,1 %, mai mare cu aproape 3 procente 
decât cel de la nivel regional (92,2 %) și cu 5 procente  față de cel de la nivel național (90,1%.). 
Promovabilitatea la școala postliceală a fost de 97,2 %,  cu 1,7 puncte procentuale mai mică 
decât cea din Regiunea Nord-Vest (98,9%), apropiată de media la nivel național de 97,3%. 
Pentru școala de maiștri ponderea elevilor promovați a fost de 95,1 %, ușor mai mare decât cea 
din Regiunea de Nord-Vest (94,9%), mai mică decât media națională de 96,4%. 
  
Datele statistice la nivelul învățământului liceal, arată o creștere semnificativă a ponderii 
tinerilor în vârstă  de 18 ani care finalizează liceul, cu sau fără examen de bacalaureat. Peste 
jumătate din tinerii în vârstă de 18 ani au finalizat învăţământul liceal cu sau fără examen de 
bacalaureat. Dacă în anul școlar 2006-2007, rata de absolvire era de 46,5 %, în anul școlar 2014-
2015 aceasta a ajuns la 85 %. Pe toată perioada analizată, rata de absolvire la nivel liceal, în 
județul Satu Mare, a fost mai mică decât cea de la nivel regional și național. 

La învățământul profesional, rata de absolvire analizată în perioada 2006-2016, a avut o 
evoluție descrescătoare de la 50,3% în 2006 la 16,3% în 2011, iar apoi în perioada în care nu au 
mai fost repartizate locuri la învățământul profesional (2011-2013) rata a scăzut foarte mult la 
3,9%. În perioada 2014-2015, rata de absolvire a reînceput să crească ușor. Aceeași evoluție a 
fost înregistrată și la nivel regional, respectiv național. De remarcat este faptul că, pe toată 
perioada analizată, rata de absolvire a învățământului profesional în județul Satu Mare a fost 
mai mare decât cea înregistrată la nivel regional și național. 
 
Începând cu anul 2009-2010, intrarea in lichidare a Școlilor de Arte și Meserii şi alocarea 
locurilor în clasa a IX-a doar în învățământul liceal a determinat o creștere a procentului elevilor 
ce au abandonat studiile liceale. O parte dintre elevii care ar fi optat pentru ruta profesională 
de şcolarizare au intrat la liceu, însă au abandonat studiile pe parcurs. În învățământul liceal și 
profesional, abandonul școlar  a înregistrat o scădere semnificativă în anul școlar 2012-2013, cel 
mai probabil ca urmare a revigorării rutei profesionale, după care în anul școlar 2014-2015 a 
început din nou să crească. În perioada analizată, rata abandonului școlar în învățământul liceal 
și profesional (calculat prin metoda ”intrare-ieșire”) prezintă valori mai mari decât cele 
înregistrate la nivel regional, respectiv național. 

 Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional a tinerilor (18-24 ani), la nivel național și 
regional, este mult mai ridicată decât media europeană. Dacă media europeană în 2015 era de 
11%, România avea o rată de 19,1%, iar Regiunea Nord-Vest  de 16,9%. 

Testarea PISA aplicată în 2009, 2012 și 2015 a scos în evidență că procentul persoanelor cu 
performanțe scăzute și a celor cu performanțe de vârf din UE este diferit de la țară la țară. 
România s-a situat pe penultimul loc cu un procent de 38,7% la performanță în citire, pentru 
compețențele în matematică, România fiind antepenultima cu 39,9%, iar pentru competențele  
în domeniul științelor România ocupă locul 24.  
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În anul  2016, 16,7 % dintre  persoanele cu vârste între 18 și 24 de ani din UE-28 nu erau 
încadrate profesional și nu urmau niciun program educațional sau de formare (NEET). Rata 
României, în 2016 era de 23,6, cu 6,9 procente mai ridicată. 
 
Datele statistice arată că rata de participare la formarea continuă a populației adulte din UE, se 
menține la valoarea de 10,8% în 2016. Comparativ, la nivel național, rata de participare  a 
scăzut în 2016 la 1,2% și rămâne în continuare mult mai scăzută decât media europeană. 
 

6.5.2. Adaptarea ofertei IPT la ţintele pe termen mediu (eşalonare anuală) 
 

Din analiza realizată în cadrul PLAI a rezultat următoarea structură a proiecției cererii potențiale 
pe domenii de pregătire profesională în județul Satu Mare:  
 

Tabel nr.45 

Domenii de formare % 

Agricultură 3 

Chimie industrială 2 

Construcţii instalaţii şi lucrări publice 3 

Comerţ 6 

Economic 10,5 

Electric 2 

Electromecanică 2 

Electronică automatizări 9 

Estetica și igiena corpului omenesc 3 

Fabricarea produselor din lemn 11 

Industrie alimentară 7 

Industrie textilă şi pielărie 10 

Materiale de construcţii 0 

Mecanică 21 

Turism şi alimentaţie 8 

 Protecţia mediului 2 

Producție media 0 

Tehnici poligrafice 0 

Silvicultură 0,5 

Total 100,0 

 

7. Monitorizarea implementării PLAI 
 
7.1. Procesul de monitorizare 
 
Monitorizarea este măsurarea sistematică şi continuă a progresului în implementarea planului 
în timp. Este un instrument de management de bază şi universal pentru a identifica punctele 
tari şi slabe într-un plan. Scopul monitorizării este  să ajute pe toţi cei implicaţi să ia decizii 
potrivite şi la timp, în implementarea unui plan, decizii care vor contribui la atingerea țintelor 
propuse în plan și la succesul programului. 
 
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 
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activităţilor de realizat, procesul de monitorizare şi evaluare ajută în a identifica dacă 
implementarea este corespunzatoare şi rezultatele sunt satisfacătoare 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. 
 
In general, procesele de monitorizare şi de raportare sunt responsabilităţi ale unui 
management eficient în legătură cu un plan/program şi implică activităţi de colectare, analiză şi 
utilizare a informaţiilor în legătură cu progresul fizic şi cu modul în care sunt atinse rezultatele 
planificate. 
 
Procesul de monitorizare şi de raportare contribuie la : 

 Identificarea succesului şi a problemelor din procesul de implementare; 

 sprijină pocesul de luare a deciziilor pentru corecta implementare; 

 conștientizează planul în rândul factorilor interesaţi şi participarea acestora; 

 evaluarea realizărilor planului/programului şi auditul activităţilor şi resurselor. 
 
În cadrul unui “ciclu al planificării” se parcurg etapele următoare: 

 stabilirea unor obiective măsurabile clare, inclusiv crearea bazei de informaţii 
necesară măsurării progresului în atingerea acestor obiective; 

 monitorizarea periodică a progresului raportat la ţintele agreate. 
 
În general procesul de monitorizare utilizează o largă varietate de tehnici şi metode şi se aplică 
managementului de resurse, de rezultate, a pocesului de implementare şi a progresului 
programului de activităţi, respectiv a modului în care acestea sunt realizate. Tipul informaţilor 
necesare pentru monitorizarea planului/programului se pot grupa în cinci categorii mai largi: 

 Rezultate (results) ale activităţilor şi a ieşirilor/efectelor procesului (outputs); 

 Intrările (inputs) de resurse în program; 

 Progresul planului faţă de obiective şi planurile operaţionale; 

 Modul în care planul este manageriat şi modul de lucru; 

 Schimbări în cadrul grupurilor ţintă. 
 
Monitorizarea se poate realiza la două niveluri distincte: monitorizarea procesului și 
monitorizare impact. 
 
Monitorizarea Procesului – urmăreşte modul în care sunt utilizate resursele, progresul 
activităţilor şi modul în care acestea sunt realizate și presupune: 

 revizuirea şi planificarea implementării în mod permanent; 

 evaluarea modului în care sunt realizate activităţile faţă de planificare; 

 identificarea şi soluţionarea problemelor; 

 construcţie în zona punctelor tari; 

 analiza metodelor utilizate în implementare şi dacă acestea sunt cele mai bune 
alternative în atingerea obiectivelor. 

 
Monitorizare Impact - urmăreşte progresul realizat în atingerea indicatorilor de performanţă şi 
a impactului pe care planul/programul îl are asupra grupurilor ţintă, care presupune: 

 progresul spre atingerea obiectivelor care este măsurat continuu; 
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 modificarea de activităţi ca raspuns la schimbările condiţiilor de implementare fără a 
afecta atingerea obiectivelor iniţiale; 

 poate identifica nevoia de a schimba unele obiective; 

 poate identifica nevoia de continuare a unor cercetări; 

 poate verifica anumite presupuneri-supoziţii de implementare stabilite iniţial. 
 
Componentele esenţiale ale unui sistem de monitorizare sunt: 

 selecţia indicatorilor pentru fiecare plan/program; 

 un mod de colectare a datelor în legătură cu indicatorii; 

 analiza datelor; 

 prezentarea informaţiilor într-un format corespunzator; 

 utilizarea informaţiilor pentru îmbunătăţirea activităţilor. 
 
Monitorizarea urmăreşte şi înregistrează informaţiile  și asigură controlul de calitate. 
Monitorizarea implementării PLAI este un proces permanent, dar frecvenţa de realizare a 
rapoartelor de monitorizare este stabilită a fi anual, ţinând cont de principalul scop al acestuia, 
respectiv furnizarea de feedback. 
În realizarea raportului de monitorzare sunt implicaţi membrii desemnati din cadrul CLDPS. 
 
7.2. Evaluarea progresului în implementarea PLAI 

Evaluarea progresului se va realiza anual în perioada martie-aprilie prin monitorizarea acțiunilor 
și măsurilor din planul de măsuri, concluziile și recomandările fiind utilizate în rezivuirea PLAI. 
 
8. Analiza SWOT a corelării ofertei de formare profesională cu cererea 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Ofertă educaţională, în ceea ce priveste 
calificările, adaptată la cererea de pe piaţa 
muncii, din județul Satu Mare; 

 Existenţa a 7 unităţi de învăţământ  care au 
fost cuprinse în programele PHARE 
multianuale 2001, 2003, 2004-2006, care au 
beneficiat de dotări cu echipamente didactice 
moderne; 

 Cadre didactice formate prin programele 
Phare multianuale si prin POSDRU, capabile 
să utilizeze echipamentele specializate din 
dotarea şcolilor şi noi metode de 
predare/evaluare; 

 Buna funcţionare a structurilor 
parteneriale la nivel regional (Consortiul 
Regional) şi  la nivel judeţean (CLDPS); 

 Existenţa documentelor de planificare 
strategică pe termen mediu a ofertei de 
calificare, corelată la toate nivelurile 

 Atractivitatea în ușoară creștere (dar totuși 
redusă) a învăţământului profesional şi tehnic; 

 Deşi a crescut numărul de profesori consilieri, 
opţiunile elevilor se menţin în continuare în 
intervalul 15-20% pentru IPT;  

 Lipsa unei baze de date complete privind 
inserţia absolvenţilor pe piața muncii; 

 Număr redus de unităţi de învăţământ 
autorizate pentru programe de educaţie a 
adulţilor; 

 Lipsa strategiilor de dezvoltare a resurselor 
umane pe domenii de calificare cerute pe piaţa 
muncii la nivelul inspectoratului şcolar; 

 Rata de succes a examenelor de certificare 
foarte ridicată (98-100%), dar competenţe 
scăzute ale absolvenţilor la angajare (nepotrivire 
între exigenţele angajatorilor şi competenţele 
absolvenţilor); 

 Eficiență scăzută a parteneriatelor școală-
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decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), 
unitate şcolară (PAS); 

 Implementarea sistemului de asigurare a 
calităţii în învăţământul profesional şi tehnic 
în toate unităţile de învăţământ profesional şi 
tehnic; 

 Existenţa reţelelor inter-instituţionale 
realizate în cadrul programului Phare TVET și 
prin  POSDRU; 

 Asigurarea accesului egal în ÎPT  prin 
existenţa şcolilor cu predare în limbile 
minorităţilor, a claselor de învăţământ special 
şi a claselor a doua șansă; 

 Îmbunătăţirea parteneriatului unităţilor de 
învăţământ cu operatorii economici, prin 
creșterea numărului de parteneriate ale 
unităţilor de învăţământ; 

 Organizarea învățământului DUAL 
începând cu anul școlar 2017/2018, în 5 
unități de învățământ, cu implicarea a 8 
operatori economici parteneri. 
 

operator economic, în ceea ce privește formarea 
competenţelor antreprenoriale ale elevilor, în 
cadrul stagiilor de practică; 

 Competențe scăzute privind marketingul 
educațional în rândul managerilor școlari 
(marketing educaţional ineficient și ineficace); 

 Elaborarea formală a CDL în parteneriat cu 
operatorii economici; 

 Număr foarte mic de  absolvenţi ai ciclului 
inferior al liceului care solicită continuarea 
studiilor prin stagii de practică; 

 Lipsa dotării cu echipamente didactice, 
îndeosebi în unităţile de învăţământ din mediul 
rural, care nu au fost cuprinse în programe de 
dotare; 

 Lipsa promovării oportunităților de carieră 
pentru elevi, la nivelul unităților de învățământ; 

 Implicare redusă a  unor comunități locale în 
viața școlilor; 

 Rata redusă de tranziție în învățământul 
secundar superior, mai ales în mediul rural; 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

●Posibilitatea realizării de proiecte finanţate 
prin fondurile structurale pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şcolare (POR); 
●Atractivitatea județului pentru investitorii  
străini şi crearea de noi locuri de muncă 
(existența parcurilor industriale); 
●Rata șomajului la tineri este sub media 
naţională, ceea ce denotă un intres crescut 
pentru angajare al tinerilor și oferte de 
muncă tentante, care îi motivează să se 
angajeze; 
●Crearea de locuri de muncă prin proiecte 
finanțate prin fonduri europene; 
●Accesarea de fonduri europene pentru 
derularea de proiecte care să vizeze 
îmbunătățirea calității în formarea 
profesională a elevilor; 
 

 Reducerea populației de vârstă preşcolară şi 
şcolară până în 2030 cu până la 19% comparativ 
cu anul 2015; 

 Migrația populației spre țările UE; 

 Creșterea abandonului şcolar în mediul rural; 

 Participare scăzută a adulţilor la programe de 
formare continuă - în contrast cu nevoile de 
formare în creştere şi ţintele europene; 

 Lipsa unor prognoze pe termen scurt şi mediu 
privind dezvoltarea sectoarelor/domeniilor 
economiei regionale/locale; 

 Lipsa măsurilor legislative care să motiveze sau 
să incurajeze angajatorii în a primi elevi sau 
cursanți în stagii de practică în întreprinderile lor 
(subvenții, stimulente sau facilități fiscale); 
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9. Rezumatul principalelor concluzii şi recomandări pentru planul de măsuri 
 

Demografia 

Actuala situaţie demografică este rezultatul cumulat al complexelor evoluţii ale natalităţii 
(fertilităţii), mortalităţii şi migraţiei externe. Se constată o deteriorare a situației demografice, 
fără semne de redresare. Procesul de degradare continuă de fapt, prin acumulări şi 
consolidarea potenţialului negativ al dezechilibrelor care afectează structura pe vârste a 
populaţiei. În plus, rezultatele recensământului evidenţiază o dimensiune neaşteptat de mare a 
migraţiei externe, ceea ce amplifică gradul de deteriorare a tabloului demografic general. Avem 
în faţă evoluţii fundamental negative. Contextul socioeconomic poate fi considerat responsabil 
de creşterea mortalităţii şi de recrudescenţa migraţiei externe. Datorită trendului descendent al 
demografiei, este nevoie de o viziune realistă asupra dezvoltării economice şi sociale în 
următoarele decenii. În definirea şi structurarea unei strategii pentru dezvoltare durabilă, 
populaţia este elementul central şi nu vedem cum o astfel de construcţie ar putea fi elaborată şi 
transpusă în realitate fără semne de redresare a stării demografice. Din această perspectivă, 
componenta majoră a unei strategii de dezvoltare durabilă ar trebui să fie însăşi stoparea 
derapajului demografic în care ne aflăm. Efectele deficitului demografic sunt multiplicatoare, 
determinând: creșterea ratei de dependență a vârstnicilor față de cei mai tineri; creșterea 
cheltuielilor publice și private asociate acestor dependențe; deficite de calificări profesionale în 
economie, care pot deveni cronice; apariția dezechilibrelor în distribuția resurselor demografice 
pe populația activă și cea dependentă; fluxurile de elevi și din învățământul vor scădea în 
ritmuri și mai rapide decât în prezent, iar numărul școlilor va urma aceeași traiectorie 
descendentă, la fel ca și necesarul social de cadre didactice;  
 
Toate aceste constatări raportate la sistemul de educație, impun: 

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

o nevoia de racordare realistă la piaţa europeană, naţională şi regională a muncii a 
activităţilor de informare, orientare şi consiliere în scopul realizării unei oferte de 
şcolarizare cât mai aproape de cererea de pe piaţa muncii; 

o măsuri la nivelul reţelei şcolare: optimizarea alocării resurselor prin concentrarea 
pregătirii în şcoli viabile; rezolvarea problemelor de acces; funcţionarea reţelelor 
de şcoli, care împreună să realizeze o ofertă cuprinzătoare şi diversificată; 
eliminarea paralelismelor nejustificate; colaborare pentru acoperire teritorială 
optimă; diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi); implicarea 
activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi . 

o nevoi sporite de personal calificat - asistenţă socială şi medicală; nevoi 
educaţionale specifice (educaţie non-formală).  

o ofertă de pregătire adecvată şi asigurarea condiţiilor de învăţare în unităţile de 
învăţământ, în special  în mediul rural, pentru a atrage elevii să rămână cât mai 
aproape de domiciliu;  

o educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi 
resurselor naturale din mediul rural; 

o îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural prin dotarea corespunzătoare 
a atelierelor şi laboratoarelor unde se realizează pregătire de specialitate.  

o educaţie multiculturală;  
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o soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor; 
o programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate; 

 
Profilul economic 

Dinamica investiţiilor brute şi a investiţiilor străine impune pentru sistemul de educatie: 

o cunoaşterea limbilor străine;  

o formarea unor compentenţe adecvate pentru noile tehnologii, design, marketing, calitate, 

tehnici de vânzare, creşterea nivelului tehnic de calificare;  

o colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate: tehnice şi 

comerciale/economice, tehnice/artistice, cunoaşterea IT;  

o formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile;  

o adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de muncă diverse, consolidarea 

pregătirii profesionale indiferent de calificare cu competenţe specifice economiei de 

piaţă;  

o asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide;  

o dezvoltarea parteneriatului şcoală-agenţi economici. 

Tendinţa de creştere a ponderii  unor sectoare economice în paralel cu scăderea ponderii altor 

sectoare în formarea PIB şi a VAB, precum si diversitatea activităţilor industriale sau dimpotrivă 

concentrarea activităţilor industriale în anumite sectoare impune: 

o o ofertă educațională care să reflecte noile priorități ale zonei în ansamblu, dar și în 
perspectiva reorganizarii teritoriale, prioritățile economice  pe cele două componente 
de bază ale pieței muncii: dezvoltarea antreprenoriatului și dezvoltarea calificărilor 
(pregătirea tehnologică modernă/meseriile viitorului); 

o  investiţii în resursa umană şi formarea profesională a cadrelor didactice în noile 
tehnologii pentru dobândirea de noi competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii: 
educaţie iniţială (prin sistemele ÎPT şi universitar) şi educaţie continua, pentru 
dobândirea de noi competenţe: mediu, calitate, comunicare, managementul riscului, 
conducerea afacerilor, pentru o activitate mai eficientă şi adaptată la condiţiile pieţei în 
continuă schimbare, precum şi pentru asigurarea competitivităţii; 

o planurile de școlarizare vor trebui să reflecte necesitatea creșterii nivelului de calificare 
şi asigurarea unei pregătiri de bază largi, competențe tehnice generale, solide; 

o  eficientizarea  parteneriatelor şcoală agent economic, prin introducerea elementelor de 
învățământ dual; 

o realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici. 
 

Piața muncii 

Piața muncii a avut o evoluție sinuoasă, fiind puternic influențată pe de o parte de schimbările 
structurale din economie, pe de altă parte de discontinuitatea reformelor politice. Semnificativ din 
perspectiva acestei analize este șomajul în rândul tinerilor. Numărul de tineri care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare este de asemenea ridicat,aceștia 

fiind inactivi din punct de vedere economic. Piața muncii, raportată la creșterea ratei de ocupare și 
a ratei de activitate impune:  

 pregătirea forței de muncă care să satisfacă, într-o măsură din ce în ce mai mare, o piață în 
căutare de muncitori înalt calificați, deținători de noi competențe; 
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 dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, cu precădere a învățământului 
profesional, în special al celui dual, pe domeniile și calificările  stabilite în funcție de 
cerințele pieței muncii; 

 creșterea relevanței ÎPT în raport cu cerințele pieței muncii pentru creșterea ratei de 
ocupare în rândul absolvenților; 

 monitorizării inserției absolvenților de învățământul  profesional și tehnic; 

 realizarea unor parteneriate eficiente între unitățile de învățământ și operatorii 
economici, astfel încât numărul de elevi angajați la operatorii economici unde au 
efectuat instruirea practică să crească; 

 sprijinirea elevilor din mediul rural de către comunitate și operatori economici pentru 
finalizarea studiilor; 

 asigurarea  în proiectele planurilor de școlarizare a claselor pentru  continurea studiilor 
de către absolvenții învățământului profesional la învățământ liceal (zi, seral, frecvență 
redusă), iar pentru absolvenții de liceu, continuarea studilor în învățământul postliceal,  
pentru creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii; 

 creșterea ponderii calificărilor din domeniul fabricarea produselor din lemn pe nivelurile 
de calificare 3, 4 și 5 și menținerea trendurilor la calificările din industrie, agricultură și 
construcții. Prin proiectele planurilor de școlarizare  se vor prevedea cu prioritate clase 
/grupe de studiu pentru domeniile: mecanică, electric, electronică și automatizări, 
construcții, fabricarea produselor din lemn; 

 

Învățământul profesional și tehnic 

Problemele învățământului profesional și tehnic nu sunt noi. Dimpotrivă, ele s-au cronicizat în 
ultimii ani ca urmare a reformelor multiple și fragmentate din domeniul educației, modificărilor 
structurale din peisajul economic și investițional și distanțării accentuate a învățământului 
profesional și tehnic de nevoile economiei și ale pieței muncii. În momentul de față 
învățământul profesional și tehnic trebuie să facă față unor multiple provocări și presiuni 
pentru a răspunde nevoilor elevilor de a avea oportunități de educație de calitate, care să le 
dea șansa unei vieți împlinite și prospere, de a răspunde presiunilor angajatorilor pentru care 
forța de muncă bine calificată reprezintă un element foarte important în decizia de a investi și 
dezvolta afaceri pe termen lung, nevoilor unei economii în schimbare, care utilizează calificări 
moderne și complexe, presiunilor externe din partea UE de a moderniza sistemul de învățământ 
profesional și tehnic pentru a crește competitivitatea și coeziunea socială. 

Principalele măsuri care se impun pentru sistemul de educație sunt: 

o flexibilitate – asigurarea condițiilor pentru implementarea unor modele variate 
de abordare a ÎPT la nivel local, adaptate la contextul local și pornind de la o 
serie de standarde și principii de bună practică agreate la nivel național;  

o sistem centrat pe nevoile elevilor și angajatorilor – dezvoltarea unui sistem care 
să pună accentul pe oferirea de șanse tinerilor, indiferent de categoria socială, 
de a se califica într-o profesie care să le aducă beneficii și satisfacție pe termen 
lung și pe interesele angajatorilor de a avea acces la forță de muncă bine 
calificată, cu competențe specifice și transversale solid asimilate; sistem 
predictibil și informat (legat de nevoile pieței muncii) – dezvoltarea unui sistem 
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de ÎPT care să pornească de la cunoașterea nevoilor de forță de muncă calificată 
realizată profesionist și sistematic, de la evaluarea performanțelor legate 8 de 
inserția absolvenților pe piața muncii; 

o un sistem de ÎPT participativ – dezvoltarea unui sistem de ÎPT care să includă toți 
factorii interesați; 

o crearea unui model de ÎPT mixt, în care școlile organizate în sistem dual să 
coexiste cu cele în care procesul de învățare (inclusiv practica elevilor) este 
organizat preponderent la nivelul școlii 

o asumarea de către angajatori a unui rol activ în domeniul pregătirii profesionale 
(a elevilor și cadrelor didactice): integrarea ÎPT în propriile strategii de asigurare 
a resurselor umane; implicarea activă în structurile de parteneriat care urmează 
să guverneze ÎPT; modificarea statutului tutorilor de practică, inclusiv prin 
consolidarea competențelor didactice; 

o reconsiderarea activității școlii din perspectiva nevoilor individuale ale elevilor: 
susținerea financiară a copiilor proveniți din medii dezavantajate; consolidarea 
procesului de orientare școlară și profesională începând de la nivel de gimnaziu; 
implementarea unor mecanisme de selecție a elevilor pe bază de aptitudini; 

o deschiderea reală a școlii către piața muncii: creșterea atenției acordate 
competențelor de tip trans curricular, cu precădere a celor antreprenoriale în 
curriculumul școlar începând cu educația timpurie (învățământul primar);  

o modificarea raportului teorie-practică în favoarea celei din urmă, mai cu seamă 
în cazul liceului tehnologic; revizuirea curriculumului din ÎPT pentru a determina 
măsura în care acesta răspunde noilor cerințe ale pieței muncii, schimbărilor 
tehnologice, precum și cerințelor specifice unui curriculum bazat pe competențe;  

o creșterea eficacității contractului de practică încheiat; apropierea activității de 
practică de condițiile reale de muncă din întreprinderi, în principal prin creșterea 
ponderii învățământului dual și a practicilor asociate acestuia; regândirea 
curriculumului din domeniul ÎPT din perspectiva relevanței pentru piața muncii și 
creșterea nivelului angajabilității absolvenților; reconsiderarea mecanismelor de 
formare profesională continuă a profesorilor și maiștrilor, acordând o pondere 
importantă formării la nivel de întreprindere, în condiții reale de muncă 

o efcientizarea rețelei școlare prin reorganizarea acesteia la nivelul fiecărei județ; 
o autorizarea/acreditarea unităților de învățământ pe calificări solicitate de 

operatorii economici 
o acțiuni de orientare și consiliere a elevilor, părinților, diriginților, cadrelor 

didactice 
o marketing educațional realizat la nivelul unităților ÎPT 
o monitorizarea inserției absolvenților la nivel de unitate de învățământ și la nivel 

județean 
o autorizarea unităţilor de învăţământ ca furnizoare de formare profesională 

continuă în toate judeţele regiunii. 
Din analiza realizată rezultă următoarele recomandări: 
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o Eficientizarea rețelei școlare prin reorganizarea acesteia la nivelul județului 
o Autorizarea/acreditarea unităților de învățământ pe calificări solicitate de 

operatorii economici 
o Acțiuni de orientare și consiliere a elevilor, părinților, diriginților, cadrelor 

didactice 
o Marketing educațional realizat la nivelul unităților ÎPT 
o Monitorizarea inserției absolvenților la nivel de unitate de învățământ și la nivel 

județean 
o Autorizarea unităţilor de învăţământ ca furnizoare de formare profesională 

continuă. 
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10.Planul de măsuri 

PRIORITATEA 1 : Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic 

Obiective 
O1: Dezvoltarea capacitatii de proiectare/planificare la nivelul unităților de învățământ 
O2: Dezvoltarea capacitatii de marketing la nivelul unităților de învățământ  

Indicatori de impact: 
- Practicarea unui management proactiv centrat pe dezvoltarea școlii 
- Rețea școlară adaptată cerințelor mediului economic 

 

Obiectivul 1 : Dezvoltarea capacitatii de proiectare/planificare la nivelul unităților de învățământ  
 
Indicatori:  
- 100% directori ÎPT din județ au urmat cursuri de formare managerială 
- Planuri de acțiune (PAS) ale unităților de învățământ cu acțiuni structurate, concrete, ușor de monitorizat 

Precondiţii şi riscuri: 
- impact scăzut al cursurilor de 
formare asupra activităților 
manageriale 
- rutină în realizarea PAS, actualizări 
formale 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1. Participarea directorilor ÎPT la 
cursuri de formare managerială 

Management proactiv centrat 
pe dezvoltarea unităților de 
învățământ 

An școlar 
2018/2019 

ISJ/CCD 100% 
participarea 
directorilor 
ÎPT la cursuri 
de formare 

-impact scăzut al cursurilor de 
formare asupra activităților 
manageriale 
-rutina în realizarea PAS, actualizări 
formale 

A.2. Monitorizarea anuală a PAS de 
către echipe de membri ai CLDPS  

PAS- actualizat, structurat cu 
acțiuni și măsuri concrete  

Anual  ISJ/CLDPS 80% PAS 
monitorizate 
anual 

-monitorizarea formală 
- timp limitat a membrilor CLDPS 

 

Obiectivul 2 : Dezvoltarea capacitatii de marketing la nivelul unităților de învățământ 
 
Indicatori:  
- 100% unități ÎPT din județ care realizează planul de școlarizare în fiecare an școlar 

Precondiţii şi riscuri: 
- lipsa acțiunilor țintite și coerente 
pentru promovarea ÎPT 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1. Participarea la cursuri de formare 
în domeniul marketingului educațional  

Unități de învățământ 
capabile să promoveze 

2018 ISJ/CCD Realizarea 
100% a 

-resurse limitare 
-acțiuni formale, fără impact 
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oferta educațională planului de 
școlarizare 

 

PRIORITATEA 2 : Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale din județ la cerinţele pieţei muncii. 

Obiective 
O3 Adaptarea ofertei educationale la cerintele pieței muncii și a mediului economic de afaceri  
O4: Creșterea rolului unitățilot ÎPT în furnizarea calificărilor pentru adulți  

Indicatori de impact: 
- Ofertă educațională adaptată cerințelor mediului economic 
- Absolvenţii cu competenţe cerute pe piaţa muncii  
- Inserție foarte bună a absolvenților pe piața muncii 
- Unități de învățământ ÎPT autorizate pentru formarea adulților 

 

Obiectivul 3  : Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și a mediului economic de afaceri 
 
Indicatori:  
- 55% din solicitările operatorilor economici satisfăcute prin proiectul planului de școlarizare față de 40,9% cât a fost în 
2016; 
- 60% din absolvenți sunt încadrați pe piața muncii în calificarea absolvită 

Precondiţii şi riscuri: 
- unități de învățământ neautorizate 
pentru calificările solicitate 
- neîncadrarea în calendarul ARACIP 
pentru solicitarea de autorizare 
-lipsa resurselor pentru monitorizarea 
inserției absolvenților 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1.Organizarea de întâlniri cu mediul 
de afaceri din județ cu sprijinul 
CLDPS și a autorităților locale, cel 
puțin de două ori pe parcursul anului 
școlar 

Proiectul planului de 
școlarizare din fiecare județ 
va cuprinde toate solicitările 
operatorilor economici  

Lunile mai și 
octombrie / în 
fiecare an 
școlar 

ISJ  
CLDPS 

- cel puțin 
două întâlniri 
pe an școlar 

-unități de învățământ neautorizate 
pentru calificările solicitate 
- neîncadrarea în calendarul ARACIP 
pentru solicitarea de autorizare 
 

A.2. Monitorizarea inserției 
absolvenților la nivel de unitate de 
învățământ și la nivel județean 

Grad de adaptare a ofertei la 
cerințele pieței muncii 

La 6 luni și 
12 luni de la 
absolvire în 
fiecare an 
școlar 

Unități de 
învățământ / ISJ / 
CLDPS 

- 100% din 
unitățile de 
învățământ 
realizează 
monitorizarea 
inserției și 
datele sunt 
agregate la 
nivel 
județean 

-lipsa resurselor financiare și umane  
-realizarea unor statistici cu marjă 
mare de eroare 
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Obiectivul 4: Creșterea rolului unitățilot ÎPT în furnizarea calificărilor pentru adulți  
 
Indicatori:  
-  50% din unităţile de învăţământ din județ autorizate pentru formarea adulţilor  
-  creşterea cu 30% a numărului de cursuri de formare furnizate comparativ cu 2016 

Precondiţii şi riscuri: 
- taxe mari de autorizare. 
- concurența din partea ONG 
-  promovare insuficientă  a cursurilor 
furnizate 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1. Autorizarea unităţilor de 
învăţământ ca furnizoare de formare 
profesională continuă. 
 

Creșterea numărului de 
unităţi  de învăţământ 
autorizate ca furnizoare de 
formare a adulților 

2019 Unități de 
învățământ / ISJ / 
CLDPS 

Număr de 
unități de 
învățământ 
autorizate 

- taxe mari de autorizare 
 

A.2. Furnizarea de către unitățile de 
învățământ de cursuri de formare  

Cursuri de formare 
profesională a adulților 
furnizate de unități ÎPT 

2020 Unități de 
învățământ / ISJ / 
CLDPS 

Număr 
cursuri de 
formare 
furnizate 

- concurența din partea ONG sau a 
altor instituții autorizate 
- promovare insuficientă  a cursurilor 
furnizate 

 

PRIORITATEA 3 :  Creşterea calităţii în învățământul profesional și tehnic și asigurarea egalității de șanse 

Obiective 
O5: Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea preponderentă a  metodelor active de predare-învăţare 
O6: Modernizarea infrastructurilor şi a dotărilor cu echipamente didactice 
O7: Eficientizarea parteneriatelor cu operatorii economici și creșterea numărului de locuri în învățământul dual în județ  
O8: Eficientizarea parteneriatelor între învățământul superior și învățământul profesional și tehnic  
 

Indicatori de impact: 
-  80% din cadrele diactice ÎPT din județ au urmat cursuri de formare pentru predarea centrată pe elev 
-  80% din unitățile  ÎPT din județ dotate cu echipamente didactice la standarde europene  
-  40% din numărul de locuri alocate învățământului profesional sunt pentru învățământul dual în județ 
-  Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014  
-  Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014 
-  Cel puțin un parteneriat eficient cu universități din regiune  

 

Obiectivul 5: Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea preponderentă a metodelor active de 
predare-învăţare 
 
Indicatori:  
- 80% din cadrele diactice ÎPT din județ au urmat cursuri de formare pentru predarea centrată pe elev 

Precondiţii şi riscuri: 
- impact scăzut al cursurilor de 
formare asupra activităților la clasă 
 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
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A.1 Activităţi de formare pentru 
utilizarea metodelor participative de 
predare-învăţare 

Cadre didactice formate 
pentru predarea centrată pe 
elev 

An școlar 
2018/2019 

ISJ / CCD / 
inspector de 
specialitate 

80% 
participarea 
cadrelor 
didactice 
ÎPT la 
cursuri de 
formare 

-monitorizarea impactului participării 
la cursuri este greu de măsurat 
 

 

Obiectivul 6: Modernizarea infrastructurilor şi a dotărilor cu echipamente didactice 
 
Indicatori:  
- 80% din unitățile ÎPT din județ dotate cu echipamente didactice la standarde europene 

Precondiţii şi riscuri: 
- lipsa fondurilor pentru modernizarea 
infrastructurii și a dotărilor 
 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1  Realizarea de actțiuni care să 
ducă la modernizarea infrastructurii și 
a dotării ateliererlor și laboratoarelor: 
-Proiecte europene 
-Parteneriate cu operatorii economiici 
-Solicitări către Consiliul local 

Ateliere și laboratoare dotate  
la standarde europene 

2025 Unităţile de 
învăţământ/  ISJ / 
Consiliile locale 

80% din 
unitățile ÎPT 
dotate cu 
echipament
e didactice 
la 
standarde 
europene 

-lipsa fondurilor pentru modernizarea 
infrastructurii și a dotărilor 
 

 

Obiectivul 7: Eficientizarea parteneriatelor cu operatorii economici și creșterea numărului de locuri în 
învățământul dual în județ  
 
Indicatori:  
- 40% din numărul de locuri alocate învățământului profesional sunt pentru învățământul dual în județ  

Precondiţii şi riscuri: 
- interes scăzut din partea  
operatorilor economici  
- birocrație excesivă  
- insuficientă promovare a 
învățământului dual  

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1. Realizarea de parteneriate 
pentru implementarea învățământului 
dual în județ 
 

Implementarea 
învățământului dual în toate 
unitățile de învățământ ÎPT 
din județ 
 

2025 Unităţile de 
învăţământ / 
operatorii 
economici / ISJ / 
Consiliile locale/ 

40% din 
numărul de 
locuri 
alocate 
învățământ
ului  
profesional 
sunt pentru 

-- interes scăzut din partea  
operatorilor economici  
- birocrație excesivă  
- insuficientă promovare a 
învățământului dual 
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învățământ
ul dual în 
județ 

 
 

Obiectivul 8: Corelarea între în învățământul superior și învățământul profesional și tehnic  
 
Indicatori:  
-Cel puțin un parteneriat eficient cu universitățile din regiune 

Precondiţii şi riscuri: 
-resurse limitate de timp 
 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1.  Calendar concret de acțiuni în 
parteneriat cu universitățile 
 

Interes crescut pentru ÎPT și 
pentru învățământul superior 
tehnic 
 

Anual Unităţile de 
învăţământ / 
universități / 
operatori economici  

Cel puțin 
un 
parteneriat
e și 
calendare 
de acțiuni  

- resurse limitate de timp 
 

 

PRIORITATEA 4 :   Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi  

Obiectiv O9: Creşterea numărului de elevi care optează pentru ÎPT  

Indicatori de impact: 

- 60% din elevi optează pentru ÎPT până în 2020 

- Servicii de orientare şi consiliere de calitate la nivelul județului 

 

Obiectivul 9: Creşterea numărului de elevi care optează pentru ÎPT 
 
Indicatori:  
-60% din elevi optează pentru ÎPT 

Precondiţii şi riscuri: 
-  mentalitatea părinților 
 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1.  Calendar concret de acțiuni la 
fiecare unitate de învățământ pentru 
consiliere a elevilor, părinților, 
cadrelor didactice din gimnaziu 
 

Interes crescut  pentru ÎPT 
din partea elevilor și părinților 

Anual  
 

ISJ / Unităţile de 
învăţământ ÎPT / 
Unităţile de 
învăţământ 
gimnaziale 

Plan de 
acțiuni la 
nivelul ISJ / 
unitate de 
învățământ 
 

- resurse limitate de timp 
- mentalitatea părinților 
 



 

6 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC ŞI PROFESIONAL  2016-2025   SATU MARE 

60% din 
elevi 
optează 
pentru ÎPT  

A.2. Creşterea numărului de consilieri 
astfel încât 500 de elevi să fie 
consiliaţi de 1 profesor consilier 

Acțiuni de consiliere eficiente  2025 ISJ / CJRAE 1 consilier 
/500 elevi 

-încadrarea în numărul de posturi 
aprobat de MEN 
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