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PLANUL DE ACŢIUNE AL  ŞCOLII  PENTRU 

EDUCAŢIE 

I. CONTEXTUL 

 

Viziunea 
 

VIZIUNEA LiceuluiTehnologic Forestier asupra sistemului de învăţământ valorifică 

tradiţiileşcoliisigheteneşi presupune o deschidere spre modele europene viabile, asigurându-se astfel 

recunoaşterea calificărilor şicompetenţelor dobândite de absolvenţiinoştri. Accentul în educaţie se 

deplasează tot mai mult spre dimensiunea aplicativă, creativă, practică a cunoştinţelor dobândite, spre 

calitatea şieficienţă. 
 

Misiunea 

 

MISIUNEA Liceului Tehnologic Forestier  este de a consolida rolul şcolii ca principală instituţie de 

educaţieşiînvăţământ, ca centru de resurse educaţionale pentru comunitate, de a asigura o educaţie de 

calitate europeană, de a forma elevii ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să se integreze pe 

piaţa muncii şi într-o societate dinamică, de tip european. 

 

Profilulprezent al şcolii (scurtăintroduceredespreșcoală) 

1. Date de identificare 
 

Denumireunitate de învățământ 
LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER 

SIGHETU MARMAȚIEI 

Siglă 

 

Cod SIIIR 2461101407 

Adresă str. DRAGOȘ VODĂ nr. 43 

Localitate SIGHETU MARMAȚIEI 

Județ MARAMURES 

Telefon fix/Fax 0262-312613 0372004989 

E-mail contabilltf@gmail.com 

Pagină web https://ltforestier.ro 

 

2. Scurt istoric 
 

Liceul Tehnologic Forestier din Sighetu Marmatiei este un centru cultural al Maramuresului. 

Sighetu Mramaţiei este localitatea cu traditie din invatamantul cu profil silvic, forestier si protectie a 

mediului. Este suficient să amintim că la sfarsitul secolului XX in localitate existau scoli care 

pregateau forta de munca calificata necesara. Se mentioneaza existenta unei scoli de nivel mediu 

tehnic pentru paznici in domeniul silvic, de vanatoare si pescuit, o prima promotie in anul1918 . 

Din punct de vedere geografic Sighetu Marmatiei este situat in Depresiunea Maramuresului , este 

inconjurat de raurile Tisa , Iza si Ronisoara . Zona este in mare proportie impadurita cu specii de foiase 

si conifere . Exista zone protejate cum ar fi ‘’Pietrosul Rodnei’’.  

https://ltforestier.ro/
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Dupa evenimentele din Decembrie 1989 se produce o dezintegrare economica si sociala , o 

decadere morala in toata tara deci si in Maramures . Rand pe rand cad toate societatile de exploatare 

si industrializare a lemnului . Sunt ani grei pentru scoala noastra , forta de munca calificata la noi nu 

prezinta interes . In anii 1993-1994 incepe , odata cu retrocedarea terenurilor silvice o exploatare 

necontrolata (dezastruoasa )a fondului forestier . Apar primele societati private de prelucrare a 

lemnului care recheama forta de munca calificata . 

O gandire in perspectiva , face ca in perioada de declin din domeniu , sa nu renuntam la profil si 

deci in perioada de revigorare a societatilor de profil , liceul sa fie capabil a raspunde nevoilor de 

moment si de perspectiva privind necesarul de forta de munca calificata . 

Urmare a restructurarii invatamantului romanesc scoala noastra s-a orientat spre domenii de 

formare profesionala care sa raspunda directiilor de dezvoltare din zona:protectia mediului , 

dezvoltarea fondului forestier , exploatarea si prelucrarea lemnului , tehnologia informatiei si turism, 

recent Maramuresul devenind o zona de mare atractie turistica 

Scoala noastra asigura pregatirea elevilor in domeniile :resurse naturale si protectia mediului , 

servicii respective tehnic. Ei provin din toata zona Maramuresului Istoric, bazinul Baia Mare , Targu 

Lapus s.a. 

3. Informații privind anul școlar 2020-2021 

 

3.1 Numărul de clădiri: 

 

suprafaţatotală de terenaflatînadministrareaşcolii = 1,07 ha  

 

Nr. crt. Denumireclădire Descriere 

1 Liceu Săli de curs 

șilaboratoare 

2 Extindere Săli de curs,  sala 

multimedia, birouri 

3 Cămin Dormitoare, 

sălimeditații, cabinet 

medical  

4 Atelier  Sali atelier școală 

5 Cantină Sală de mese, 

bucătărie, 

depozitalimente 

6 Sală de sport Sală de sport, vestiare, 

salăforță 

7 Bloc garsoniere Garsoniere cadre 

didactice 

 

 

3.2 Structura bazei materiale: 

 clădirea liceului cu 15 săli de clasă, 1 laborator TIC, 1 sală profesorală, 1 bibliotecă, 1 depozit 

de carte, 1 cabinet de consiliere școlară, 4 cabinete metodice, 1 sală radio, grupuri sanitare; 

 clădire extindere cu 4 săli de clasă, 1 sală multimedia, 1 cabinet metodic, 7 birouri 

administrative, 1 arhivă, grupuri sanitare; 

 clădirea cămin cuprinde 45 dormitoare cu baie proprie, 180 locuri de cazare, 2 săli de 

meditație, 1 cabinet medical; 
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 clădirea atelier cu 1 sală de mașini pentru prelucrarea lemnului, 1 atelier electro, 1 atelier 

tâmplărie, 1 atelier resurse naturale; 

 cantina oferă 120 locuri pentru servirea mesei pe serie, 1 bucătărie, 4 depozite de alimente; 

 sala de sport cu o suprafață de joc de 1300 mp, tribune, 4 vestiare, 1 sală de forță; 

 blocul de garsoniere cuprinde 10 garsoniere. 

3.4 Informaţii despre număr clase, 

niveluri de învăţământ, domeniul de pregătire, specializarea, şi efective elevi. 
Anul şcolar 2020 - 2021 a debutat cu un efectiv de 744 de elevi repartizaţi în cadrul a 28 de clase, 

liceu zi, învățământ profesional cu durata de 3 ani si postliceal, după cum urmează: 
 

Nivel de 

învăţământ 

Domeniu de 

pregătire de 

bază 

Specializare/ Calificare/ 

Domeniu de 

pregătiregenerală 

Clasa 
Efective 

de elevi 
Observaţii 

Liceal de zi 

 

Silvicultură Tehnician în 

silvicultură şi 

exploatări forestiere 

IX A 14 Acreditată 

OMECT 5770/2006 X A 13 

XI A 15 

XII A 22 

Protecţia 

mediului 

Tehnician ecolog și 

protecția calității 

mediului 

IX A 15 Acreditată 

OMECT 5770/2006 X A 13 

XI A 13 

XII B 23 

Electric  Tehnician în instalaţii 

electrice 

IX C 13 Acreditată 

OMECT 5770/2006 X C 12 

XI C 21 

Tehnician electrician 

electronist auto 

IX C 13 Autorizată 

HC ARACIP 

11/2017 
X C 13 

XI C 15 

Electronica 

automatizari 

Tehnician operator 

tehnica de calcul 

XI C 14 Acreditată 

OMECT 5770/2006 

Fabricarea 

produselor 

din lemn 

Tehnician designer 

mobilă şi amenajări 

interioare 

IX D 14 Acreditată 

OMECT 5770/2006  X D 13 

XI D 28 

XII D 24 

Tehnician în 

prelucrarea lemnului 

IX D 14 Acreditată 

OMECT 5770/2006 X D 13 

Turism şi 

alimentaţie 

Tehnician în turism IX E 29 Acreditată 

OMECT 5770/2006 X E 26 

XI E 22 

XII E 26 

Profil sportiv Instructor sportiv IXB baschet 11 Autorizată 

HC ARACIP 

11/2017 
XB-baschet 15 

XIB-baschet 18 

IXB volei 13 

XB-volei 17 

XIB-volei 18 

TOTAL ELEVI LICEU ZI 530  
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Nivel de 

învăţământ 

Domeniu de 

pregătire de 

bază 

Specializare/ Calificare/ 

Domeniu de 

pregătiregenerală 

Clasa 
Efective 

de elevi 
Observaţii 

Invăţămân

tprofesiona

lcudurata 

de 3 ani 

Fabricarea 

produselor 

din lemn 

 

Tâmplar universal IX F 16 Acreditată 

OMECT 5770/2006 X F 11 

XI F 8 

Tapiţer-saltelar-

plăpumar 

XIF 10 Acreditată 

OMECT 5770/2006 

Operator producere 

semifabricate pe bază 

de lemn 

X F 10 Acreditată 

OMECT 5770/2006 

Estetica si 

igienacorpul

uiomenesc 

Frizer- coafor- 

manichiurist- 

pedichiurist 

IXG 31 Autorizată 

HC ARACIP 11/2017 

X G 17 

XI G 13 

Mecanica Operator la masini cu 

comanda numerica 

IXG 17 Autorizată 

HC ARACIP 11/2017 

X G 10 

XI G 11 

TOTAL ELEVI INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 143  

Scala de 

maistri 

Fabricarea 

produselor 

din lemn 

Maistru tamplar 

mobila si binale 

I 28 Autorizată 

HC ARACIP 11/2017 II 31 

TOTAL ELEVI SCOALA DE MAISTRI 59  

3.5 Evoluţie efective de elevi 

pe niveluri de învăţământ, prin raportare la numărul de elevi înscrişi la începutul fiecăruia din 

ultimii patru ani şcolari: 
 

Total elevipenivele de învăţământ 

Anulscolar  

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Total liceu tehnologic învăţământ zi: 469 459 498 530 

Total liceu tehnologic învăţământ seral:  33 17 0 

Total învăţământ profesional cu durata de 3 

ani 
166 169 143 155 

Total învățământ școală de maiștri  36 59 59 

TOTAL 617 653 717 744 

 

Informaţii privind decontarea abonamentelor şi bursele elevilor, la data de 31.08.2020:  

De la bugetul de stat au fost achitate potrivit programelor de finanțare aprobate:  

- abonamentele elevilor navetiști în valoare de 239.373 lei,  

- banii de liceu 176.576 lei  

- bursa profesională 127.302 lei 
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3.6 Resurseumane. Personal didactic 

 

ANUL 

SCOLAR 

SPECIALITATEA 

CATEDREI 

(POSTULUI) 

TOTAL 

NORME/posturididactice 

CALIFICATI din care: 

Suplinitorinecalificati Total  Titulari Suplinitoricalificati 

2017/2018 

Limba romana 4.4 5 4 1  

Limba engleză 2,4 2 2 0  

Limba franceză 2,1 2 1 1  

Matematică 3,7 3 3 0  

Fizică 2,0 2 2 0  

Chimie 2,2 3 3 0  

Biologie 1,1 1 1 0  

Istorie 1,4 1 1 0  

Geografie 1,4 1 1 0  

Socio-umane 1,8 1 1 0  

Religie 1,6 1 1 0  

TIC 1,0 1 0 1  

Educaţie fizică 1,4 1 1 0  

Profesori 

discipline de 

specialitate 

17,6 12 10 2  

Maistri instructori 4,2 4 2 2  

TOTAL 48,30 40 33 7  

2018/2019 

Limba romana 4,2 4,2 1,4 2,8  

Limba engleză 2,4 2,4 2,4 0  

Limba franceză 2,1 2,1 1,1 1  

Matematică 3,6 3,6 3,6 0  

Fizică 2 2 2 0  

Chimie 2 2 2 0  

Biologie 1 1 1 0  

Istorie 1,3 1,3 1,3 0  

Geografie 1,3 1,3 1,3 0  

Socio-umane 1,9 1,9 1,3 0,6  

Religie 1,6 1,6 1 0,6  

TIC 1,4 1,4 0 1,4  

Educaţie fizică 1,7 1,7 1,7 0  

Profesori 

discipline de 

specialitate 

14,3 14,3 12 2,3  

Maistri instructori 7,7 7,7 3,2 2,5 2 

TOTAL 48,50 46,5 35,3 11,2 2 

2019/2020 

Limba romana 4,2 4,2 1,4 2,8  

Limba engleză 2,4 2,4 2,4 0  

Limba franceză 2,1 2,1 1,1 1  

Matematică 3,6 3,6 3,6 0  

Fizică 2 2 2 0  

Chimie 2 2 2 0  

Biologie 1 1 1 0  

Istorie 1,3 1,3 1,3 0  

Geografie 1,3 1,3 1,3 0  

Socio-umane 1,9 1,9 1,3 0,6  

Religie 1,6 1,6 1 0,6  

TIC 1,4 1,4 0 1,4  

Educaţie fizică 1,7 1,7 1,7 0  
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ANUL 

SCOLAR 

SPECIALITATEA 

CATEDREI 

(POSTULUI) 

TOTAL 

NORME/posturididactice 

CALIFICATI din care: 

Suplinitorinecalificati Total  Titulari Suplinitoricalificati 

Profesori discipline 

de specialitate 
14,3 14,3 12 2,3  

Maistriinstructori 7,7 7,7 3,2 2,5 2 

TOTAL 48,50 46,5 35,3 11,2 2 

2020/2021 

Limba romana 4,2 4,2 1,4 2,8  

Limba engleză 2,4 2,4 2,4 0  

Limba franceză 2,1 2,1 1,1 1  

Matematică 3,6 3,6 3,6 0  

Fizică 2 2 2 0  

Chimie 2 2 2 0  

Biologie 1 1 1 0  

Istorie 1,3 1,3 1,3 0  

Geografie 1,3 1,3 1,3 0  

Socio-umane 1,9 1,9 1,3 0,6  

Religie 1,6 1,6 1 0,6  

TIC 1,4 1,4 0 1,4  

Educaţiefizică 1,7 1,7 1,7 0  

Profesori 

discipline de 

specialitate 

14,3 14,3 12 2,3  

Maistri instructori 7,7 7,7 3,2 2,5 2 

TOTAL 48,50 46,5 35,3 11,2 2 

 

3.7 Personal didactic auxiliar 

 

Categorie de personal 

Număr de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie 

de personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele

privind 

încadrarea 

la nivelul 

normativelor

privind 

încadrarea 

Peste 

normativele

privind 

încadrarea 

Bibliotecar 1 1  X  

Administrator financiar – 

contabil șef 

1 1  X  

Administrator financiar 2 2  X  

Administrator 

patrimoniu 

1 1  X  

Informatician 0 0,5 X   

Secretar șef 1 1  X  

Secretar 0 0,5 X   

Pedagog școlar 2 2  X  

Technician de ateliere 1 1  X  

TOTAL 9 10    

 

4. Analiza rezultatelor anului şcolar anterior 

Realizări ale anului  şcolar 2019– 2020 

 
Chiar dacă rezultatele la Bacalaureat, clasamentul judeţean al absenteismului sau cel naţional al 

Olimiadei Interdisciplinare Tehnice nu ne onorează aşa cum ne-am dori, putem afirma cu certitudine că în 
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domeniul colaborării/ comunicării cu elevii, cu părinţiişi cu toate categoriile de reprezentanţi ai 

comunităţii, dar şi în domeniul activităţilor şi proiectelor educative sau al organizării de conferinţe 

suntem o resursă pentru parteneri şi un exemplu de bune practici. 

 

Lista proiectelor educative de tradiţieiniţiate, organizateşicoordonate de cătreLiceulTehnologic 

Forestier Sighetu Marmației: 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului/ Programului Nivel Parteneri 

1. Dragobetele – Sărbătoarea iubirii la Români Local  

2. Suflet bun, dăruiește de Crăciun! Local  

3. Turismul în școala mea Local  

4. 8 Marie – Mamă, scumpă mamă” Local  

5. Balul Bobocilor 2018 Local  

6.  Festivalul Internațional de Poezie – întâlnirea 

scriitorilor cu tinerii 

Local  

7. Ansamblul Folcloric ”Flori de Maramureș” Local  

8. Dar pentru un zâmbet 

 

Local Centru de copii 

”Speranța” Sighet 

Proiectele educative ale şcolii sunt sprijinite, înfiecare an, de cătrepărinţi, prindonaţii / 

sposorizăriînbanisauproduse. Apoi, aşa cum se vavedea la analizamediului intern, eleviinoştri nu doar se 

implicăînactivităţi educative, darobţinşidiferitepremii, la nivelurişisecţiunidintrecelemai variate. 

 

Informaţii financiare relevante pentru reparaţii, completarea sau modernizarea bazei material (an 

şcolar 2018-2019): 

 
Au fost effectuate achiziții de la bugetul local, potrivit bugetului aprobat, planurilor de dotare și aprobării 

CA, constând în următoarele bunuri:  

• Carti biblioteca – 2295 lei 

• Dotari internat( paturi, saltele) – 38575 lei 
 

 
De la venituriproprii:  

• Dotari internat( paturi, lenjerii) – 19849 lei 

• Dotari cantina ( vesela, frigidere, fete de masa) – 13606 lei 
 

5. Prioritati naţionale 
 

Obiectivele politicii de dezvoltare naţională, cuprinse în Strategia de dezvoltare a României 

pe termen mediu şi lung cer corelarea obiectivelor dezvoltării naţionale cu fondul deja dobândit în 

Europa de Vest, în privinţa calitaţii vieţii umane şi cu deosebită atenţie faţă de generaţiile viitoare. 

Obiectivele politicii de dezvoltare regională vin şi ele în întâmpinarea politicilor de dezvoltare 

naţională. 

 

Politica în domeniul educaţiei are la bază următoarele obiective majore: 

 Acces egal şi sporit la educaţie 

 Calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazată pe cunoaştere 

 Descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ 
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 Transformarea educaţiei în resursa de bază a modernizarii Romaniei 

 Considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung 

 Reconstrucţia învăţământului în mediul rural 

 Combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educacţia generală 

 Compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii ani 

 Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente 
 

 

6. Priorităţi, obiectiveşiţinteregionaleşi locale 
 

Judeţul Maramureş face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, având ca structură de 

conducere Consiliul de Dezvoltare Regională- organ deliberativ, iar ca organ executiv Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord – Vest. În acest domeniu se va acţiona în deplin acord cu Programul de 

guvernare şi politica europeană de coeziune economico-socială. 

Adaptareaofertei IPT la cererea pieţei muncii se realizează pe baza informaţiilor şi analizelor 

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

stă la baza identificării priorităţilor, obiectivelor, precum şi a măsurilor Planului de Acţiune. În acest 

plan de acţiune s-a propus ca obiectiv general: Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue in 

IPT prin dezvoltarea ofertei  educaţionale cu următoarele priorităţi:  
1. Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic 

2. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

3. Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţireacalităţii în IPT) 

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

5. Creşterea calităţii  in procesul educaţional  şi egalitatea de şanse în IPT 

6. Corelarea între învăţământul  universitar şi învăţământul profesional şi tehnic 

7. Creşterea rolului CLDPS ca structură partenerială judeţeană 

Planul judeţean se mulează pe priorităţileidentificate la nivelnaţional:  

 

 Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere 

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport 

 Protejarea ş iîmbunătăţirea calităţii mediului 

 Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale 

 Dezvoltarea economiei rurale şicreşterea productivităţii în sectorul agricol 

 Sprijinirea participării echilibrate a tuturo rregiunilorRomâniei la procesul de dezvoltare 

socio-economică 
 

 

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) a regiunii Nord-Vest are la bază  cinci obiective specifice 

regiunii: 

 

 Dezvoltarea unor produse de marcă regionale si promovarea ofertei specifice regiunii 

 Asigurarea suportului de infrastructuri pentru dezvoltarea regională 

 Integrarea socio-economică a grupurilorşi a comunităţilordezavantajate 

 Reţele parteneriale şi actiune strategică coordonată 

 Promovarea economiei bazate pe cunoaştere şi formare continuă. 
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În atingerea acestor obiective, in cadrul axei “ Dezvoltarea resurselor umane”, PDR conţine 

un capitol important intitulat “Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic”, al cărui conţinut este 

definit prin Planul  regional de acţiunepentru învăţământul profesional şi tehnic (PRAI). Acesta 

reprezintă un instrument strategic de planificare a dezvoltării şi modernizării învăţământului 

profesional şi tehnic din regiune,  în raport cu dezvoltarea socio-economică, şi stabileşte ţinte, măsuri 

şi acţiuni pentru perioada 2014-2020. 

Domeniile de calificare stabilite în PRAI,  obiectivele prioritare identificate la nivelul regiunii, 

se regăsesc in Planurile locale de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic (PLAI), de la 

nivelul judeţelor regiunii, cu specificul şi caracteristicile fiecărui judeţ în parte, în concordanţă cu 

cerinţele socio-economice locale. Planurile locale, realizate de către inspectoratele şcolare judeţene,  

cu consultarea Comitetelor locale de dezvoltare a  parteneriatului social pentru învăţământul 

profesional şi tehnic (CLDPS) stau şi la baza restructurării şi eficientizării reţelei şcolare din fiecare 

judeţ. Totodată ele reprezintă instrumente de bază pentru  proiectarea şi planificarea dezvoltării  

unităţilor de învăţământ, reflectată în  Planul de acţiune a şcolii (PAS), precum şi pentru 

fundamentarea proiectului planului de şcolarizare şi a reţelei şcolare la nivelul judeţului.  

În atingerea obiectivelor strategice stabilite la nivelul Regiunii Nord Vest, in cadrul axei 

„Dezvoltarea resurselor umane”, Planul de Dezvoltare Regională conţine o masură intitutalată 

„Dezvoltarea invăţământului profesional şi tehnic”, al cărui conţinut a fost definit prin PRAI şi a fost 

particularizat la nivelul  judeţului  prin PLAI. 

Liceul Tehnologic Forestier , Sighetu Marmatiei, are propriile sale priorităţi şi obiective: 

 Introducerea de noi tehnologii, mai ales în domeniul prelucrării lemnului(clase cu 

specializarea tehninician in prelucrarea lemnuluişi tehnician designer mobilă şi amenajări interioare), 

implică o monitorizare atentă a mediului în vederea păstrării calităţii acestuia, ceea ce necesită 

creşterea numărului de specialişti în domeniul protecţiei mediului (clase cu specializarea tehninician 

ecolog si protectia calitatii mediului la profilul resurse).Tinand cont de importanta calculatorului in 

prezent,elevii nostri isi dobandesc priceperi si deprinderi in utilizarea acestuia, la profilul tehnic in 

clasele de operator tehnica de calcul. 
 

 

PROPUNERI DE ACŢIUNI PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

PROFESIONAL ŞI TEHNIC(PLAI ) 

Obiectivul general 

Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue in IPT prin dezvoltarea ofertei  educaţionale 

Obiective specifice 

1. Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic 

2. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţelepieţei muncii 

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

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

5. Creşterea calităţii  in procesul educaţional  şi egalitatea de şanse în IPT 

6. Corelarea între învăţământul  universitar şi învăţământul profesional şi tehnic 

7. Creşterea rolului CLDPS ca structură partenerială judeţeană 
 

1.Dezvoltarea capacitatii de management in invatamant  

 
1.1. Intarirea capacitatii de management, planificare si monitorizare a Consortiului Regional 

TVET 
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Masura 

1.1.1 

Revizuirea componentei Consortiului TVET prin introducerea reprezentantilor 

Prefecturii, CRFPA, UIP POSDRU, OIPOSDRU 

Masura 

1.1.2 

Restructurarea componentei Consortiului la doua niveluri: nivel decizional 

(directori institutii) si nivel lucrativ (persoane nominalizate de institutii pentru a 

face parte din Grupul de lucru cu caracter permanent)  

Masura 

1.1.3 

Identificarea – prin fisele de post si Curriculum Vitae – a competentelor intrunite 

de membrii Consortiului care formeaza Grupul de lucru responsabil cu planificarea 

si monitorizarea implementarii PRAI si PLAI 

Masura 

1.1.4 

Sustinerea si extinderea la nivel judetean a procesului de planificare si monitorizare 

in invatamant prin implicarea Grupului de lucru 

Masura 

1.1.5 

Elaborarea unor proceduri de lucru privind corelarea PRAI cu PLAI, informarea 

periodica, colaborarea dintre institutii si managementul proceselor de planificare, 

implementare si monitorizare 

Actiuni Responsabili Termen 

Crearea grupului de lucru restrans  

Realizarea a trei proceduri de lucru privind : 

 Informarea periodica si colaborarea dintre 

institutii 

 Managementul proceselor de planificare, 

implementare si monitorizar 

 Corelare dintre PDR, PRAI, PRAO, PLAI 

ADR NV 

 

Grupul de 

lucru restrans  

 

 

Octombrie 2019 

Indicatori Procedurile de lucru realizate  
 

 

1.2. Dezvoltarea capacitatii de management la nivelul unitatilor scolare   
 

 

Masura 

1.2.2 

Restructurarea retelei scolare in vederea eficientizarii acesteia  

Actiuni Responsabili Termen 

Propuneri de restructurare a retelei scolare in 

conformitate cu domeniile prioritare din judet, anual, 

prin proiectul planului de scolarizare 

ISJ/CLDPS anual 

Indicator Reteaua scolara din cele 6 judete este adaptata la cerintele pietei muncii 

 

Masura 

1.2.3 

Instruirea manageriala pentru personalul implicat in gestiunea si 

managementul scolilor 

Actiuni Responsabili Termen 

Organizarea de cursuri de formare pentru managerii 

scolari 

ISJ/CCD anual 

Indicator Numar de manageri care au urmat cursuri de formare manageriala 
 

 

2. Cresterea adaptabilitatii ofertei educationale la cerintele pietei muncii, prin crearea de 

produse educationale noi in parteneriat 
 

 

Masura 

2.1 

Cresterea nivelului de calificare in sectoarele prioritare ale regiunii 
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Actiuni Responsabili Termen 

Cresterea ponderii calificarilor in sectoarele prioritare, 

astfel incat acestea sa fie de cel putin 50% 

ISJ/CLDPS/ 

unitati  deinvatamant 

anual 

Cresterea numarului de absolventi TVET cu nivelul de 

calificare 4, astfel incat acestea sa reprezinte 85% din 

totalul absolventilor 

ISJ/ unitati  

deinvatamant / 

CJAPP 

anual 

Indicatori 1.Numarul de elevi pe niveluri de calificare in domeniile prioritare 

2.Numarul de elevi care finalizeaza ciclul superior al liceului  

 

Masura 

2.2 

Diversificarea calificarilor pentru elevi si adulti, cu scopul valorificarii 

potentialului de dezvoltare economica al regiunii 

Actiuni Responsabili Termen 

Diversificarea  numarului de 

calificari/specializari/ocupatii pentru adaptarea la 

dezvolatrea economica a regiunii 

AJOFM/ 

Agenti economici/ISJ 

2020 

Indicator Numar de calificari/specializari/ocupatii noi introduse in regiune  fata de 2010 

 

Masura 

2.3 

Dezvoltarea competentelor existente si introducerea de  noi competente, 

pentru specializarea functionala,  incurajarea inovatiei si adaptarea la 

dinamica pietei muncii 

 

Masura 

2.4 

Dezvoltarea educatiei antreprenoriale 

Actiuni Responsabili Termen 

Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin 

introducerea in  CDL , astfel incat ponderea acestora 

sa fie de 40% 

ISJ/CLDPS/ 

Unitati de invatamant 

2020 

Indicator Structura si continutul Curriculumului in Dezvoltare Locala (CDL) fata de 

structura actuala 

 

 

Masura 

2.5 

Promovarea excelenţei şi performanţei în pregătirea profesională a elevilor 

şi adulţilor 

Actiuni Responsabili Termen 

  2022 

Indicatori 1.Numar de absolventi liceu tehnologic care urmeaza cursuri universitare, din 

care in specialitatea proprie 

2.Numar de adulti care participa la cursuri de recalificare si care urmeaza cursuri 

univ./postuniversiatre 
 

3. Dezvoltarea parteneriatului social (pentru imbunatatirea calitatii in TVET) 

 

Masura 

3.1 

Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai buna adaptare a 

ofertei educationale la specificul pietei muncii 

Actiuni Responsabili Termen 

Realizarea a 20 parteneriate functionale intre 

univesitatile din regiune, agenti economici, unitati de 

invatamant si alte organizatii parteneriale, pentru 

Institutiile din 

Consortiu regional/ 

2020 
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adaptarea ofertei educationale la specificul pietei 

muncii 

unitati de invatamant 

/agenti economici 

Indicator Numar de parteneriate realizate la nivel regional 

 

Masura 

3.2 

Stabilirea unui cadru pentru recunoasterea calificarilor (credite 

transferabile) care sa faciliteze continuarea studiilor la nivel superior, atat 

pentru elevi, cat si pentru adulti 

( se realizeaza la nivel national) 

Masura 

3.3 

Modernizarea infrastructurii si dotarea corespunzatoare a unitatilor TVET 

Actiuni Responsabili Termen 

Dotarea cu echipamente didactice si modernizarea 

infrastructurii la cel putin 80% din unitatile de 

invatamant TVET  

ISJ/ 

Unitati de 

invatamant/OIPOSDR

U 

2022 

Indicator  Numar de scoli dotate si  modernizate conform cerintelor europene 

 Numar de scoli implicate in proiecte pentru  accesare de fonduri europene 

 

4. Imbunatatirea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru elevi si adulti 

 

Masura 

4.1 

Evaluarea nevoilor de formare a consilierilor si dirigintilor cu privire la 

orientarea carierei profesionale a elevilor si adultilor 

Actiuni Responsabili Termen 

Realizarea de sondaje in unitatile de invatamant de 

catre CJAPP pentru identificarea nevoilor de formare 

CJAPP/ISJ 

 

Anula luna 

octombrie 

Indicator Numar de consilieri si diriginti la nivelul regiunii care au nevoie de formare 

 

Masura 

4.2 

Cresterea numarului de profesori consilieri pentru a asigura necesarul de 

formare din fiecare judet  

Actiuni Responsabili Termen 

Cresterea numarului de consilieri astfel incat 500 de 

elevi sa fie consiliati de 1 profesor consilier 

CJAPP/ISJ 

 

2020 

Indicator Numar de consilieri de 1/500 (elevi) la nivelul regiunii 

 

Masura 

4.3 

Formarea profesorilor consilieri din cabinetele scolare pentru asistenta 

clientilor (elevi, diriginti, parinti) 

Actiuni Responsabili Termen 

Activitati de formare a consilirilor scolari privind 

reteaua scolara, PRAI, PLAI, domenii prioritare in 

regiune 

CJRAE/CCD/CRFPA 

 

Decembrie 

2020 

Indicator 100% profesori consilieri din regiune formati  

 

Masura 

4.4 

Dotarea cabinetelor scolare de asistenta psiho-pedagocica (cu materiale 

informative privind reteaua scolara, profile ocupationale, baterii de teste de 

aptitudini etc.) 

Actiuni Responsabili Termen 
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Realizarea de proiecte pentru accesarea de fonduri in 

vederea dotarii cabinetelor de asistenta 

psihopedagogica 

ISJ/ Unitati de 

invatamant/OIPOSDRU 

Decembrie 

2022 

Indicator Numar de cabinete dotate la nivelul standardelor 

 

Masura 

4.5 

Atragerea adultilor in TVET prin servicii integrate de consiliere, orientare 

si re-orientare profesionala 

Actiuni Responsabili Termen 

Cresterea numarului de beneficiari de cursuri de 

calificare/recalificare  prin sistemul TVET cu 500% 

CJRAE/CCD/CRFPA 2022 

Indicator 15.000 de adulti participanti la cursuri de calificare/recalificare prin sistemul 

TVET 

 

5.Cresterea calitatii procesului educational in TVET prin dezvoltarea profesionala a 

resurselor umane 

 
Masura 

5.1 

Dezvoltarea şi sprijinirea programelor de formare şi dezvoltare 

profesională pentru cadrele didactice din sistemul de învăţământ 

TVET in sectoarele economice aflate in dezvoltare 

Actiuni Responsabili Termen 

Realizarea la nivelul inspectoratelor scolare a 

strategiei de dezvoltarea resurselor umane in 

concordanta cu cerintele pietei muncii 

ISJ/ 

Universitati 

2022 

Indicator Numar de cadre didactic participante la cursuri de recalificare pe 

domenii prioritare 

 

Masura 

5.2 

Initierea si sprijinirea programelor de formare a cadrelor didactice 

TVET pentru dobandirea de competente necesare instruirii si 

educatiei pentru adulti   

Actiuni Responsabili Termen 

Organizarea de cursuri de formare a formatorilor, la 

care sa participe celputin 50% dincadreledidacticedin 

TVET 

Restructurareamodului pedagogic pentrudobandirea 

de competentenecesare in educatiaadultilor 

CCD/ 

Universitati 

 

Universitati 

2022 

 

 

2022 

Indicator Numar de cadre didactic participante la cursurile de formare a 

formatorilor pentru educatia adultilor 

 

Masura 

5.3 

Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice TVET in educatia 

antreprenoriala 

Actiuni Responsabili Termen 

Organizarea de cursuri de eduactieantreprenoriala la 

care sa participe celputin 80% dinnumarul total de 

cadre didacticedin TVET 

CRFPA/alti 

furnizori 

abilitati de 

formare/ 

Universitati 

2022 

Indicator Numar de cadre didactic participante la cursurile de formare in 

educatieantreprenoriala 
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Masura 

5.4 

Externalizarea serviciilor de evaluare a calitatii 

(conform legii calitatii) 

 

Masura 

5.5 

Perfectionarea cadrelor didactice din TVET in specialitatea proprie 

pentru adaptarea la noile tehnologii 

Actiuni Responsabili Termen 

Realizarea a cel putin 90 de credite transferabile prin 

participarea cadrelor didactice din TVET la 

perfectionarea periodica, masterat, doctorat. 

Universitati/ 

alti furnizori 

abilitati de 

formare 

2022 

Indicator Numar de cadre didactice participante la cursuri de perfectionare 

(odata la 5 ani) si postuniversitare pentru perfectionarea in predarea 

tehnologiilor moderne 

 

Masura 

5.6 

Cresterea calitatii procesului educational prin utilizarea metodelor 

moderne de predare-invatare  

Actiuni Responsabili Termen 

Activitati de formare pentru predarea metodelor 

participative de predare-invatare 

CCD/ISJ/ 

inspectorii de 

specialitate 

2020 

Indicator Numar de profesori din sistemul TVET care utilizeaza metode moderne 

de predare 

 

6. Cresterea accesului la educatie pentru grupurile vulnerabile si combaterea  

excluziunii sociale 

 
Masura 

6.1 

Promovarea integrării persoanelor dezavantajate şi cu handicap în 

sistemul de învăţământ formal normal şi dezvoltarea de programe 

de formare profesională speciale 

Actiuni Responsabili Termen 

Realizarea de clase integrate in invtamantul de masa  

Integrarea a 50% din elevii  cu nevoi speciale in 

invamantul de masa 

Centrul de 

resurse si 

asistenta 

educationala 

2022 

Indicator Numar de elevi din invatamtul special integrati in invatamantul de masa  

 

Masura 

6.2 

Modernizarea infrastructurilor si asigurarea de facilitati si 

materiale didactice adecvate tipului de handicap  

Actiuni Responsabili Termen 

100% din unitatile TVET vor asigura conditii de 

invatare pentru persoanele cu handicap 

Directorii unit. 

deinvatamant 

2022 

Indicator Numar de unitati de invatamantdin TVET care 

asiguraconnditiipentrupersoanecu handicap 
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II. ANALIZA  MEDIULUI  EXTERN 

 

1. Aspectedemografice 

 Judetul Maramures, situat la granita nordica a Romaniei cu Ucraina, cuprinde vechile 

"pamanturi" ale Maramuresului, Chioarul, Lapus si Depresiunea Baia Mare. Acum populatia este 

alcatuita din romani , maghiari  ,  ucraineni  , rromi  , germani si alte nationalitati.  

Din suprafata de 6.215 kmp a judetului, zona montana ocupa 43 %, cu Muntii Rodna si Masivul 

Pietrosul (2.303 m) - cel mai inalt din Carpatii Orientali - si zona vulcanica cu Muntii Gutai si Tibles 

(1.300-1.800 m); 30 % din suprafata sunt dealuri si platouri iar 27 % sunt ocupate de depresiuni, lunci 

si terase. In mijlocul Maramuresului, a Muntilor Rodnei, Gutai si Tibles se gaseste Depresiunea 

Maramuresului, cea mai mare din Romania (75 km lungime si 20 km latime). 
 

 Dinamicapopulaţiei la niveljudeţean  
Populaţia totală a judeţuluiMaramureş la 1 iulie 2009 este de 511311, în scădere faţă de anul 2006, 

când populaţia era 515.313.  Faţă de anul 1995 se observă o stabilizare a declinului demografic 

începând cu perioada 2002-2006 pe fondul unei uşoareîmbunătăţiri a condiţiilor demografice ce s-au 

resimţit în stabilizarea  sporului natural, care însă continuă să aibă valori negative destul de ridicate. 

Faţă de anul 2006, ultimul an cu un număr al populaţieidepăşind 515.000 locuitori, numărul 

populaţieijudeţului a înregistrat un trend descendent, ajungând la 1 iulie 2010 la un număr de 511.093 

locuitori. 

 

 

Dinamica populaţiei 

Jud MM 

2007 2008 2009 2010 

Total 513000 511828 511311 511093 

Masculin 252394 251667 251331 251311 

Feminin 260606 260161 259980 259782 

Tabel: Dinamica populaţieijudeţuluiMaramureş, pe sexe, 2007-2010 

 

 

 
                       2007              2008              2009            2010 

 

Fig. 2.1. Grafic privind dinamica populaţieijudeţuluiMaramureş, pe sexe, 2007-2010 

Sursa: INS, Statistica teritorială, 2007-2009, Anuarul statistic 2007, 2008, 2009,  
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Date statistice  2010 

  Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) 

 

Privind distribuţia populaţiei pe medii rezidenţiale, se constată  o scădere accentuată a numărului 

populaţiei din mediul urban, de la  303.097 locuitori la data de 1 iulie 2006, la 200.702 locuitori la 1 

iulie 2010. Şi în ceea ce priveşte numărul populaţiei în mediul rural se înregistrează o scădere 

semnificative în perioada 2007-2010, diferenţa în cifre absolute fiind de  860 persoane.  

 
 

Dinamica 

populaţiei 

Jud MM 

2007 2008 2009 2010 

Total 513000 511828 511311 511093 

Urban 301749 300778 300721 300702 

Rural 211251 211050 210590 210391 

Tabel: Dinamica populaţieijudeţuluiMaramureş, pe medii, 2007-2010 

 

 
                           2007          2008         2009        2010 

 

Fig. 2.2. Grafic privind dinamica populaţieijudeţuluiMaramureş, pe medii rezidenţiale, 2007-2010 

 

Sursa: INS, Statistica teritorială, 2007-2009, Anuarul statistic 2007, 2008, 2009,  

Date statistice  2010 

 

 Distribuţia pe sexe 

 

DistribuţiapopulaţieijudeţuluiMaramureş pe sexe relevă un relativ echilibru în ponderea în total 

populaţie, cu un uşor avantaj în favoarea populaţiei de sex feminin. Acest avantaj s-a menţinut în 

evoluţia pe sexe a populaţieijudeţului pe perioada 2007-2010,  dar în evoluţie s-au înregistrat abateri 

ca valoare absolută şi ca pondere, de la un an la altul. Astfel, faţă de anul 2006, cînd numărul populaţiei 

de sex feminin depăşea numărul populaţiei de sex masculin cu 7849 persoane, la nivelul anului 2010, 

pentru perioada comparabilă (1 iulie) numărul  populaţiei de sex feminin depăşeşte numărul populaţie 

de sex masculin cu 8471 persoane.  
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Dinamica populaţieijudeţuluiMaramureş 2007 2008 2009 2010 

Total 513000 511828 511311 511093 

Masculin (M) 25394 251667 251331 251311 

Feminin (F) 260606 260161 259980 259782 

Diferenţa F-M 8212 8494 8649 8471 

 

 

Sursa: INS, Statistica teritorială, 2007-2009, Anuarul statistic 2007, 2008, 2009,  

Date statistice  2010 

 

 Structura pe grupe de vârstă 
 

Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă în regiunea NV indică tendinţa de îmbătrânire 

demografică, caracterizată prin creşteriuşoare ale ponderii efectivelor din grupa 0-14 ani, de la 15,7% 

in 2007, la 15,5 % la 1 iulie 2010,  pe fondul creşterii ponderii populaţiei din grupa de peste  65 ani, 

indicator care alături de alţi factori de influenţă, caracterizează fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. 

Astfel, de la  18,7% la 1 iulie 2007, ponderea populaţiei de vârsta a treia, peste 65 de ani acrescut la 

19,4%, la 1 iulie 2010, ceea ce demonsttrează declinul demografic general.  

Sursa: INS, Statistica teritorială, 2007-2009, Anuarul statistic 2007, 2008, 2009, 

Date statistice  2010 

 

 
                  2007           2008         2009         2010 

Fig. 2.3. Grafic privind distribuţiapopulaţieijudeţuluiMaramureş, pe sexe, 2007-2010 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Dinamica popula?iei  Jud MM

Total

Masculin

Feminin



 

 22 

 

Dinamica populaţiei regiunii Nord-Vest, pe grupe de vârstă a înregistrat evoluţii diferite si ea este 

evidenţiată in Anexa 1 a 1a PLAI ( 01 anexe demografie).  

Analiza structurii repartizării grupelor de vârstă la nivelul RD NV,  pe judeţe, la 1 iulie 2009, relevă 

faptul că judeţulMaramureş se situează pe locul al treilea din punctul de vedere al ponderii grupelor 

de vârstă 0-14 ani, după judeţeleBistriţa Năsăud şi Sălaj, cu un procent de 16,2% din totalul 

populaţiei, iar pe segmentul de vârstă 15-19 ani, pe locul al doilea, după judeţulBistriţa Năsăud, cu 

un procent de 6,7%. Grupa de vârstă 19-24 ani ne sirueazăalturi de judeţul Cluj pe locul al doilea la 

nivel de regiune, cu un procent de 8,4%. 

În cadrul analizei pe grupe mari de vârstă, în segmentul 15-64 ani , o importanţă majoră o are grupa 

de vârstă 15-24 ani, care formează grupul ţintă principal pentru PLAI, respectiv PRAI.    

La nivelul judeţuluiMaramureş, aşa cum reiese din tabelul de mai jos,  structura populaţiei pe grupe 

mari de vârstă, cu excepţia saltului demogrefic de la nivelul anului 2008,  a înregistrat pentru grupa 

de vârstă 0-14 ani, o descreştere pe perioada 2007-2009, respectiv 1 ianuarie 2010.  Se observă 

faptul că se menţine un nivel scăzutal indicatorului pe acest segment, cu implicaţii asupra 

evoluţieişcolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din analiza dinamicii populaţiei pe grupe mari de vârstă la 1 iulie 2009, reiese faptul că populaţia pe 

grupa vârstei a treia, a înregistrat o creştere spectaculoasă, fiind puternic resimţit fenomenul 

îmbătrânirii demografice. 

 

 

 

Grupa de vârstă        (ani) Total  Femei  Bărbaţi 

Nr.pers. Nr.pers. % femei  

din fotal 

Nr.pers. % bărbaţi 

din fotal 

TOTAL 511311 259980 50,8 251331 49,2 

0-14 ani 82801 40488 48,9 42313 51,1 

15-19 ani 34423 16744 48,6 17679 51,4 

20-24 ani 40432 20543 50,8 19889 49,2 

25-29 ani 40887 19677 48,1 21210 51,9 

30-64 ani 247754 123994 50,0 123760 50,0 

65+  ani 65014 38534 59,3 26480 40,7 

Tabel:   Structura populaţiei pe grupe de vârstă, sexe şi medii rezidenţiale - 

jud. Maramureş, la 1 iulie 2009 

 

 

Dinamica 

populatiei 

Jud MM 

1 iulie 2007 1 iulie 2008 1 iulie 2009 1 ianuarie 

2010 

Total 513000 511828 511311 510482 

0-14 ani 60122 83752 82801 82295 

15-64 ani 262198 364408 363496 335661 

65+ 43950 63668 65014 92526 

Tabel: Dinamica populaţieijudeţuluiMaramureş, pe grupe mari de vârstă, 

2007-2010 
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Fig. 2.5. : Dinamica populaţieijudeţuluiMaramureş, pe 

grupe mari de vârstă, 2007-2010 

 

 Structura pe grupe de  vârstă şi medii rezidenţiale 
Privind repartizarea distribuţia grupelor de vârstă pe medii rezidenţiale, situaţia se prezintă astfel: 

 
 

Fig. 2.6. Grafic privind structura populaţieijudeţuluiMaramureş pe grupe de vârstă şi medii 

rezidenţiale,  2007-2009 

 Structura etnică 

 

Structura etnică a populaţieijudeţuluiMaramureş se caracterizează prin prezenţa unui conglomerat de 

etnii care trăiesc în aceste locuri de sute de ani: români, maghiari, rromi, germani, ruşi lipoveni, 

turci, tătari, sârbi şi slovaci. 

La Recensământul populaţieişilocuinţelor, 18 martie 2002, situaţia structurii etnice a 

populaţieijudeţuluiMaramureş se prezenta astfel: 
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Sursa: INS, Anuarul statistic   

 

La nivelul anului 2010, în RD NV, structura etnică a populaţiei pe judeţe se prezenta astfel : 

 

  tatari turci sarbi 

rusi-

lipoveni slovaci ucrainieni germani rromi maghiari romani 

Bihor 4 15 35 75 7370 198 1163 30089 155829 404468 

Bistrita-

Nasaud 0 13 12 11 5 84 661 11155 18349 281273 

Cluj 15 38 24 73 40 203 944 19834 122301 557891 

Maramureş 1 26 14 35 15 34027 2012 8913 46300 418405 

Satu Mare 0 14 20 27 186 1556 6417 13478 129258 216085 

Salaj 0 6 6 8 1366 35 102 12544 57167 176671 

RDN-V 20 112 111 229 8982 36103 11299 96013 529204 2054793 

 

 

 
Fig. 2.8. Grafic privind structura 

populaţieijudeţuluiMaramureş pe etnii la 18 martie 2002 
 

 Mişcarea migratorie 

 

Fig. 2.7. Grafic privind structura populaţieijudeţuluiMaramureş pe etnii la 18 martie 2002 
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În ceea ce priveştemigraţiapopulaţiei, la nivelul judeţuluiMaramureş, pe perioada 2007-2009, 

dacă la 1 iulie 2009 numărul total a sosiţilor în judeţ era de 6310, cu un sold migraţional de -1238,  la 

nivelul comparabil al anului 2009 acesta înregistra o scădere cu 904 persoane, cu un sold migraţional 

de -625.   

În perioada 1990-2006, mobilitatea ocupaţionalăjudeţulMaramureş se situa deasupra mediei 

naţionale, cu 43% emigranţi din totalul populaţiei active a judeţului. Deteriorarea standardului de viaţă 

a lucrătorilor din industrie sau pensionării înainte de termen au împins oamenii să caute soluţii 

alternative, fie să se mute la ţară unde agricultura de subzistenţă a devenit o sursă de trai, fie să se 

alăture celor care lucrează în străinătate.  

Migraţia internă din mediul urban în mediul rural a constituit o infuzie de populaţie tânăra 

din mediul urban către o populaţie îmbătrânită din mediul rural. 

 

Anul TOTAL URBAN RURAL 

Natura 

migratiei 

Plecati Sositi Sold Plecati Sositi Sold Plecati Sositi Sold 

2008 6971 8565 -1106 4411 3082 -1329 2560 2783 223 

2009 6031 5406 -625 3688 2984 -704 2343 2422 79 

Tabel: Migraţia internă a populaţieijudeţuluiMaramureş, după natura migraţiei,  

pe medii, 2008-2009 

 

Pe total medii rezidenţiale, la nivelul judeţuluiMaramureş, situaţiamigraţiei se prezintă astfel: 

în mediul urban, se constată un număr mai mare al celor plecaţi, în timp ce în mediul rural, ponderea 

cea mai mare o reprezintă persoanele imigrante. 

  
Fig. 2.9. : Migraţia internă a 

populaţieijudeţuluiMaramureş – PLECAŢI-  

MEDIUL URBAN 2008-2009 

Fig. 2.10. : Migraţia internă a 

populaţieijudeţuluiMaramureş – SOSIŢI-  

MEDIUL URBAN 2008-2009 

 

Migraţiainternaţională se caracterizează prin schimburile populaţionale între mediul intern 

naţional/judeţeanşistrinătate, în care ponderea cea mai mare  o are mobilitatea ocupaţională, persoane 

deplasate în căutarea unui loc de muncă. 

Anul IMIGRANTI EMIGRANTI SOLDUL MIGRATORIU 

Natura 

migratiei 

TOTAL M F TOTAL M F TOTAL M F 

2008 139 91 48 179 79 100 -40 12 -52 

2009 121 70 51 273 116 157 -152 -46 -106 

Tabel: Migraţiainternaţională a populaţieijudeţuluiMaramureş, după natura migraţiei,  

pe sexe, 2008-2009 
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Privind migraţiainternaţională, constatăm că la nivelul judeţuluiMaramureş, în perioada 2008-

2009, soldul migratoriu a fost negativ, crescător de la un an la altul, cu ponderea cea mai mare a 

populaţiei de sex masculin, dar crescător pentru ambele sexe la nivelul anului 2009. Cauzele care 

determină fenomenul emigraţiei sunt în cea mai mare parte de ordin economic, dar şi profesional şi 

social. 

 

   
Fig. 2.11. : Migraţiainternaţională a populaţieijudeţuluiMaramureş, după natura migraţiei, 

pe sexe, 2008-2009 

IMIGRANŢI EMIGRANŢI SOLD  MIGRATORIU 

 

2. Proiecţii  demografice 

 

Previziunile demogafice pentru 2025 nu sunt optimiste, populaţia de vârstă  

şcolarăşipreşcolaraă cade după cum urmează: grupa de varsta 3-6 ani cu 28%, 7-14 ani cu 26, 3% iar 

grupa 15-24 ani cu 38%. 

Evolutia previzionată a populaţiei structurată pe judetele Regiunii de Dezvoltare  N-V, 

perioada 2003-2025, se prezintă astfel: 

 

 

Regiunea                 Nord 

- Vest  perioada 

 

2003 2005 2010 2015 2020 2025 

      

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

  Bistriţa-Năsăud 319,1 319,1 317,8 314,5 308,8 300,9 

  Satu Mare 372,9 369,8 361,0 350,3 337,1 321,4 

  Maramureş 519,1 516,3 507,4 494,9 477,9 456,8 

  Bihor 600,3 596,3 584,2 569,0 550,4 528,9 

  Cluj 684,4 678,9 661,3 638,1 610,0 577,9 

 TOTAL  2745 2727,2 2671,7 2599 2507,6 2400 

Tabel: Evolutia previzionată a populaţiei structurată pe judetele 

Regiunii de Dezvoltare  N-V, perioada 2003-2025 
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3. Principalele concluzii din analiza demografică. implicaţii în IPT 

 

În urma analizei datelor privind bilanţul demografic la nivelul judeţuluiMaramureş, costatăm că 

acesta este influenţat major de sporul natural negativ, dar şi de soldul negativ al migraţiilor, care, după 

1990 a avut ca direcţie principală Uniunea Europeană şi care s-a manifestat atât la nivel naţional, cât şi 

la nivelul Regiunii de dezvoltare de Nord Vest.. 

Consecinţele generate de scăderea demografică generală, cât şi la nivelul judeţului vor avea 

implicaţii deosebite asupra populaţiei în general, dar, mai ales, asupra gestionării şi dezvoltării 

resurselor umane, ca motor al dezvoltării socio-economice şi va necesita investiţii în capitalul uman. 

Sunt de remarcat diferenţele de structură pe medii rezidenţiale pentru grupa de vârstă 0-14 ani. 

La nivelul judeţului Maramureş, structura populaţiei pe grupe mari de vârstă, cu excepţia saltului 

demografic de la nivelul anului 2008,  a înregistrat pentru grupa de vârstă 0-14 ani, o descreştere pe 

perioada 2007-2009, respectiv 1 ianuarie 2010.  Se observă faptul că se menţine un nivel scăzut al 

indicatorului pe acest segment, cu implicaţii asupra evoluţieişcolare. Pentru grupa de vârstă 0-14 ani, 

reiese o pondere a populaţiei de vârstă şcolară mai mare în mediul rural, faţă de mediul urban, ceea ce 

insaafecteaza si sistemul educational, copiii din satele izolate intampinanddificultati in participarea la 

formele de învăţământ.  

Din analiza dinamicii populaţiei pe grupe mari de vârstă la 1 iulie 2009, reiese faptul că 

populaţia pe grupa vârstei a treia, a înregistrat o creştere spectaculoasă, fiind puternic resimţit 

fenomenul îmbătrânirii demografice. 

Reducerea populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 ani, concomitent 

cu creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste  65 ani, arată pericolul unui deficit de 

forţă de muncă tânără, dar şi necesitatea de personal calificat pentru asistenţă socială şi medicală, care 

se vor avea în vedere la planificarea ofertei educaţionale. 

În perioada 1990-2006, mobilitatea ocupaţională judeţul Maramureş se situa deasupra mediei 

naţionale, cu 43% emigranţi din totalul populaţiei active a judeţului. Deteriorarea standardului de viaţă 

a lucrătorilor din industrie sau pensionării înainte de termen au împins oamenii să caute soluţii 

alternative, fie să se mute la ţară unde agricultura de subzistenţă a devenit o sursă de trai, fie să se 

alăture celor care lucrează în străinătate. Migraţia internă din mediul urban în mediul rural a constituit 

o infuzie de populaţie tânăra din mediul urban către o populaţie îmbătrânită din mediul rural.  

Eficientizarea reţelei şcolare va trebui să ia în considerare numărul de intrări care vor fi ţinând 

cont de rezultatul acestei analize: spor natural negativ, populaţie îmbătrânită, cât şi un fenomen mai 

recent, dar cu efecte foarte mari asupra populaţiei active din regiune, anume cel al migraţiei externe. 

Privind migraţiainternaţională, constatăm că la nivelul judeţuluiMaramureş, în perioada 2008-2009, 

soldul migratoriu a fost negativ, crescător de la un an la altul, cu ponderea cea mai mare a populaţieide 

sex masculin, dar crescător pentru ambele sexe la nivelul anului 2009. Cauzele care determină 

 
Fig. 2.12.  Evolutia previzionată a populaţiei structurată pe 

judetele Regiunii de Dezvoltare  N-V, perioada 2003-2025 
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fenomenul emigraţiei sunt în cea mai mare parte de ordin economic, dar şi profesional şi social. 

Previziunile privind numărul viitor de clase şi de elevi din sistemul de învăţământ tehnic şi 

profesional vor ţine cont şi de aceste fenomene demografice. Deasemenea  este necesară optimizarea 

alocării resurselor prin concentrarea pregătirii în şcoli  viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor 

de acces. 

 

III.PROFILUL ECONOMIC LOCAL 

 

1. PRINCIPALII  INDICATORI  ECONOMICI 

Maramureşul,  ca poziţie geografică, reprezintă poarta de intrare în România dinspre  Uniunea 

Europeană şi Ucraina. Aceast avantaj  îi oferă multe oportunităţi de dezvoltare economică. 

Pentru a valorifica oportunităţile de dezvoltare, judeţul trebuie să-şi dezvolte şi modernizeze 

infrastructura rutieră, feroviară şi  aeriană . 

 Economia judeţuluiMaramureş este caracterizată drept o economie industrial - agrară, 

specializată în industria uşoară, industrie electronică, construcţii, industrie alimentară şiproducţie de 

mobilier.  

 Printre servicii, turismul este un vector important pentru dezvoltarea economiei judeţului 

datorita  potenţialului natural, de valoare ridicată. Deşi interesul şi numărul de turişti este în creştere, 

se simte o lipsă de produse turistice şi lipsa suportului de creare de branduri locale. 
 

1.1 Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată brută (VAB) 
 

 Analiza dinamicii PIB (produsul intern brut) regional şi local  pe perioada 2000-2006, scoate 

în evidenţă faptul că a avut loc o creştere în  valoare absolută până în anul 2005 ca apoi să scadă în 

anul 2006.  

În acelaşi timp, pentru perioada următoare, conform datelor Comisiei Naţionale de Prognoză 

(„Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2014”), 

valoarea produsului intern brut, pentru perioada 2007-2014, în milioane lei, la preturi curente, este 

prognozată a fi în creştere. 

Valoarea produsului intern brut 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Maramureş 7012,7 7998,5 7604,7 7908,7 8351,1 9175,8 10099,0 11068,5 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză - Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali 

în PROFIL TERITORIAL până în 2014 

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

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

creată în procesul de producţie. 

 Valoarea adăugată brută (VAB) înregistrează o creştere  până în anul 2006, în miliarde lei, 

la preţurile curente. 

miliarde lei (ROL)- preţuri curente 
 

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nord – Vest               

total  = 84362.5 122516.2 161897.9 215010.1 270093.1 305718 

 

360067 

  MARAMUREŞ 12299.3 17544.0 23753.5 31360.5 40155.3 45028 52782 
Sursa : Conturi Naţionale Regionale 2007 şi 2008 

 

1.2 Productivitatea muncii 
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 Productivitatea muncii face parte din categoria indicatorilor utilizării intensive a potenţialului 

uman şi exprimă eficienţa cu care este utilizat personalul angajat de către întreprindere, este o 

categorie economică complexă şi dinamică si reprezintă însuşirea muncii de a crea o anumită cantitate 

de valori de întrebuinţare într-o unitate de timp, reflectând în ultimă instanţă,  eficienţa cu care este 

cheltuită o cantitate de muncă. 

Creşterea gradului de ocupare şi diminuarea dezechilibrelor pieţei muncii sunt legate în 

principal, de sporirea producţieişiproductivităţii pe ansamblul economiei, iar politica naţională de 

ocupare va da rezultatele aşteptate numai în condiţiile conlucrării şi cooperării dintre forţele 

economice şi politice responsabile. 

 

 

1.3 Firmele din judeţ, dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime 

 

ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE 

Numărul societăţilor comerciale cu aport de capital străin (date furnizate de Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului) înmatriculate în anul 2010 a fost de 52 cu un capital investit de 328076 euro. 

 

CIFRA DE AFACERI TOTALĂ * DIN INDUSTRIE ÎN ANUL 2010 
 

 Anul 2010 

- mii lei - 

Structura 

-%- 

INDUSTRIE 3126651 100,0 

Industria prelucrătoare 3117498 99,7 

Industria alimentară 291196 9,3 

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia 

mobilei 

286881 9,2 

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 35387 1,1 

Fabricarea echipamentelor electrice 861987 27,6 

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 34498 1,1 

Fabricarea de mobilă 1096080 35,1 

Alte activităţi industriale n.c.a. - * 

Repararea, întreţinereaşi instalarea maşinilorşi echipamentelor 278 * 

Producţiaşi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 

aer condiţionat 

- * 

Producţiaşi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat 

- * 

* Cifra de afaceri totală provine atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare ale agenţilor 

economici cu profil industrial 

 

Producţia industrială realizată în anul 2010, comparativ cu anul 2009, a fost mai mare cu 10,4%  

în volum absolut. 

Indicele valoric al cifrei de afaceri totală (cifra de afaceri totală provine atât din activitatea 

principală, cât si din activităţile secundare ale unităţilor cu profil industrial) a unităţilor industriale în 

anul 2010, a fost mai mare, cu 23,7% faţă de anul 2009. 

Investiţiile realizate în anul 2010 au înregistrat o scădere de 19,4% faţă de anul 2009. 

Lucrările de construcţii executate în anul 2010 au scăzut cu 14,9% faţă de anul 2009. 

Exporturile şi importurile de mărfuri realizate în perioada 1.I – 31.X.2010 faţă de perioada 

corespunzătoare din anul 2009 au fost mai mari cu 32,5%, respectiv 29,6%. 

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare 

turistică în anul 2010 a fost mai mică cu 3,2% faţă de anul 2009. 
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Câştigul salarial mediu nominal brut, pe ţară,în luna decembrie 2010 a crescut cu 8,8% iar 

câştigul salarial mediu nominal net a fost mai mare cu 8,6% comparativ cu luna noiembrie 2010. 

Raportul dintre indicele căştigului salarial mediu nominal net şi indicele preţurilor de consum, în luna 

decembrie 2010, a fost de 93,8% faţă de luna corespunzătoare din anul 2009 şi de 123,9% comparativ 

cu luna octombrie 1990. 

Preţurile de consum al populaţiei, pe tară, în luna decembrie 2010 au crescut cu 0,5% faţă de luna 

precedentă şi cu 8,0% faţă de luna decembrie 2009, ceea ce corespunde unei medii lunare de 0,6(0,4% 

în anul precedent).  

Numărul societăţilor comerciale cu aport de capital străin (date furnizate de Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului) înmatriculate în anul 2010 a fost de 52 cu un capital investit de 328076 euro. 

Evoluţia principalilor indicatori economici în perioada 2008-2010 

         

Anul precedent=100 

Indicatori An 2008 An 2009 An 2010 

Producţia industrială 106,5 91,0 110,4 

Cifra de afaceri totală din 

Industrie 

102,7 98,6 123,7 

Volumul investiţiilor 128,9 88,1 80,6 

Lucrări de construcţii 121,5 106,8 85,1 

Exporturi de mărfuri 116,3 83,4 130,5* 

Importuri de mărfuri 109,0 75,5 127,4* 
* Date  estimate pe anul 2010 

1.4 Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţşi alte servicii 

 

INVESTIŢII 

Un aport important la dezvoltarea economiei judeţuluiMaramureş îl au investiţiile. 

Investiţiile realizate în anul 2010 au însumat 334283 mii lei, în scădere cu 19,4% faţă de anul 

2009. 

În cadrul cheltuielilor de investiţii, utilajele şi mijloacele de transport au reprezentat 57,6 % din 

total, în timp ce lucrările de construcţiideţineau 36,1%. 

Distribuţiainvestiţiilor realizate în anul 2010, pe activităţi, situează pe primul loc industria 

prelucrătoare (49,0% din total), urmată de industria extractivă 4,9%, construcţii 2,3%, distribuţia apei, 

salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 1,3%. În cadrul sectorului terţiar, 

ponderi mai ridicate s-au înregistrat în administraţia publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul 

public 28,2%, comerţ 4,9%, învăţământ 4,7%, hoteluri şi restaurante 1,2%, activităţi de spectacole, 

culturale şi recreative 1,1% , transport şi depozitare 0,8%, informaţii si comunicaţii 0,6%.  

Lucrările de construcţii în anul 2010 s-au realizat cu precădere în activităţile: industria 

prelucrătoare (78,8% din total), comerţ 5,2%, industria extractivă 4,3%, distribuţia apei, salubritate, 

gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 2,2%, construcţii 2,1%. 

Utilajele şi mijloacele de transport s-au achiziţionat cu precădere în acivităţile: industria 

prelucrătoare (34,4% din total), administraţie publică şiaparare, asigurări socile din sistemul public 

32,1%, învăţământ 8,0%, comerţ 5,0%, construcţii 1,7%. 

În anul 2010 investiţiile din sectorul majoritar privat au totalizat 208901 mii lei, reprezentând 

62,5% din total faţă de 60,5% în anul 2009. 

Investiţiile din acest sector au fost orientate în principal pe lucrări de construcţii, acestea 

reprezentând 50,3% din volumul de investiţii realizat. 

 În anul 2010 s-au realizat investiţii în valoare de 334283 mii lei. În cadrul cheltuielilor de 

investiţii cheltuielile cu utilajele şi mijloacele de transport au reprezentat 57,6%, în timp ce lucrările 

de construcţii au reprezentat 36,1%. 
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Distribuţiainvestiţiilor realizate pe ramuri situează pe primul loc industria prelucrătoare (49,0% 

din total), urmată de industria extractivă (4,9%), construcţii (2,3%), distribuţia apei, salubritate, 

gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (1,3%). 

În cadrul sectorului terţiar, ponderi mai ridicate s-au înregistrat în administraţie publică şi 

apărare (28,2%), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor 4,9%, 

învăţământ 4,7%, hoteluri şi restaurante 1,2%, activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1,1%, 

transport şi depozitare 0,8%, informaţiişicomunicaţii 0,6%. 
 

INDUSTRIE 

Producţia industrială realizată în anul 2010, comparativ cu anul 2009, a crescut cu 10,4% în 

volum absolut. 

Indicele valoric al cifrei de afaceri totală (cifra de afaceri totală provine atât din activitatea 

principală, cât şi din activităţile secundare ale unităţilor cu profil industrial) a unităţilor industriale, în 

anul 2010, a fost mai mare cu  23,7% faţă de anul 2009. 

În totalul cifrei de afaceri, ponderi mai însemnate au deţinutactivităţile: fabricarea de mobilă 

35,1%, fabricarea echipamentelor electrice 27,6%, industria alimentară 9,3%, prelucrarea lemnului  

9,2%, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal 3,6%, fabricarea produselor din 

cauciuc şi mase plastice 3,0%,fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2,4%,  fabricarea 

articolelor de îmbrăcăminte2,1%. 

 

 

TURISM 

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică în anul 2010 a fost 

de 1394183 locuri-zile, mai mică cu 3,2% faţă de anul 2009.  

În anul 2010 hotelurile au deţinut cea mai mare pondere (48,2%) în totalul capacităţii de cazare 

turistică în funcţiune, fiind urmate de pensiuni agroturistice 17,2%, pensiuni turistice 14,2%, tabere 

de elevi şi preşcolari 9,1%, hosteluri 3,9% şi celelalte tipuri de structuri de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare turistică 7,4%. 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în anul 2010 a fost de 

14,1% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, iar pe tipuri de structuri de primire 

turistică, indicii de utilizare au fost : tabere de elevi şi preşcolari (28,5%), hoteluri (17,2%), hosteluri 

(14,0%), vile turistice (9,1%), pensiuni turistice (8,5%)  etc. 

În anul 2010, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică au fost înregistrate 

162967 înnoptări la turiştii români (83,0%) şi 33409 înnoptări la turiştii străini (17,0%). 

Comparativ cu anul 2009, numărul înnoptărilor a scăzut cu 3,4% pe total, cu 4,0% la turiştii 

români şi cu 0,4% la turişti străini.  

 

 

 

 

 

 

2 INFORMAŢII PARŢIALE 

 

2.1 Procesul de integrare europeană şicerinţele de competitivitate 

 

Conceptul de competitivitate regională 

 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a lansat la nivel regional în data de 3 mai 2006 

proiectul "Strategia Regională de Inovare a Regiunii Nord-Vest" - REGIS-NW. Proiectul beneficiază 
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de finanţare de la Comisia Europeană, prin intermediul programului Cadru 6, alături de alte 33 de 

proiecte din Europa. Odată cu lansarea oficială la nivel european a acestei generaţii de proiecte RIS, 

în iunie 2005, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest România devine membră a asociaţiei IRE 

"InovatingRegions in Europe",  alăturându-se acestei reţele care totalizează peste 200 de regiuni 

"inovative". 

 

2.2 Cercetarea-dezvoltarea 

 

Unităţi de cercetare 

 În anul 2000, în regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) funcţionau 65 de unităţi de 

Cercetare-Dezvoltare, dintre care 30 de agenţi economici. Numărul institutelor de cercetare s-a redus 

în ultimii 20 de ani, acestea confruntându-se cu numeroase probleme de finanţare, de adaptare a 

activităţii la nevoile sectoarelor economice precum şi cu lipsa infrastructurii suport necesare 

desfaşurăriiactivităţii.  

În ceea ce proveştesalariaţii din activitatea de cercetare-dezvoltare, numărul acestora s-a redus 

de la 242 în 2002, la 99 în 2006. Reduceri a înregistrat şi numărul salariaţilor din activitatea de 

cercetare-dezvoltare la 10000 persoane ocupate civile, cât şivolulmul cheltuielilor totale din 

activitatea de cercetare- dezvoltare. 

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN JUDEŢUL MARAMUREŞ 
2002 2003 2004 2005 2006 

Salariaţii 

din 

activitatea 

de 

cercetare- 

dezvoltare 

(număr 

persoane) 

- la 

sfârşitul 

anului 

(1) 

Salariaţii 

din 

activitatea 

de 

cercetare- 

dezvoltare 

la 10000 

persoane 

ocupate 

civile 

(2) 

Cheltuielile 

totale din 

activitatea 

de 

cercetare- 

dezvoltare 

(milioane 

lei (ROL) 

preţuri 

curente) 

(3) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

242 12.1 6440 137 7.0 14570 93 4.7 891 92 4.6 957 99 5.0 1765 

Sursa: INSSE - Anuarul statistic 2009 - Serii de timp 1990-2008 

 

Creştereacapacităţii C&D şi stimularea cooperării intre instituţii de CDI şi sectorul productiv, 

constituie o direcţie importantă strategică, la nivelul Planului judeţean de Dezvoltare 2007-2013 a 

judeţuluiMaramureş.  

Elementele cheie ale acestui obiectiv specific constau în finantarea proiectelor de CD, care va genera 

rezultate aplicabile direct în economie, modernizarea şi dezvoltarea capacitatiişi infrastructurii CDI, 

crestereacalitatiişi diversificarea ofertei de servicii inovative şi stimularea cererii de inovare din partea 

sectorului productiv. 

Realizarea acestui obiectiv va contribui la cresterea valorii cheltuielilor totale de CD (GERD) pana la 

3% din PIB în 2015. 

 

2.3 Industria 

 

Producţia industrială realizată în anul 2010, comparativ cu anul 2009 a crescut cu 10,4% în 

volum absolut.  
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Indicele valoric al cifrei de afaceri totală (cifra de afaceri totală provine atât din activitatea 

principală, cât şi din activităţile secundare ale unităţilor cu profil industrial) a unităţilor industriale în 

anul 2010, a fost mai mare cu 23,7% faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009. 

În totalul cifrei de afaceri, ponderi mai însemnate au deţinutactivităţile: fabricarea de mobilă 

35,1%, fabricarea echipamentelor electrice 27,6%, industria alimentară 9,3%, prelucrarea lemnului 

9,2%, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal 3,6%, fabricarea produselor din 

cauciuc şi mase plastice 3,0%, fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2,4%, fabricarea 

articolelor de îmbrăcăminte 2,1%. 
 

2.4 Infrastructura de transport, tehnică, edilitară, de comunicaţii şi de mediu 
 

Judeţul Maramureş dispune de un singur aeroport, la Tăuţii Măgherăuş, lângă Baia Mare, unul 

dintre primele realizate în ţară, care înultimii ani a beneficiat de investiţii în modernizarea aerogării.  

Pe acesta eroport operează curse interne doar spre Bucureşti, şi începând cu luna mai 2008, curse 

internaţionale regulate pe relaţiaViena.  

În judeţul Maramureş există o bună reţea rutieră şi feroviară, însă, cu toate acestea, nu au 

existat investiţii pentru dezvoltare ainfrastructurii aferente drumurilor şi căilor ferate (nicio cale ferată 

din Maramureş nu este electrificată). Se acorda atenţie programului de modernizare a gărilor, astfel 

încât serviciile oferite să fie la standarde de calitate superioare. Reţelele edilitare privind infrastructura 

de bază la nivelul judeţului MM reprezintă  prima proiritate definitorie ca direcţie strategică de acţiune 

în Planul de Dezvoltare a judeţului MM-2013. Valorificarea potentialului TIC şi aplicarea acestuia în 

sectorul public (administratie) şi cel privat (cetateni, intreprinderi), constituie o direcţie strategică 

importantă în cadrul Planului de Dezvoltare al Jud. Maramureş. Elementele cheie sunt exploatarea 

resurselor umane calificate şi de know how şi imbunatatirea infrastructurii în special în zonele de esec 

ale pietei. Scopul este acela de promovare a introducerii inovarii în sectorul productiv, în procesele 

administrative, în viata cotidiana şi de dezvoltarea a pietei pentru o noua generatie de produse şi 

servicii.Tinta este de crestere a penetrarii serviciilor de Internet (accesul intreprinderilor la servicii 

online) de la 52% în 2003 la 70% în 2015. 

 
 

2.5 Silvicultura 
 

Silvicultura la nivelul judeţuluiMaramureş vizează realizarea unui sistem adecvat de 

management a pădurilor din zonele protejate şiacţiuni de conştientizare a populaţiei privind 

importanţa pădurilor. Măsurile aplicate se bazează pe găsirea unor soluţii în vederea gospodăririi 

corespunzătoare a fondului forestier aflat în proprietate privată. Una din direcţiile strategice în sectorul 

silvic  este extinderea suprafeţelor împădurite. De asemenea, au fost aplicate măsuri de prevenire a 

tăierilor ilegale de arbori.  

 Se impune necesitatea acordării de compensaţii pentru proprietarii (persoane fizice şi juridice) 

care deţin păduri cu funcţii speciale de protecţie conform Ordinului 625/2006. 
 

 

2.6 Turismul 

 Judeţul Maramureş are un potenţial turistic apreciabil: rezervaţii naturale, lacuri de acumulare, 

staţiuni balneo-climaterice, condiţii favorabile practicării turismului montan, de agrement şi odihnă. 

În Maramureş, există, de asemenea, mai multe zone etnofolclorice care au permis dezvoltarea agro-

turismului. 

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică în anul 2010 a fost 

de 1394183 locuri-zile, mai mică cu 3,2% faţă de anul 2009.  
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În anul 2010 hotelurile au deţinut cea mai mare pondere (48,2%) în totalul capacităţii de cazare 

turistică în funcţiune, fiind urmate de pensiuni agroturistice 17,2%, pensiuni turistice 14,2%, tabere 

de elevi şipreşcolari 9,1%, hosteluri 3,9% şi celelalte tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni 

de cazare turistică 7,4%. 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în anul 2010 a fost de 

14,1% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, iar pe tipuri de structuri de primire 

turistică, indicii de utilizare au fost : tabere de elevi şipreşcolari (28,5%), hoteluri (17,2%), hosteluri 

(14,0%), vile turistice (9,1%), pensiuni turistice (8,5%)  etc. 

În anul 2010, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică au fost înregistrate 

162967 înnoptări la turiştii români (83,0%) şi 33409 înnoptări la turiştii străini (17,0%). 

Comparativ cu anul 2009, numărul înnoptărilor a scăzut cu 3,4% pe total, cu 4,0% la turiştii 

români şi cu 0,4% la turişti străini.  
 

2.7 Zona montană şi dezvoltarea durabilă- aspecte  specifice ruralului montan 

 Definiera zonei montane la nivelul judeţuluiMaramureş a constituit o preocupare constantă a 

factorilor de decizie  ai administraţiei publice. 

Dezvoltarea durabilă a zonei montane presupune activităţi generatoare de beneficii socio-

economice, dar cu conservarea durabilă a resurselor în beneficiul generaţiilor viitoare. Localităţile 

rurale din zona montană a judeţuluiMaramureş se confronta cu constrângeri de ordin socio-economic, 

datorită condiţiilor climatice şifízico-geografice: relief muntos, sol sărac, condiţii pedoclimatice 

improprii sau puţin favorizante pentru agricultură.  

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

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

Dezvoltarea durabilă impune revizuirea nevoilor prezente în sens durabil.  

Strategia de dezvoltare durabilă  a judeţului Maramureş are în vedere: 

 Diversificarea şi extinderea bazei industriale 

 Valorificarea resurselor agricole şi dezvoltarea mediului rural 

 Dezvoltarea turismului şi a serviciilor adiacente 

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

drumuri rapide, centuri de ocolire 

 Obiective de investiţii de utilitate publică: alimentaţie cu apă, canalizare, locuinţă, învăţământ, 

sănătate, turism, management al deşeurilor urbane 

Administraţia publcă judeţeană a iniţiat, împreună cu Universitatea de Nord Baia Mare, 

proiecte care vizează dezvolatrea durabilă a zonelor montane judeţene, prin încurajarea 

cercetării ştiinţifice. 

Sistemul universitar este bine reprezentat în judeţ, însă transferul de tehnologie şi activitatea 

de cercetare-dezvoltare se regăseşte la cote reduse. 

Problemele economice ale judeţului sunt determinate de nivelul redus de productivitate, în 

special în industrie, nivelul scăzut al productivităţiişi o rentabilitate redusă (mai ales pentru IMM-

uri). Per ansamblu, multe probleme economice apărute sunt legate de performanţele slabe în 

managementul şi marketingul de firmă.  

3 CONCLUZII  DIN ANALIZA  MEDIULUI  ECONOMIC. IMPLICAŢII PENTRU 

ÎPT 
 

Economia locală indică o revenire a ritmului de creştere anual. Producţia industrială realizată în 

anul 2010, comparativ cu anul 2009 a crescut cu 10,4% în volum absolut, iar indicele valoric al cifrei 

de afaceri totală a unităţilor industriale în anul 2010, a fost mai mare cu 23,7% faţă de aceeaşi perioadă 

din anul 2009. În acelaşi timp prognozele ne indică creşteri ale PIB până în 2014 cu procente variind 

între 4% şi 10%.  
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La nivelul local ca şi la nivelul regiunii a avut loc acelaşi trend care s-a manifestat la nivel 

naţional generând scăderea ponderii agriculturii şi a sectorului industrial şicreşterea ponderii 

sectorului de servicii. Industria prelucrătoare a  beneficiat de investiţii directe care îi va permite să 

crească volumul producţiei ca şi  productivitatea muncii – pe tipuri de activităţi. 

Din analiza ANIMMC, precum şi din analiza indicatorilor studiaţi rezultă un indice de 

specializare funcţională a Regiunii Nord-Vest în următoarele ramuri: IT&C,Învăţământ superior şi 

cercetare, Turism, Agricultură, Industria alimentară şi a bunurilor de consum (mobilă şiconfecţii), 

Industria de maşinişi echipamente. 

Coroborând specializarea funcţională a judeţului precum şievoluţiile ramurilor din PIB  se va ţine 

seama şi în prognoza sistemului educaţional de trendurile şi prognoza economică, astfel: 

 Evoluţia agriculturii este prognozată la o creştere  cu 3,0% în perioada analizată pe fondul 

noilor pieţe de desfacere şi a schimbărilor de structură. 

 Sectorul hotelurilor şi restaurantelor are prognozată o rată de creştere proiectată de peste  5,8% 

în intervalul analizat. Acest lucru va fi determinat de investiţiile în infrastructura de turism cât 

şi în cea de afaceri avand ca şi efect direct un impact asupra forţei de muncă care va fi 

angrenată în domeniu. 

 Un alt sector care va avea o creşteresusţinută va fi cel al industriei prelucrătoare; ramuri ca 

industria alimentară sau industria confecţiilorîşi continuă creşterea chiar dacă mai lentă dacât 

a economiei pe ansamblu; totuşi datorită eliminării barierelor vamale sau a dizlocării industriei 

ponderea  pe care o ocupa acest sector se poate diminua. 

 Activităţile legate de serviciile de învăţământ (în special superior) vor înregistra creşteri 

importante de pana la 3,6%.. 

 Sectorul serviciilor în special cel de înaltă tehnologie are o valoare adăugată mare. 
 

Concluzii  Implicaţii pentru ÎPT 

 

Ritmul susţinut de creştere economică din ultimii ani, reflectat 

în dinamica PIB şi creştere moderată a productivităţii muncii  

 Necesarul de investiţii în resursa 

umanăşi formarea profesională la 

nivelul ultimelor descoperiri de tip 

tehnologic şi organizaţional, 

dobândirea de noi competenţe şi 

abilităţi cerute de piaţa muncii. 

 

Economia bazată pe cunoaştere obligă firmele din regiune să 

crească volumul investiţiilor în resursa umană şi să o formeze 

profesional la nivelul ultimelor descoperiri de tip tehnologic 

şi organizaţional. 

Pentru a contracara efectele integrării în UE sunt 

recomandate, în special pentru personalul din IMM-uri. 

Îmbunătăţirea ofertelor de pregătire prin formarea continuă.  

Un rol important, în acest sens, îi 

va reveni educaţiei iniţiale (prin 

sistemele IPT şi universitar) 

şieducaţiei continue, 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 

 

Investiţiile au înregistrat o creştere susţinută în aproape toate 

domeniile. Creşterile mai spectaculoase s-au înregistrat în 

Necesitatea creşterii nivelului de 

calificare şi asigurarea unei 
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sectoarele: utilităţi, produse din materiale nemetalice, servicii 

pentru întreprinderi, poştă şi telecomunicaţii, comerţ cu 

amănuntul, construcţii.  

IMM-urile din Regiunea Nord-Vest sunt o prezenţă activă şi 

dinamică a economiei regionale, cu o contribuţie 

semnificativă în cifra de afaceri la nivel regional. 

 

pregătiri de bază largi, competente 

tehnice generale, solide; 

- necesitatea parteneriatelor 

scoală agent economic 

- realizarea de CDL 

conform 

cerinţeloragenţilor 

economici 

 

  

IV.PIAŢA MUNCII 

 

Piaţa muncii în anul 2009 are caracteristici care vin din evoluţiile economice şi sociale ale 

ultimelor decenii.  

La aceasta se adaugă contextul globlal care este unul de criză financiară şi economică 

generalizată pe scară planetară. 

Economia romanească  a cunoscut în ultimele două decenii transformări structurale profunde 

cu efecte extrem de puternice in plan social. Procesul de restructurare a schimbat radical configuraţia 

economică a societăţii romaneşti. Economia de piaţă concurenţiala a facut să se restrângă, uneori pâna 

la dispariţie, ramuri care, în trecut aveau pondere importantă, cum ar fi industria miniera, siderurgică, 

metalurgică, industria constructoare de maşini. Aceste ramuri s-au situat în permanenţă in afara 

economiei concurenţiale neputând supravieţui decât cu preţul unor imense redistribuiri pe seama 

banului public sau a consumatorilor publici şiprivaţi. 

Restrângerea activităţilor în ramurile pe care le-am amintit, a avut, ca o consecinţă indirect, 

dispariţia unui mare număr de locuri de muncă şi eliberarea masivă de forţă de muncă, îndeosebi în a 

doua jumătate a deceniului trecut. 

Una dintre priorităţile Strategiei Europa 2020 se referă la creşterea favorabilă incluziunii. 

Acţiunile din cadrul acestei priorităţi vizează modernizarea şi consolidarea politicilor în materie de 

ocupare a forţei de muncă, de educaţieşi formare, precum şi a sistemelor de protecţie socială. Ţinta 

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). 

Strategia Europa 2020 va utiliza instrumentele prevăzute prin Strategia Europeană privind Ocuparea 

Forţei de Muncă, inclusiv liniile directoare privind ocuparea forţei de muncă adoptate anual. 

Obiective de guvernare in România 

1. Echilibrarea pieţei muncii şi creşterea 

gradului de ocupare a forţei de muncă. 

2. Creşterea gradului de flexibilitate a 

pieţei muncii. 

3. Întărirea dialogului social la toate 

nivelurile în scopul creşterii aportului 

acestuia la dezvoltareaeconomicăşi 

socială. 

Direcţii de acţiune 

 Creşterea gradului de ocupare la minimum 65%, până în anul 2013. 

 Creşterea participării la formarea profesională la minimum 7% din populaţia în vârstă de muncă 

între 25-64 de ani;  

 susţinereaînfiinţăriişifuncţionării comitetelor sectoriale. 
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Piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul procesului de restructurare 

economică manifestate prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate, menţinereaşomajuluila 

la valori relative constante (cu excepţia perioadelor de recesiune economică), dar şicreştereaşomajului 

de lungă durată. 

 Piaţa muncii din regiunea Nord-Vest reflectă în mare tendinţele de la nivel naţional. 

Dezechilibrele provocate de procesul de restructurare a economiei româneşti, au dat şi în 

judeţulMaramureş o noua dimensiune problemei adaptării forţei de muncă la cerinţelepieţei. 

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 gospodarii (AMIGO). Indicatorii statistici din cele două serii 

de date nu sunt comparabili deoarece metodele de colectare, unele definiţii şi metode de calcul 

sunt diferite. Pe de altă parte, doar analiza datelor din ambele serii poate oferi o imagine 

completă şi reală asupra pieţei muncii din România. 

 BFM permite comparabilitatea teritorială, la nivel naţional, pe regiuni şi pe judeţe. 

AMIGO asigură comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de  dezvoltare şi 

compatibilitatea cu statistica europeană (EUROSTAT). 

 

4.1. INDICATORI STATISTICI  AI  PIEŢEI  MUNCII 
 

4.1.1.  Participarea la forţa de muncă- Principalii indicatori ai forţei de muncă 
 

1.Rata de ocupare , rata de activitate in România, NV şi Maramureş 

Situaţia comparativă a principalilor indicatori ai pieţei muncii, conform datelor din AMIGO, este 

prezentată în tabelul de mai jos . 
 

  RO 
Regiunea 

N-V 

Jud. 

Maramureş 

Resurse de muncă – mii 

pers. 13875.9 1750.1 329.5 

Populaţia ocupata civilă – 

mii pers. 8410.7 1156.5 195.3 

Şomeri înregistraţi – mii 

pers. 709.4 84.1 13.3 

Populaţia activa civilă – 

mii pers. 9120.1 1240.6 208.6 

Populaţia în pregătire prof. 

şi alte categ. De pop. 

Învârstă de muncă – mii 

pers. 4755.8 509.5 120.9 

*)  Rata de activitate a 

resurselor de muncă% 65.7 70.9 63.3 

**) Rata de ocupare a 

resurselor de muncă% 60.6 66.1 59.3 

***) Rata 

şomajuluiînregistrat % 7.8 6.8 6.4 

Tabel 4.1 
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 Rata de ocupareîn 2009, in judeţul Maramureş este cu 1,3 puncte procentuale sub media 

naţională, cu 6,8 puncte procentuale mai mica fata de regiunea N-V,  şi cu 7,6 puncte procentuale faţă 

de media europeană (UE-27), ţâşi cu 15,7% procente mai mică e obiectivul UE pentru  2010, 75%. 

 
2.Şomerii inregistratişişomajul de lungă durată 

Pe piaţa muncii se observa o tendinţă generală de crestere  a numărului de şomeri înregistraţi la 

agenţiile judeţene. Aceasta tendinţă a fost mai accentuata până în 2009 datorita instalarii crizei 

economice, ca deja incepand cu 2010 a sa aiba un trend descendent. La nivelul judeţuluiMaramureş  

numărul şomerilor în 2009 a fost de 13.282 reprezentând 15,78% din numărul şomerilor din regiunea 

NV ca sa scada deja in 2010 la 12.490 dar cu o reprezentativitate mai mare in regiunea NV 17,12%, 

fata de 2009. 

Se observă creşterea ponderii femeilor în numărul total al şomerilor, de 39,96 în 2007 la 43,93% 

în 2010. 

Tabel 4.2 Numărul şomerilor 

National/regional/judet/an 2007 

Din 

care 

femei 

2008 

Din 

care 

femei 

2009 

Din 

care 

femei 

2010 

Din 

care 

femei 

ROMÂNIA 386.667 167.318 403.441 187.229 709.383 302.124 626.960 264.401 

REGIUNEA NV 35.901 15.913 40.230 18.824 84.109 36.111 72.918 30.965 

Judeţul MARAMUREŞ 7.068 2.825 7.577 3.435 13.282 5.661 12.490 5.487 

Sursa: AgenţiaNaţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

 

Evoluţia ponderii şomerilor de lungă durată (peste 12 luni) peste 25 de ani în numărul total de 

someri 

Urmărind această evoluţie în judeţul Maramureş în perioada 2007-2010 se remarcă o creştere 

a acesteia de la 12,8% în 2007 la 17,1% în 2008 după care urmează o scădere la 6,7% în 2010. 

Şi pentru femei aceasta pondere a cunoscut o creştere de la 12,8% în 2007 la 17,1% în 2008, 

ca în 2010 sa coboare la 6,7% . 

Sursa: Prelucrare după date furnizate de ANOFM 
 

Fig. 4.2 
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Sursa: Prelucrare după date furnizate de ANOFM 

 

 

4. Şomajul  tinerilor 

În urma analizei efectuate asupra evoluţiei acestei ponderi în perioada 2007-2010 se remarcă 

faptul că la nivelul judeţului s-a înregistrat o creştere a acestei ponderi de la 16,1% în anul 2007  la 

21,8% în anul 2010.   

Ponderea şomerilor sub 25 de ani de sex feminin în total şomerilor  a crescut de la 20,5% în 

2007 la 23,9% în 2010.  

 
Fig. 4.3  Evoluţia ponderii şomerilor sub 25 de ani în judeţulMaramureş 

 

 
Sursa: Prelucrare după date furnizate de ANOFM 

 

 

Fig.4.4  Evoluţia ponderii  pe sexe a şomerilor tineri 

 

 
Sursa: Prelucrare după date furnizate de ANOFM 
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4. Rata şomajului 

Evoluţia  ratei şomajului la nivelul judeţului Maramureş îşi menţine trendul crescator odată cu 

debutul crizei economice din 2008.. În Maramureş in 2009,  rata şomajului este mai mică  cu 0,4 pp  

faţă de cea a regiunii de NV, dar mai mică cu 1,4% faţă de cea înregistrată la nivelul ţării.  
 

Tabel 4.4 

 Evoluţia Ratei şomajului (%) 

 

   

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

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

Regiunea N-V 6,8 5,4 4,2 4,1 3,6 2,9 3,3 6,8 

Maramureş 6,5 5,4 4,6 4,5 4,0 3,5 3,7 6,4 

Sursa:  INS  – Anuar Statistic  şi  “Forţa de muncă în România. Ocupare şiŞomaj”. 

 

 

Fig.4.5 Evoluţia ratei şomajului 

 
 

5.Principalii indicatori din Balanţaforţei de muncă 

Resursele de muncă la sfârşitul anului 2009   la nivel naţional, regional şi judeţean conform 

tabelului de mai jos sunt uramătoarele4: 
 

Tabel 4.5 

  RO 
Regiunea 

NV 
MM 

Resurse de muncă – mii pers. 13875.9 1750.1 329.5 

Populaţia ocupata civilă – mii pers. 8410.7 1156.5 195.3 

Şomeriînregistraţi – mii pers. 709.4 84.1 13.3 

Populaţia activa civilă – mii pers. 9120.1 1240.6 208.6 

Populaţia în pregătire profesională şi alte 

categorii de populaţie în vârstă de muncă – 

mii pers. 4755.8 509.5 120.9 

*)  Rata de activitate a resurselor de muncă 

% 65.7 70.9 63.3 

**) Rata de ocupare a resurselor de muncă 

% 60.6 66.1 59.3 

***) Rata şomajului înregistrat % 7.8 6.8 6.4 

Sursa: INS, „Balanţaforţei de muncă” la 1 ianuarie 2007 
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5. Evoluţia populaţiei active civile şi a 

celei ocupate în perioada 2002- 2010  

la nivelul regiunii şi a 

judeţuluiMaramureş 

Tabel 4.6 
 

  

Populatia activa civila  - mii pers Populatia ocupata civila – mii pers. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Rom

ânia 9089.6 8964.4 8796.2 8913.4 8929.8 9093.7 9150.4 9120.1 8329.0 8305.5 8238.3 8390.4 8469.3 8725.9 8747.0 8410.7 

Regiu

nea 

N-V 1260.0 1228.0 1193.0 1187.0 1217.0 1222.4 1228.1 1240.6 1164.0 1154.0 1115.0 1118.0 1145.0 1186.5 1187.9 1156.5 

jud. 

Mara

mure

ş 213.1 208.2 208.1 209.5 205.8 205.7 205.6 208.6 199.2 197.0 198.5 200.1 197.6 198.6 198.0 195.3 

Sursa: INS, „Balanţaforţei de muncă” la 1 ianuarie, anul următor 

 

Dacă în 2002, la nivelul  judeţului, populaţia ocupată  reprezenta 84,09 % din populaţia activă, 

în 2010, reprezintă 93,62 %, dovadă şi reducerea ratei şomajului. Această evoluţie este prezentată în 

graficul de mai jos. 
Fig. 4.7 

 
 

Un alt indicator important este rata de activitate, a cărui evoluţie este prezentată mai jos, la nivel 

naţional, regional şi local. 
 

Tabel 4.7 

  

Rata de activitate*) (%) Rata de ocupare**) (%) 
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Sursa: date furnizate de INS / calculate pe baza „Balanţaforţei de muncă” la 1 ianuarie, anul următor 

 

În Maramureş atât rata de activitate , cât şi rata de ocupare au continuat să scadă în 2009 faţă de 

anul precedent şi să fie mai mici în raport cu cele naţionale , respectiv ale regiunii de NV. 

 

7.Şomajul înregistrat 
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La nivelul judeţului rata şomajului în 2010  a fost de 5,99 mai mică cu 0,41% decât în anul 

precedent.  

Deasemenea , la nivelul judeţului a  crescut  ponderea femeilor în rândul şomerilor în 2009  

faţă de anul precedent. 
 

Tabel 4.8   Şomerii înregistraţi şi rata şomajului 

Maramureş 
Şomeriiînregistraţi la 

AJOFM 

(număr persoane) 

din care: 

femei 

(număr 

persoane) 

Rata 

şomajului 

- total (%) 

Rata şomajului 

- femei (%) 

2000 21303 9794 9,2 8,5 

2001 15731 6443 6,9 5,8 

2002 13928 4806 6,5 4,7 

2003 11213 4808 5,4 4,8 

2004 9551 3858 4,6 3,8 

2005 9449 4082 4,5 4,0 

2006 8153 3144 4,0 3,2 

2007 7068 2825 3,4 2,9 

2008 7577 3435 3,7 3,5 

2009 13282 2258 6,4 5,5 

2010 12490 5487 5,99 5,36 

Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

 

8. Structura şomajului înregistrat  pe grupe de vârstă şi nivel de pregătire 

În tabelul de mai jos se prezintă situaţiaşomerilor din Maramureş  în decembrie 2010,  

comparativ cu cea din regiunea NV. Se remarcă  scăderea ponderii şomerilor sub 25 de ani, faţă de 

anii precedenţi. Comparativ  cu regiunea NV, în Maramureş ponderea  şomerilor cu vârsta de până la 

25 de ani este mai mare cu 3,8%, dar şi  ponderea  femeilor cu aceaşi vârstă este mai mare cu 5,3 % 

faţă de cea a regiunii.  

 

 

 

Tabel 4.9 Numărul şomerilorînregistraţi, pe sexe si grupe de vârstă – DECEMBRIE 2010 

 

  Total 

Sub 

25 

ani 

25-29 

ani 

30-39 

ani 

40-49 

ani 

50-55 

ani 

peste 

55 

ani 

pondere 

15-24 

ani în 

total 

şomeri 

România 626960 99142 47671 151632 175945 91814 60756 15.8 

din care 

femei 264401 42664 20565 67135 78340 39337 16360 

16.1 

Regiunea 

Nord-Vest 72918 13122 6372 18094 20278 9750 5302 

18.0 

din care 

femei 30965 5761 2801 7983 9021 4028 1371 

18.6 

Jud. 

Maramureş 12490 2728 1112 2873 3386 1444 947 

21.8 

din care 

femei 5487 1310 524 1295 1471 604 283 

23.9 
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Sursă: ANOFM 

 

Fig.4.8 

 
 

Tabel 4.10 Număulşomerilor (pe regiune şijudeţ) pe sexe 
Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Regiunea NV 64897 56603 46870 49632 66988 35901 40230 84109 72918 

Femei 26280 24050 20767 22729 28663 15913 18824 36111 30965 

Bărbaţi 38617 32553 26103 26903 38325 19988 21406 47998 41953 

JudeţulMaramureş 13928 11213 9551 9449 10069 7068 7577 13282 12490 

Femei  4806 4808 3858 4082 3945 2825 3435 5661 5487 

Bărbaţi 9122 6405 5693 5367 6124 4243 4142 7621 7003 

Sursă:  AJOFM 
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9. Şomajul înregistrat de lungă durată 

În judeţulMaramureş, şomajul de lungă durată  a avut un trend sinuos cu un punct de minim in 2007, de 16, 1% , si un punct de maxim 

de 21,9% in 2008 , si ramanand la acelasi nivel si la finele anului 2010 de 21,8 % in totalul somerilor sub 25 de ani inregistrati la AJOFM.  
 

Fig. 4.11 Evoluţia ponderii şomajului de lungă durată 

  2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 

Total 

şomeri 

 sub 

25 

ani 

%  Total 

şomeri 

 sub 

25 

ani 

%  Total 

şomeri 

 sub 

25 

ani 

%  Total 

şomeri 

 sub 25 

ani 

%  Total 

şomeri 

 sub 

25 

ani 

%  

România 460495 89389 19.4 386667 61615 15.9 403441   0.0 709383 109928 15.5 626960 99142 15.8 

din care femei 191449 38052 19.9 167318 26461 15.8 187229   0.0 302124 48788 16.1 264401 42664 16.1 

Regiunea N-V 
66988 13646 

20.4 
35901 6623 

18.4 
40230 8183 

20.3 
84109 13645 

16.2 
72918 13122 

18.0 

din care femei 
28663 5579 

19.5 
15913 3086 

19.4 
18824 4062 

21.6 
36111 6469 

17.9 
30965 5761 

18.6 

JudeţulMaramureş 

10069 2021 

20.1 

7068 1141 

16.1 

7577 1659 

21.9 

13282 2258 

17.0 

12490 2728 

21.8 

din care femei 
3945 834 

21.1 
2825 579 

20.5 
3435 931 

27.1 
5661 1258 

22.2 
5487 1310 

23.9 

Sursa: ANOFM 

Fig.4.10 
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4.1.2 Structura populaţiei ocupate pe niveluri de instruire, la nivel regional 
 

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

mare pondere o deţinepopulaţia ocupată cu nivel de instruire liceal (31,6% din total, în 2009), urmată 

de populaţia cu nivel de pregătire profesional 24,36% din total  în 2009) şipopulaţia cu nivel de 

instruire gimnazial (19,36% din total, în 2009). 

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

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

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

Tab.4.12 

Nivel de instruire 

Total  

pop. 

ocupată 

Total 

15-64 

ani 

Grupe de varsta 
65 ani 

şipeste 

15-24 25-34 35-

44 

45-54 55-64 
 

Total 1100.0 96.0 7.7 27.7 28.0 21.7 10.9 4.0 

Superior  99.7 4.6 42.2 27.4 16.6 8.9 0.3 

Postlicealşi şc.de mastri 48.0 99.2 2.4 28.1 28.9 25.4 14.4 0.8 

Liceal 348.0 99.8 7.8 29.0 35.9 23.0 4.1 0.2 

Profesional si şc. de 

ucenici 
268.0 99.5 7.6 24.2 29.8 27.8 10.1 0.5 

Gimnazial 213.0 91.6 10.7 22.8 19.0 17.3 21.8 8.4 

Primarsaufărăşcoalăabsolv. 59.0 59.8 9.5 13.6 5.1 13.7 17.9 40.2 

FEMEI *) 506.0 95.4 7.1 28.0 28.5 21.7 10.1 4.6 

Superior 82.0 99.7 6.8 44.9 27.0 15.2 5.8 0.3 

Postlicealşi şc.de mastri 24.0 99.9 3.4 36.0 27.6 23.8 9.1 0.1 

Liceal 177.0 99.8 6.7 28.1 35.6 25.7 3.7 0.2 

Profesional si şc. de 

ucenici 
88.0 99.7 9.1 25.1 32.7 25.9 6.9 0.3 

Gimnazial 105.0 92.1 7.3 20.5 21.3 18.8 24.2 7.9 

Primarsaufărăşcoalăabsolv. 30.0 52.0 5.7 9.5 3.9 12.0 20.9 48.0 

Sursa: date furnizate de ANOFM 

 

4.1.3 Structura populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi ale economiei 
 

În Maramureşpopulaţia ocupată a scăzut în perioada 2007- 2010 cu 0,6 puncte procentuale. 

Tabel 4.13  Populaţia ocupată (mii persoane) 
 

Anul 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 197 217,1 200,1 197,6 198,6 191,1 198,0 

   

Fig. 4.11 Populaţia ocupată 
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Sursa: INS 

 

Populaţia ocupată  pe sectoare de activitate prezintă evolutiv,  două tendinţe:  

- de scădere a efectivelor în agricultură  şi  în industrie şi de  creştere în construcţii si servicii 

pana in 2008 pe urma scade în 2009 datorită atragerii unui număr mare de investitori şi 

dezvoltării sectorului economic privat (în special a IMM-urilor). 

 

Tabel  4.14 
 Sectoare 

ale economiei 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Agricultură 44,0 45,0 40,1 38,1 37,2 36,7 37,1 

Industrie 23,8 23,4 24,1 23,6 23,3 24,1 23,5 

Construcţii 2,9 2,7 3,1 3,7 4,3 6,1 5,5 

Servicii 29,3 28,8 32,6 34,7 35,3 33,2 33,8 

    Sursa: INS 

Fig.4.12 

 

 

 
Tabel 4.15 Structura comparativă  a populaţiei ocupate civile, pe activităţi, în 2009 
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ROMÂNIA Reg N-

V 

Jud 

Maramureş 

Agricultură, silvicultură,pescuit 2410.7 363.1 72.5 

Industrie  1773.6 266.6 45.9 

Industrie prelucratoare1), 2) 1490.8 239.1 42.5 

Servicii 3600.3 452.7 66.1 

Hoteluri si restaurante1), 2) 125.3 16.4 2.8 

Informaţii şi comunicaţii2) 125 9.9 0.8 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice2) 
164.3 16.4 1.7 

Activităţi de servicii administrative şi 

activităţi de servicii suport2) 
207.4 16.6 1.9 

Administraţie publică şi apărare; 

asigurări sociale din sistemul public2) 
230.1 24.5 4.0 

Învăţământ1), 2) 413.0 61.0 9.7 

Sanatate si asistenţă socială1), 2) 407.6 57.5 9.1 

Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative2) 
67.1 7.9 0.9 

Alte activităţi de servicii2) 141.2 19.0 2.8 

TOTAL 8410.7 1156.5 195.3 

 
Sursa:  Calculat pe bazadatelor INS, Anuarul statistic (din BalanţaForţei de Muncă la 

sfârşitulanului) 

 

 
4.1.4 Numărul mediu al salariaţilor şi al muncitorilor pe activităţi ale economiei naţionale 
 

 Dupa cum se vede in tabelul de mai jos in judeţul Maramureş salariatii cu cel maia mare 

procent sunt cei din industrie 34, 8 % ), depasind  cu 2% regiunea N-V, uramati de salariatii din 

Comertul cu ridicata si cu amanuntul - 14,4 % in total salariati, învăţământ -10,2%, si sanatate 9,2%. 

Tab. 4.16 Numărul mediu al salariaţilor in 2009 

Activităţieconomice 

Regunea NV JudeţulMaramureş 

Total 

salariaţi 

% salariaţi 

pep 

activităţi 

Total 

salariaţi 

% salariaţi 

pep 

activităţi 

Total 614616 100.0 91900 100.0 

Agricultură, silvicultură, pescuit 9562 1.6 1432 1.6 

Industrie total 201593 32.8 31938 34.8 

Industrie prelucratoare 178456 29.0 29120 31.7 

Construcţii 48487 7.9 7764 8.4 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 
103321 

16.8 
13270 

14.4 

Hoteluri si restaurante 15607 2.5 2653 2.9 

Informaţii şi comunicaţii 8731 1.4 758 0.8 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 12747 2.1 1286 1.4 
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Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 

servicii suport 
15406 

2.5 
1836 

2.0 

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale 

din sistemul public 
23775 

3.9 
3890 

4.2 

Învăţământ 58590 9.5 9376 10.2 

Sanatate si asistenţă socială 52637 8.6 8414 9.2 

Activităţi de spectacole, culturale şirecreative 6866 1.1 826 0.9 

Alte activităţi de servicii 7323 1.2 1552 1.7 

Sursa: Anuarul statistic al României 2010 - Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă 

 
4.2  INFORMAŢII PARŢIALE 

 

4.2.1 Analiza comparativă pe ocupaţii a şomajuluişi  a locurilor de muncă vacante înregistrate 
 

   1.  Constatări din evoluţia la nivelul ocupaţiilor relevante  pentru ruta progresivă: 

Tabel 4.16 

Calificări profesionale Număr locuri de 

muncă intrate noi 

in evidenţa AJOFM 

în anul 2010 

Număr şomeriintraţi noi 

în evidenţa AJOFM în 

anul 2010 

 

Deficit / surplus de 

forţă de muncă în  

2010 

col 1-col 2 
0 1 2 3 

Comerţ 583 739 156 

Turism şi alim.publică 176 337 161 

Industria alimentară 41 192 151 

Mecanică  668 2655 1987 

Fabricarea prod.din lemn 552 999 447 

Electric 96 330 234 

Electromecanic  97 485 388 

Sursa:ANOFMşi AJOFM 

Domenii cu dinamică pozitivă şipotenţial mare de absorţie pe piaţa muncii: comerţ, turismul 

si alimentatia publica– locuri de muncă în creştereşomaj în scădere. 

Domeniul electromecanic şi electric: cunoaşte o scădere a locurilor de muncă ,dar şi scăderea 

numărului de şomeri în domeniu la nivel judeţean. 

Mecanica estedomeniul care înregistrează cel mai mare  excedent de forţă de muncă. 

Industria textilă pare să se confrunte cu dificultăţi concretizate prin locuri de muncă în 

scădere şişomaj în scădere, raport  deficitar locuri vacante-şomaj. 

Fabricarea produselor din lemncunoaşte un deficit al forţei de muncă. 

de muncă-şomeri.   

Pe toate domniile se remarca un deficit de locuri de munca pentru oferta de forta de munca 

aflata pe piata muncii, si care nu are locuri de munca sufiiente in momentul cautzarii unui loc de 

muncă. 

 

2.Constatări din evoluţia la nivelul oupaţiilor relevante pentru liceu tehnologic-ruta directă 

Din perioada analizată (2008-2010) se desprinde dinamica negativa a ocupaţiilor relevante 

pentru profilul servicii cu tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului 

de şomeri din judeţulMaramureş 

 Profilul tehnic a înregistrat acelasi traseu, de un  maxim al somerilorina anul 2009 si un minim 

al locurilor de munca in anul 2009, ca in anul 2010 somerii sa scada si locurile de munca sa 

creascausor. 
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Cresterea alarmantă a numarului de someri in anul 2009 , se datoreaza crizei economice care 

a determinat pe multiagenti economici sa-şirestrangăactivitaţile. Drept urmare si oferta locurilor de 

munca a fost mult dimunuată. 

În ciuda creşterii locurilor de muncă vacante în cazul profilului tehnic ar putea ar avea drept 

cauză nepotrivirea  între exigenţele angajatorilor şicompetenţele persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă.  

Pentru profilul resurse naturale şiprotecţia mediului concluzionăm, că numarulşomerilor este 

mult mai mare faţă de locurile de muncă inregistrate în evidenţelele AJOFM . 
 

 

 
 

3. Constatări din evoluţia la nivelul oupaţiilor relevante pentru şcoala postliceală: 

Pentru şcoala postliceală,  se desprind  domeniile: economic, servicii, sănătate  şi informatică, 

mecanică, construcţiişiinstalaşii, electronică, protecţia mediului, transporturi. 

Daca in perioada anterioara instalarii crizei economice– domeniile  menţionate aveau o 

tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului de şomerişi o balanţă 

favorabilă, după instalarea crizei economice la finele anului 2008 si începutul anului 2009 raportul s-

a inversat printr-o tendinta de creştere a şomerilor în raport cu locurile de muncă inregistrate la 

AJOFM Maramureş,  creindu-se astfel un surplus  de forţa de muncă. 
 

  

someri locuri de munca Deficit / 

surplus de 

forţă de 

muncă în  

2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

constr 27 36 76 89 11 4 72 

economic 21 27 34 20 1 10 24 

electronica 62 117 91 26 1 9 82 

mecanic 78 194 212 20 10 8 204 

protectia 

mediului 54 104 92 5 7 8 84 

servicii 81 120 179 93 40 74 105 

turism 33 38 35 0 3 0 35 

mecatronică şi 

informatică 11 20 18 1 0 2 16 
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4.Constatări din evoluţia la nivelul ocupaţiilor relevante pentru învăţământul superior: 

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

muncă vacante la nivel regional, se desprinde o tendinţă de scadere a locurilor de muncă în paralel cu 

cresterea  numărului de şomerişibalanţă negativă locuri de muncă-şomeri (în ordinea numărului de 

locuri de muncă vacante la nivel regional):  

 Ingineri mecanici-29 

 Profesori  in inavatamntul gimnazial-22 

 Medici-17 

 Specialisti informatica-16 

 Ingineri electricieni si energeticieni-14 

 Medici stomatologi-11 

 Ingineri ind. alimentara-10 

 Medici diferite specializari-9 

 Profesori in inv. Posliceal-8 

 Ingineri ind. lemnului, ingineri metalurgi si ingineri mineri-7 
 

 

4.2.2 Evoluţiile recente ale şomajuluişi locurilor de muncă vacante inregistrate la AJOFM 

(aspecte critice in contextul crizei economice şifinaciare) 
 

Începând din ultimul trimestru al anului 2008 s-au făcut tot mai puternic simţite efectele crizei 

financiare şi economice globale.  Ritmul de creştere economică a scăzut, multe societăţi comerciale 

şi-au restrains activitatea sau au falimentat. S-a extins şomajul tehnic, s-au anunţat disponibilizări 

consistente care nu întotdeauna s-au confirmat, dar au păstrat o stare de tensiune pe piaţa muncii şi au 

generat previziuni dintre cele mai pesimiste. Rata şomajului a cunoscut creşteri constante şi rapide, 

„câştigând” în 12 luni aproape un punct procentual , iar numărul şomerilor care începând cu mai 2007 

s-a menţinut constant sub 7300 persoane lunar, a crescut începând din luna decembrie 2008, ajungând 

în decembrie 2009 la 13.282 persoane, inregistrând o creştere de aproape 100%. 

Din cele prezentate rezultă că piaţa muncii este într-o continuă schimbare şi orice 

consideraţie în legătură cu aceasta trebuie să ţină seama de contextul mai larg, social economic al 

momentului.  
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În acest context, vă prezentăm evoluţia şomajului şi a activităţilor serviciilor publice de ocupare 

şi formare profesională desfaşurate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Maramureş. 
 

 
 

Pe fondul cresterii numarului de someri si a ratei somajului  , s-au produs si schimbari 

structurale care pot fi puse in legatura directa cu situatia de criza ,  astfel: 

 -Inversarea raportului dintre somerii indemnizati si neindemnizati, incepand cu luna iunie 

2009 –aprilie 2010 (vezi tab.2)- daca la inceputul crizei,   somerii neindemnizati reprezentau un raport 

de 62%  in total someri inregistrati, iar cei indemnizati 38%, in anul 2010 in luna februarie,  somerii 

indemnizati erau un proportie de 66% iar cei neindemnizati de 34% - Cresterea mai puternica a 

somajului masculin (vezi tab.2); 

         -Cel mai puternic afectate de somaj : 

               -grupele de varsta de 30-49 de ani (cresteri a nr. de pers); 

               -persoanele cu studii liceale si postliceal ; 

-cresterea ratei somajului in toate localitatile judetului cu mentinerea    repartitiei  teritoriale a 

şomerilor ; 

             -dezechilibre intre intrările şi ieşirile din evidenţa agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă. 

 În ceea ce priveşte evoluţia locurilor de muncă vacante in contextual crizei economice, trendul 

este deja cunoscut  descendent, si o oferta redusa de locuri de munca in intervalul 2008-2010 cu o 

usoara revenire de la jumatatea nului 2010. 

 

Intrări şomeri în evidenţele agenţie vs. locuri de muncă vacante 2008-2010: 
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4.2.3 Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu 
 

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

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

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

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

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

locuri de muncă în viitor) şi a cererii înlocuite s-au estimat locurile de muncă disponibile, in ipotezele 

de calcul al celor două variabile. Acest indicator poate lua valori pozitive dacă există cerere potenţială 

sau dacă aceasta indică distrugere de locuri de muncă dar nivelul cererii înlocuite este mai mare decât 

distrugerea de locuri de muncă. 

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

naţional a utilizat serii de date de la Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada 2000-2088 

privind:  

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

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

CAEN REV1) 

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

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

CAEN REV1) 

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

lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii:  

 Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze: 

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

(Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013 

- pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluţie a valorii adăugate brute: un ritm 

anual de creştere în industrie de 1.0325, un ritm de 1.0305 în construcţii şi respectiv un ritm anual de 

creştere în servicii de 1.0165 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de creştere 

aşteptate pentru perioada 2011 – 2012). S-a considerat că în cadrul fiecărei ramuri, diviziunile 
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componente urmează evoluţia ramurii. S-a optat pentru alegerea pentru perioada 2014-2020 a unor 

ritmuri de creştere a VAB inferioare anului 2013 deoarece s-a dorit luarea în considerare a prezumtivei 

crize economice pe care specialiştii o previzionează după anul 2013.  

- pentru evoluţia Costului forţei de muncăpentru anii 2009 şi 2010 s-a ţinut cont de valorile reale 

publicate de Institutul Naţional de Statistică, în timp ce pentru anii 2011-2020  s-a considerat un ritm 

anual de creştere constant şi egal cu 1.015.  

- pentru evoluţia Investiţiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere anual pentru 2009 (0.76) pe total 

industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa altor informaţii s-a considerat că această 

scădere a fost înregistrată identic la nivelul fiecărei diviziuni CAEN. Pentruperioada 2010 – 2020 s-a 

estimat trendul liniar al variabilei pe baza datelor observate pe întreaga perioadă de analiză. 

 Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 

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

de 0.9 faţă de 2009 în construcţii, în timp ce în servicii se menţine constantă pe perioada 2010-2011. 

Pentru perioada 2012- 2013 se menţin evoluţiile prognozate de Comisia Naţională de Prognoză, în 

timp ce pentru perioada 2014- 2020  s-a considerat un ritm anual de creştere în industrie de 1.036, un 

ritm de 1.044 în construcţii şi respectiv un ritm anual de creştere în servicii de 1.032 (valori calculate 

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

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

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

 Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 

 - VAB înperioada 2014 - 2020 se menţine la nivelul prognozat pentru anul 2011. De asemenea, s-a 

ţinut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste jumătate dintre cei intervievaţi sunt 

de părere că România nu îşi va reveni din criza economică până în anul 2013. 

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

cu 2008, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm anual de creştere de 1.015 constant. 

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

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

populaţiei ocupate din cadrul lor îşi menţine trendul observabil pentru perioada 2000- 2008. 

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

naţional pentru anii 2009 şi 2010 (engl.nowcast) cu valorile reale (erorile au fost de aprox. 1-2%).  

Rezultatele proiecţiilor 

1. Proiecţia cererii potenţiale la nivel naţional 

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

ce generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru perioada 2011 – 2020 indică 

scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist şi a celui moderat şi creşterea acesteia în ipoteza 

scenariului optimist. 
Tabelul 4.17 (mii persoane) 

  

scenariu PESIMIST 

scenariu 

MODERAT  

(de bază) 

scenariu OPTIMIST 

2009 9243 9243 9243 

2010 9239 9239 9239 

2011 8939 9161 9400 

2012 8951 9095 9414 

2013 8972 9045 9437 

2014 8937 9032 9440 

2015 8903 9021 9444 

 2016 8867 9009 9447 

2017 8831 8996 9450 
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 2018 8794 8982 9452 

 2019 8756 8968 9454 

2020 8718 8954 9456 

 

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

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

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

invăţământul profesional şi tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă între 2012-

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

2014 urmate de trenduri de creştere între 2015 şi 2020 în regiunile Sud, Centru, Vest, Bucureşti-Ilfov. 

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

proiecţiilor la nivel regional privind populaţia ocupată. Proiecţia în structură de ocupaţii pentru fiecare 

judeţ în parte a plecat de la asumpţia că este puţin probabil să se producă în următorii trei ani 

modificări structurale semnificative faţă de anul 2009 

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

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

persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) la nivel naţionalşi pe regiuni. Apoi, ratele de pensionare au 

fost rafinate la nivel de judeţ prin raportarea la ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în populaţia 

totală ocupată a judeţului respectiv şi compararea acesteia cu ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în  

populaţia totală ocupată a regiunii din care face parte judeţul.  

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

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

an de prognoză, cererea înlocuită compensează scăderile cererii potenţiale rezultată din 

evoluţiapotenţială a activităţilor economice. Diferenţa dintre cererea înlocuită şi modificarea cererii 

potenţialefaţă de anul anterior este explicată de existenţa unor locuri de muncă disponibile. Estimarea 

dinamicii acestora, ca şi a cererii potenţiale, înlocuite şi agregate în ipotezele scenariului de bază 

(moderat) arată existenţa unor oportunităţi pentru ocuparea tinerilor absolvenţi sau a inactivilor, 

respectiv a şomerilor. Dacă acceptăm ipoteza că ponderea populaţiei inactive nu se modifică şi nici 

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

disponibile pentru absolvenţii din diferite domenii relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic. 
 

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

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze ale 

cererii 

potenţiale 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 

 

 

 

 

 

Prognoze ale cereriipentrujudeţulMaramureş 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze ale 

cererii 

potenţiale 132389 130619 129137 129486 128152 127505 126914 126381 125906 125490 
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Prognoze ale 

cererii 

inlocuite 1149 1134 1121 1124 1112 1106 1101 1097 1093 1089 

Prognoze ale 

cererii 

agregate 133538 131753 130258 130610 129264 128611 128016 127478 126999 126579 

 

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

  NE SE S SV V NV C B TOTAL 

Agricultura, vanatoare 

si servicii anexe 

2011 769388 314328 440737 427939 95832 246119 118969 2601 2415913 

2012 759888 304601 426404 417158 85341 233968 109735 565 2337661 

2013 747865 294769 412081 406176 75350 222101 100867 198 2259408 

Silvicultura, exploatare 

forestiera si servicii 

auxiliare 

2011 12286 3210 4925 2506 4564 9649 1216 0 38357 

2012 11859 2933 4821 2330 4595 9629 859 0 37025 

2013 11432 2668 4711 2160 4611 9586 524 0 35693 

Pescuitul, piscicultura si 

serviciile anexe 

2011 637 326 802 0 52 94 82 275 2269 

2012 556 257 690 0 32 72 52 235 1895 

2013 466 194 570 0 16 53 29 194 1521 

Extractia 

hidrocarburilor si 

servicii anexe 

2011 5216 1666 20771 11283 4017 3560 5740 1621 53875 

2012 5123 900 20782 11012 4081 3646 5959 1655 53158 

2013 5049 154 20861 10782 4158 3741 6193 1693 52632 

Alte activitati extractive 

2011 891 3101 1401 413 1471 667 914 433 9290 

2012 815 3211 1392 372 1501 531 841 430 9092 

2013 745 3326 1387 334 1534 403 774 428 8930 

Industria alimentarasi a 

bauturilor 

 

 

 

2011 35449 31256 36140 12293 14103 24154 33240 21727 208363 

2012 35870 31000 36428 11755 13373 23759 33278 21130 206593 

2013 36388 30836 36816 11259 12692 23437 33411 20601 205440 

Fabricareaproduselor 

din tutun 

2011 0 83 500 43 0 127 293 1111 2157 

2012 0 68 400 42 0 130 325 1112 2078 

2013 0 55 350 40 0 134 315 1117 2011 

Fabricareaproduselor 

textile 

2011 23685 3495 9223 2606 13285 12263 30881 11023 106461 

2012 23921 3185 8676 2552 13510 11489 31601 10398 105332 

2013 24224 2891 8163 2507 13773 10763 32402 9815 104537 

Industria de maşini si 

echipamente 

 

 

 

2011 33018 9428 47016 9772 26383 16744 27052 15742 185156 

2012 34488 9588 46700 9462 27523 16778 24635 15432 184606 

2013 36041 9773 46505 9176 28729 16855 22289 15161 184529 

Producţia de mijloace 

ale tehnicii de calcul si 

de birou 

2011 47 251 373 443 760 676 359 2388 5296 

2012 14 246 358 445 680 651 343 2397 5133 

2013 0 242 345 449 608 630 329 2397 4999 

Industria de maşini si 

aparate electrice 

2011 1578 1662 18656 3402 38281 14861 15139 4326 97905 

2012 1371 1542 18258 2041 39075 15566 15025 4293 97172 

2013 1171 1428 17914 701 39964 16304 14954 4273 96711 

Industria de 

echipamente pentru 

radio, televiziune si 

comunicatii 

2011 584 0 0 432 10910 819 758 1381 14885 

2012 560 0 0 442 10683 805 771 1357 14617 

2013 539 0 0 452 10496 793 786 1337 14402 
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Industria de aparatura si 

instrumente medicale, 

de precizie, optice si 

fotografice, 

ceasornicarie 

2011 1892 226 1018 41 3005 543 966 3061 10752 

2012 1909 221 1067 40 2933 546 915 2884 10515 

2013 1931 217 1117 39 2873 551 869 2724 10323 

Industria mijloacelor de 

transport rutier 

2011 1072 468 37632 5156 14591 4886 9667 357 73830 

2012 1088 360 37942 4317 15714 4799 8434 138 72791 

2013 1106 255 38288 3512 16860 4729 7259 0 72008 

Industria altor mijloace 

de transport n.c.a. 

2011 4337 31101 5317 12457 15587 1782 958 5180 76718 

2012 3924 30840 5668 11995 16104 1633 952 5127 76243 

2013 3526 30662 6031 11569 16658 1490 948 5088 75971 

Producţia de mobilier si 

alte activitati industriale 

n.c.a. 

2011 10686 6435 15546 3737 13467 51556 17291 5993 124711 

2012 9742 6389 15866 3508 13635 53253 15813 5642 123848 

2013 8836 6361 16227 3291 13839 55079 14396 5312 123340 

Recuperarea deseurilor 

si resturilor de materiale 

reciclabile 

2011 740 2123 2321 40 799 938 389 372 7721 

2012 746 2110 2257 39 790 928 316 314 7500 

2013 754 2106 2205 38 784 922 247 261 7317 

Producţia si furnizarea 

de energie electrica si 

termica, gaze si apa 

calda 

2011 20243 16427 14233 31716 12288 8297 18192 19312 140710 

2012 19876 16443 13900 32371 11674 7518 17963 19160 138904 

2013 19578 16507 13615 33110 11108 6779 17794 19068 137558 

Captarea, tratarea si 

distributia apei 

2011 5691 4063 5692 2188 3659 3603 2826 623 28346 

2012 5881 3738 5686 2009 3754 3564 2774 463 27868 

2013 6084 3435 5699 1841 3858 3538 2732 310 27498 

Comert cu amanuntul 

(cu exceptia comertului 

cu autovehicule si 

motociclete); reparea 

bunurilor personale si 

gospodaresti 

2011 105352 92162 90265 55687 59451 92230 99650 120897 715694 

2012 106435 93214 89832 55189 58299 92907 101467 120093 717437 

2013 107523 94269 89396 54688 57141 93586 103291 119284 719180 

Hoteluri si restaurante 

2011 20269 19625 16132 3654 12487 20159 17905 26685 136915 

2012 20537 19298 15948 2664 12332 19938 17908 27376 136002 

2013 20840 19010 15796 1691 12202 19756 17944 28108 135347 

Transporturi terestre; 

transporturi prin 

conducte 

2011 31858 49100 43065 26027 45120 50076 47592 81372 374209 

2012 31050 49226 42345 25032 45269 50360 48217 82651 374150 

2013 30288 49425 41688 24073 45485 50718 48914 84054 374645 

Transporturi pe apa 

2011 284 11208 280 576 0 112 162 220 12841 

2012 281 10990 274 580 0 106 170 197 12598 

2013 278 10809 270 586 0 101 177 176 12397 

Activitati anexe si 

auxiliare de transport, 

activitati ale agentiilor 

de turism 

2011 2081 5577 2589 2022 882 1219 2968 6030 23367 

2012 2182 4799 2680 2133 879 1137 3048 6134 22992 

2013 2285 4054 2773 2246 878 1061 3132 6247 22676 

Posta si telecomunicatii 

2011 9971 7737 9604 6223 9261 7708 4229 33872 88605 

2012 9645 7329 9352 5928 9326 7208 3523 35410 87720 

2013 9344 6942 9125 5649 9409 6731 2836 36991 87027 

Informatica si activitati 

conexe 

2011 2668 0 1603 935 2241 3751 2413 11917 25528 

2012 2681 0 1532 806 2187 3675 2297 11943 25120 

2013 2699 0 1466 683 2140 3610 2189 11995 24781 

Cercetare-dezvoltare 

2011 598 274 2747 1291 379 679 1574 9776 17319 

2012 557 181 2679 1340 352 652 1601 9598 16960 
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2013 519 93 2621 1391 327 627 1632 9453 16662 

Alte activitati de 

servicii prestate in 

principal 

intreprinderilor 

2011 13759 16436 27466 18021 10151 5478 8234 48527 148071 

2012 13358 16149 27736 18750 9820 4268 7946 49097 147124 

2013 12987 15895 28054 19505 9510 3080 7677 49752 146461 

Administratie publica si 

aparare; asigurari 

sociale din sistemul 

public 

2011 73908 71508 61426 52669 33427 42661 55801 93453 484852 

2012 74548 70777 59419 53035 32361 40939 56209 93610 480898 

2013 75168 70048 57437 53387 31307 39240 56603 93752 476943 

Învăţământ 

2011 89223 53285 60891 47726 40542 67792 64338 58372 482168 

2012 90414 52737 61605 47881 40352 67713 65527 59104 485333 

2013 91710 52233 62390 48086 40199 67700 66796 59904 489018 

Sanatate si asistenta 

sociala 

2011 74569 47072 57339 34940 29305 54288 47320 83467 428301 

2012 75653 46908 58537 34678 27542 53970 47245 85900 430433 

2013 76833 46795 59813 34453 25790 53708 47222 88456 433069 

Eliminarea deseurilor si 

a apelor uzate; asanare, 

salubritate si activitati 

similare 

2011 2085 7219 8548 2235 2937 3358 4653 6648 37683 

2012 1719 7689 8941 2149 2985 3325 4992 6825 38624 

2013 1333 8172 9342 2056 3032 3286 5342 7002 39565 

Activitatiasociative 

diverse 

2011 7564 5375 7104 6039 4525 10344 5300 2626 48876 

2012 7953 5542 7334 6513 4687 11029 5328 2283 50670 

2013 8350 5707 7562 7006 4849 11737 5345 1908 52465 

Activitati recreative, 

culturale si sportive 

2011 8078 6858 14940 3797 7998 5930 8341 23685 79627 

2012 7913 6747 15835 3660 8247 5514 8553 23586 80054 

2013 7746 6634 16738 3522 8498 5093 8767 23484 80481 

Alte activitati de 

servicii 

2011 2740 4576 3723 5054 5763 7288 7609 14347 51099 

2012 2028 4504 3432 5214 5396 7385 7387 14668 50014 

2013 1349 4448 3161 5382 5059 7499 7194 15017 49108 

Activitati ale 

personalului angajat in 

gospodarii particulare 

2011 6916 6303 7435 1002 2587 206 0 2444 26893 

2012 7011 7000 7602 1070 2789 0 0 2587 28059 

2013 7089 7732 7533 1140 2998 0 0 2733 29225 

Activitati desfasurate in 

gospodarii private, de 

producere a bunurilor 

destinate consumului 

propriu 

2011 3354 0 0 0 0 0 921 0 4275 

2012 3650 0 0 0 0 0 1003 0 4652 

2013 3946 0 0 0 0 0 1084 0 5029 

Activitati ale 

gospodariilor private, de 

servicii pentru scopuri 

proprii 

2011 2612 699 358 0 0 100 826 1060 5655 

2012 2839 760 389 0 0 109 898 1152 6146 

2013 3066 821 420 0 0 117 969 1244 6638 

Activitati ale 

organizatiilor si 

organismelor 

extrateritoriale 

2011 0 0 0 0 0 0 1583 494 2078 

2012 0 0 0 0 0 0 1691 528 2219 

2013 0 0 0 0 0 0 1799 562 2360 

 

 

 

4.Proiecţia cererii de formare profesională la nivel regional şijudeţean – scenariul moderat 

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

majore de ocupaţiişisecţiuni CAEN Rev2, pentru a detalia industria prelucrătoare pe diviziuni s-a 
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utilizat structura pe ocupaţiişiactivităţi economice din Recensământul din anul 2002. Presupunând că 

structura populaţiei ocupate pe diviziuni în cadrul industriei prelucrătoare nu s-a modificat de la data 

ultimului recensământ, s-a aplicat această structură la rezultatele proiecţiei cererii de forţă de muncă 

pe subgrupe majore de ocupaţiişisecţiuni CAEN. 

În continuare, evoluţia cererii de formare profesională pe domenii de pregătire ale învăţământului 

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

structură matriceală, ca intersecţie dintre structura pe grupe ocupaţiişi structura pe activităţi CAEN. 

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

salariaţi din acest sector economic. 
 

Domeniul de 

pregătire 

Grupe de ocupaţii Activităţi economice 

Agricultură Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi 

asimilaţi (32) 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 

Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, 

silvicultură şi pescuit (61) 

Chimie 

industrială 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31) Fabricarea substantelor si a produselor 

chimice  

Fabricarea celulozei, hartiei si a 

produselor din hartie  

Industria de prelucrare a titeiului, 

cocsificarea carbunelui si tratarea 

combustibililor nucleari  

Fabricarea produselor din cauciuc si 

mase plastice 

Operatori la instalaţii fixe şi lucrători asimilaţi (81) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de maşini, 

echipamente şi alte produse (82) 

Meseriaşi si muncitori calificaţi in industria 

extractiva si construcţii (71) 

 

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

repararea autovehiculelor si 

motocicletelor 
Modele, manechine şi vânzători în magazine şi pieţe 

(52) 

Economic Funcţionari de birou (41) Dispersie mare transectorială 

Electric Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31) 

Meseriaşi şi muncitori calificaţi in metalurgie, 

construcţii metalice si asimilati (72) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de maşini, 

echipamente şi alte produse (82) 

Electromecanică Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31) Dispersie mare transectorială 

Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor (31) 

Meseriaşi si muncitori calificaţi in metalurgie, 

construcţii metalice si asimilati (72) 

Operatori la instalaţii fixe şi lucrători asimilaţi (81) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de maşini, 

echipamente şi alte produse (82) 

Conducători de vehicule  şi operatori instalaţii 

mobile (83) 

Electronică 

automatizări 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31) Dispersie mare transectorială 

Meseriaşi şi muncitori calificaţi în metalurgie, 

construcţii metalice si asimilati (72) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de maşini, 

echipamente şi alte produse (82) 

Fabricarea 

produselor din 

lemn 

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

lemn şi plută, cu excepţia mobilei; Meseriaşi si muncitori calificaţi in mecanica fina, 

artizanat, imprimerie si asimilati (73) 



 

 59 

Meseriaşi si muncitori calificaţi in industria 

alimentara si alte meserii artizanale (74) 

fabricarea articolelor din împletitură 

de pai şi alte materiale vegetale 

Producţia de mobilier şi alte activităţi 

industriale 

 

Operatori la instalaţii fixe şi lucrători asimilaţi (81) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de maşini, 

echipamente şi alte produse (82) 

Turism şi 

alimentaţie 

Functionari în servicii cu publicul (42) Hoteluri si restaurante 

 Lucrători în servicii personale şi protecţie (51) 

Meseriaşi si muncitori calificaţi in industria 

alimentara si alte meserii artizanale (74) 

Resurse naturale 

şi protecţia 

mediului 

Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi 

asimilaţi (32) 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 

Distributia apei; salubritate, 

gestionarea deseurilor, activitati de 

decontaminare 

Recuperarea deseurilor si resturilor de 

materiale reciclabile 

Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, 

silvicultură şi pescuit (61) 

 

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

ipoteza că au avut loc alocări  ale forţei de muncă (şi se va respecta înclinaţia şi în viitor) strict în domeniul de activitate 

şi în ocupaţia în care se face pregătirea. 

 

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

Domeniul de educaţieşiformareprofesională Ponderi previzionate ale cererii de 

formare profesională pentru 2013-

2020 

(%) 

Agricultură 2,8 

Comerţ 15,2 

Economic 10,7 

Electric 4,0 

Electromecanică 0,8 

Electronicăşiautomatizări 0,5 

Fabricareaproduselor din lemn 4,9 

Industriealimentară 1,9 

Turismşialimentaţie 3,1 

Protecţiamediului 6,4 

Estetica si igiena corpului omenesc  

Silvicultura  

 

 Plecînd de la Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea 

Nord-Vest, în baza anlizei specificului economic şi de piaţa muncii al judeţului Maramureş, membrii 

CLDPS aprecizăcă Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire din judeţul 

Maramureş este următoarea: 
 

 

 

 

 

 

 

6.Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul Maramureş 
% 
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Domeniul de educaţieşiformareprofesională Ponderi previzionate ale cererii de 

formare profesională pentru 2013-

2020(%) 

Agricultură 5% 

Chimieindustrială 1% 

Construcţii, instalaţiişilucrăripublice 9% 

Comerţ 5% 

Economic 8% 

Electric 4% 

Electromecanică 2% 

Electronicăşiautomatizări 9% 

Fabricareaproduselor din lemn 8% 

Industriealimentară 6% 

Industrietextilăşipielărie 11% 

Materiale de construcţii 0% 

Mecanică 15% 

Turismşialimentaţie 7% 

Protecţiamediului 8% 

Tehnicipoligrafice 0% 

Productie media 0% 

Estetica si igiena corpului omenesc 1% 

Silvicultura 1% 

 

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

CLDPS, comparativ cu ponderile estimate pentru nivelul regional in cadrul studiului previzional, 

sunt justificate in baza urmatoarelor considerente: 

- in domeniul comerţ - nu sunt opţiuni din partea elevilor şi nu organizăm clase sub efectiv 

- in domeniul mecanică -nu există cerere pe piaţa muncii  

- in domeniul industrie textilă şi pielărie - s-au desfiinţat şcolile de arte şi meserii din mediul 

rural care şcolarizau elevi în acest domeniu  

- in domeniul electronică şi automatizări -e un domeniu în dezvoltare   

- in domeniul turism şi alimentaţie publică  - există potenţial, este o zonă turistică 

- in domeniul industrie alimentară -există potenţial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii NORD VEST  
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PROGNO

ZE ALE 

CERERII 

AGREGA

TE - 

REGIUNE

A NORD-

VST 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pon

dere

a din 

cere

rea 

pieţe

imu

nciip

entr

ucali

ficar

i de 

nivel

2 şi 3 

în 

2017 

Pond

ereni

vel 3 

pentr

ucont

inuar

eastu

diilorî

nînvă

ţămâ

nt 

super

ior în 

2017 

(asigu

rarea 

bench

mark 

europ

ean) 

Ponde

rinivel 

2 şi 3 

înofer

taedu

caţion

ală a 

IPT - 

ieşiriî

n 

2017 

Total Total 
8201

38 

809

175 

799

991 

802

155 

793

890 

789

880 

786

223 

782

922 

779

979 

7773

98     

Calificări 

specifice 

nivelului 3 

de 

calificare 

Calificări 

specifice 

nivelului 3 

de 

calificare 
1457

88 

143

839 

142

206 

142

591 

141

122 

140

409 

139

759 

139

172 

138

649 

1381

90 18% 27% 

Calificări 

specifice 

nivelului 2 

de 

calificare 

Calificări 

specifice 

nivelului 2 

de 

calificare 
6743

50 

665

336 

657

785 

659

564 

652

768 

649

471 

646

464 

643

750 

641

330 

6392

08 82%   

 

Notă: Ponderea de 27% a nivelui 3 pentru continuarea studiilor în învăţământ superior în 2017 este 

conform ţintei asumate de România prin PNR privind ponderea absolvenţilor de învăţământ terţiar în 

2020. 

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

cadrul ofertei educaţionale a IPT aproximativ 40% se recomandăsă fie pentru calificări de nivel 

3 iar 60% pentrucalificări de nivel 2. 

4.3 CONCLUZII DIN ANALIZA PIETEI MUNCII, IMPLICAŢII PENTRU   IPT 
 

4.3.1 Principalele constatari desprinse din informaţiileAmigo la nivel regional 
 

 Din studiile efectuate în anii anteriori, structura populaţiei ocupate civile pe judeţe indică 

tendinţe de creştere pentru toate judeţele regiunii, cea mai importantă fiind în Bistriţa-Năsăud. În 

perioada anilor 2002-2007 evoluţia ocupării a cunoscut diferenţe de la un judeţ la altul. În timp ce în 

Satu Mare, Bihor şi Sălaj ocuparea scade, în Bistriţa-Năsăud şi Maramureş rămâne relativ constantă. 

După anul 2000, judeţul Cluj înregistrează o tendinţă de creştere constanta a ocupării fata de 

celelalte judete. 

Rata de ocupare, la nivelul regiunii Nord-Vest, a scăzut de la 57.8% în 2002 la 56.0% în 2005 

si a crescut in 2006 la 57,1 ca sa scada apoi cu 0,1 % in 2009. Pe sexe, in 2009  reducerea a fost de 

2,2% pentru sexul masculin, si 0,1pp.  pentru sexul feminin.  

Pe medii rezidenţiale, cea mai mare rata de ocupare a fost  în 2008 58, 2% faţă de 2007 cu 

0,8% pentru mediul urban, faţă de scăderea cu 2,4% înregistrată în mediul rural în aceeaşi perioada 
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de timp. Spre finalul intervalului analizat, 2009  rata de ocupare din mediul  urban a scăzut cu 2,2 

puncte procentuale faţă de 2008, iar rata de ocupare din mediul rural a crescut cu 0,2 puncte 

procentuale. 

Tranziţia de la ţară la oraş a populaţiei, precum şimigraţiaforţei de muncă  explică acest 

fenomen de părăsire a zonelor rurale, în care agricultura de subzistenţăşipuţinii investitori existenţi 

din rural nu mai pot asigura dezvoltarea acelor zone., valabil pâna in 2008. Faptul creşterii ratei 

ocupării în 2009 din mediul rural,  se datorează mai ales oficializării tuismului rural, prin obţinerea de 

cerificate de administratori pensiune turistică pentru locuitorii care sunt proprietari de pensiune 

turistice. În acest context o parte din cei care în anii anterior au migrat la oraş pentru  un loc de munca,  

acum in 2008 -2009  s-au reîntors în mediul rural pentru a-şi deschide o pensiune turistică. 
 

Regiunea NORD 

VEST 

Rata de ocupare3)  15-64 ani 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

TOTAL 57,8 57.2 56.1 56 57.1 57 56.4 55.2 

Masculin 62,6 62.2 61.4 61 61.7 61.1 60.7 60 

Feminin 53,1 52.2 50.9 51.1 52.6 52.8 52.1 52.1 

Urban 54,0 54.2 56.6 54.8 56.5 57.4 58.2 56 

Rural 62,3 60.7 55.5 57.5 57.9 56.4 54 54.2 

 

Femeile, care reprezintă un grup ţintă în statisticile privind ocuparea forţei de muncă, 

înregistrează o rată de ocupare mai mica decât a bărbaţilor, dar totusi cu o mica crestere in 2007 fata 

de 2006, şi păstrarea aceleiaşi rate ăn 2008 şi 2009 de 52, 1%, pe cand cea a barbatilor a scazut cu 0,7 

în 2009 faţă de 2008%.  

Reducerile de personal, precum şi nivelul scăzut al salariilor pe ramură au dus la diminuarea 

numărului locurilor de muncă şi implicit, la creşterea numărului de şomeribărbaţi. Pe de altă parte, 

dezvoltarea comerţului si a serviciilor din regiune mai ales in domeniul turismului, a dus la crearea de 

locuri de muncă în domeniul serviciilor, unde ponderea mare a salariaţilor o deţin femeile.  

Tendinţa de creştere a ratei de ocupare a femeilor se înscrie în tendinţa din Uniunea Europeană, 

unde rata de ocupare este de 58,3%. În domeniul serviciilor, majoritatea locurilor de muncă sunt 

ocupate de femei, spre deosebire de industria grea, unde numărul angajatelor este mai scăzut.  
 

4.3.2 Concluzii din analiza principalilor indicatori din balanţaforţei de muncă 
 

Resursele de muncă existente la un moment dat în societate exprimă numărul persoanelor 

capabile de muncă, respectiv acea parte a populaţiei care posedă ansamblul capacităţilor fizice şi 

intelectuale ce îi permit să desfăşoare o activitate utilă. 

Resursele de munca in judeţulMaramureş in intervalul  2007-2009,  respecta tendinţa de 

scadere de la inceputul crizei economice  si creşteusor , la finele anului 2009. 

Un indicator important îl reprezintă populaţia ocupată civilă. 

Din analiza efectuată, populaţia ocupata civilă  a judeţului înregistrează o tendinţă de scădere 

în perioada anilor 2002-2007 dar in intervalul 2007-2009 inregistrează o uşoarăcrestere . 

 Pondereapopulaţieicivileocupateestemai mare înagriculturăşiservicii , de 37,1% respectiv 

33,8% in 2009. 

 Ponderea în sectorul servicii deşi este mare la nivel local (34,6%), este sub cea regională cu 

5,3% şi cu 9,0  mai mică decât la nivel naţional. 

 In sectorul construcţii, populaţia ocupată este mai mică cu 1,1% faţă de nivelul regional şi cu 

1,9% faţă de nivelul naţional. 
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4.3.3 Concluzii din analiza populaţiei active civile 
 

 Cea mai mare pondere a şomerilor o deţine populaţia cu vârste între 15 şi 25 de ani, urmată de 

cea cu vârsta de 25-34 de ani.  

 Pentru prima grupă de vârstă, pe plan educaţional se impune o completare a cunostintelor care 

se dovedesc a fi insuficiente pentru cerintele de pe piaţa muncii, coroborata cu fixarea cunoştinţelor 

din ultimii ani de învăţământ pentru ca absolvenţii să stăpânească mult mai bine deprinderile  practice 

care fac să le crească şansele de ocupare a unui loc de muncă.  

Cea de-a doua grupă de varstă va avea de ales între specializarea sau perfecţionarea pe o 

anumită meserie, sau reorientarea spre dobândirea competenţelor specifice unei alte meserii cerute pe 

piaţa muncii. Acest lucru se poate realiza prin cursurile de calificare şi recalificare oferite de centrele 

de formare profesională din cadrul agenţiilorjudeţene pentru ocuparea forţei de muncă,   precum şi de 

către agenţii economici autorizaţi în acest sens, pe baza studiilor pieţei muncii prin raportul cerere – 

ofertă de locuri de muncă la nivel local şi regional.  

În acest sens, învăţământul pentru adulţi este o oportunitate care trebuie valorificata la maxim. 

Institutiile care ar putea la fel de bine sa satisfacacerintele de calificare pentru adulţi, atat din punct de 

vedere al personalului de predare cat si din punct de vedere a bazei materiale si dotarilor, sunt 

institutiile de învăţământ.  

Raportul cerere-ofertă pe domenii de activitate este negativ, conform prognozelor efectuate de 

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, urmând o tendinţă 

de scădere din anul 2005 către anul 2013.  

Proiecţiile arată că în anul 2013 cererea de forţă de muncă va fi orientată spre: 

- servicii 

- construcţii 

- comerţ 

- transport - depozitare - comunicaţii 

- hoteluri şi restaurante.  

Sunt tendinţe de scădere a ocupării în agricultură, vânătoare şi silvicultură, administraţie 

publică şi apărare, precum şi în învăţământ. 

Piaţa muncii depinde de mediul economic prin generarea de locuri de muncă, reglementări 

legale şi fiscalitate. Acestea au înregistrat deja îmbunătăţiri pe parcursul ultimilor ani, mentalitatea 

angajatorilor suferind transformări pozitive prin apelul la profesioniştii din domeniul resurselor 

umane, specializări şi cursuri de perfecţionare. 

Competenţeşiabilităţi noi, cum ar fi spiritul antreprenorial, iniţiativa, lucrul in echipă, 

creativitatea, asumarea responsabilităţilor, cunoştinte de limbi străine si utilizarea calculatorului etc., 

au fost deja introduse în instruirea elevilor din şcoli.  
 

 

4.3.4 Concluzii din analiza compartivă pe ocupaţii a şomajuluişi locurilor de muncă vacante 

înregistrate la AJOFM 
 

  În urma concluziilor prezentate în acest capitol, din analiza datelor din Anexa 5 (piata muncii) în  tabelul de mai 

jos, sunt prezentate ponderile locurilor de muncă vacante înregistrate la Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă din 

regiunea NV în anul 2010 şi ţintele orientative pe domenii pentru anul 2013. 

 De menţionat faptul că ponderile pentru 2013 reprezintă o imagine de ansamblu asupra cererii pieţei muncii, cu 

rezerva că aceastea vor fi revizuite ca urmare a evoluţiilor lunare până în luna noiembrie,  când vor fi reactualizate. 

Ponderileorientative a  domeniilor de formareprofesională 
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Domeniulpregatirii de bază Ponderilocuri de 

muncă vacante 2008 

 

ŢINTE orientative pe 

domenii in  2013 

% 

1.Mecanică 20,9% 22 

2.Electromecanică 3,0 4 

3.Electronicăautomatizări 0,4 6,5 

4.Chimie industrială 0,2 1,5 

5.Materiale de construcţii 2,26 1 

6.Electric 3,0 4,5 

7.Construcţii, instalaţii si lucrări publice 10,8 11,5 

8.Agricultură +Protecţia mediului 0,3 3,5 

9.Silvicultură 3,0 1,5 

10.Comerţ + Economic 18,3 13 

11.Turism sialimentaţie 5,52 9,5 

12.Industrie alimentară 1,28 6 

13.Fabricarea produselor din lemn 17,33 6 

14.Industria textilăsipielărie 12,37 6 

15.Tehnici poligrafice + Producţie media  0,2 1,5 

16.Estetica si igiena corpului omenesc 1,0 2 

 

4.4 CONCLUZII PENTRU IPT 
 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Scăderea ratei de ocupare 

rata şomajului sub media 

la nivel naţional, 

şomajul  ridicat al 

tinerilor şi şomajul de 

lungă durată 

 Reducerile de personal, precum şi nivelul scăzut al salariilor pe ramură au dus 

la diminuarea numărului locurilor de muncă şi implicit, la creşterea numărului de 

şomeribărbaţi. Pe de altă parte, dezvoltarea comerţului si a serviciilor din regiune mai 

ales in domeniul turismului, a dus la crearea de locuri de muncă în domeniul serviciilor, 

unde ponderea mare a salariaţilor o deţin femeile. 

Interesulcrescut al  forţei 

de muncăpentruprograme 

de formarecontinuă 

Se observa un inerescrescutpenruprogramede de foramare continua. 

Acesteprograme pot fi oraganizate la nivel de AJOFM-uri, cat si de 

catreinspectoratelescolarejudetene. 

Evoluţiile sectoriale în 

plan ocupaţional, 

analizele şi prognozele 

privind evoluţia cererii şi 

ofertei de forţă de muncă 

Proiecţiile aratã cã în anul 2013 cererea de forţã de muncã va fi orientatã spre: 

- servicii 

- construcţii 

- comerţ 

- hoteluri şi restaurante.  

- Specialisti informticieni 

- Specialisti in recrutare de forte de munca 

Prognozele pe termen mediu sugereazã cã cererea potenţialã pe profesii,  

va fi orientatã spre:  
- lucrãtori operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi  

- meşteşugari şi lucrãtori calificaţi în meserii artizanale, reglare şi întreţinere a 

maşinilor şi instalaţiilor 

- muncitori operativi la instalaţii şi maşini, asamblori maşini, echipamente şi alte 

produse. 

 

 

5.ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DIN JUDEŢ 

 

5.1 CONTEXTUL DE POLITICI PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 
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INDICATORI DE CONTEXT EUROPEAN ŞI NATIONAL 

 În analiza ce urmeaza contextul european şinational constituie cadrul limitativ şi de referinta 

a tuturor indicatorilor  de context specifici. 
 

5.1.1 Contextul European 

 

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

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

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

muncă, productivitate şi coeziune socială. Cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul 

European din 25-26 martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. Printre tintele 

strategiei amintite se numara: reducerea rata abandonului şcolar timpuriu la max 10% astfel incat   

cel puţin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământterţiar, dezvoltarea 

parteneriatelor între sectorul educaţieişi lumea muncii şi asigurarea dobândirii şirecunoaşterii, 

prin învăţământul general, profesional şi superior şi prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-

formală sau informală, a competenţelor cerute pentru angajare în formarea continuă şi pe piaţa 

muncii 

 În vederea realizarii acestor tinte care vizează sistemul educational se are in vedere actionarea 

pe urmatoarele linii: 

 Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigurecompetenţe-cheie şi 

excelenţă 

 Promovarea atractivităţii învăţământului superiorpentru economia bazată pe cunoaştere 

 Susţinerea unei dezvoltări puternicea învăţării transnaţionale şi a mobilităţiiprofesionale pentru 

tineri 

 Măsuri de reducere a şomajuluişi de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor 

 Sprijinirea tinerilor cu risc 

 Susţinerea tinerilor antreprenori şi a activităţilor independente 

Pe baza consultărilor sale, Comisia propune concentrarea eforturilor cooperării europene în 

domeniul educaţieişi formării profesionale în anii care au rămas până în 2020 asupra unui număr de 

patru obiective strategice: 

 realizarea în practică a învăţării de-a lungul vieţiişi a mobilităţiicursanţilor; 

 îmbunătăţireacalităţiişieficienţeiofertei de educaţieşi formare profesională şi a rezultatelor; 

 promovarea echităţiişi a cetăţeniei active; 

 stimularea inovării şicreativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de 

educaţieşi de formare profesională. 

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

(învăţământulşcolar, învăţământul superior, educaţiaşi formarea profesională (VET) 

şieducaţiaadulţilor). Prin urmare, învăţarea de-a lungul vieţii reprezintă o perspectivă fundamentală 

pentru toate obiectivele menţionate mai sus. 
 

5.1.2 Contextul naţional 

 

 Pe plan naţional Programul Naţional de Reformă 2011-2013 întocmit în coformitate cu ţintele 

Strategiei Europene, are la bază proiectarea unei traiectorii descendente a ratei de părăsire timpurie a 

sistemului educaţional, previzionându-se o scădere de la 16,3% căt este  în 2010 la 11,3% în 2020. În 

acest sens se propun ca măsuri cheie:  

 Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii,  
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 Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolariiproveniţi din grupurile 

dezavantajaterii,  

 Susţinereaşi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi diversificarea 

programelor în domeniu,  

 Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul preuniversitar 

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

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

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

Coeziune a Uniunii Europene, cât şi la priorităţile Agendei Lisabona, la realizarea cărora va trebui să-

şi aducă propria contribuţie. Este de menţionat că propunerile Comisiei Europene privind 

managementul Fondurilor Structurale în perioada de programare 2007-2013 reflectă o reorientare 

sporită în sensul susţinerii eforturilor de atingere a obiectivelor fundamentale de la Lisabona 

şiGöteborg, respectiv creştereacompetitivităţii, ocuparea deplină şiprotecţia durabilă a mediului.  

Având în vedere rezultatele PISA pentru alfabetizarea la citire (pentru tinerii în vârstă de 15 

ani), România trebuie să acorde  o maximă importanţă în investigarea motivelor deteriorării 

performanţelor de citire în rândul elevilor  şi a elaborării unor planuri naţionale de acţiune pentru 

dobândirea competenţelor de bază, inclusiv cele destinate adulţilor.  

Planurile de acţiune vor cuprinde în continuare măsuri privind reducerea abandonului şcolar 

timpuriu, creştrerea numărului de absolvenţi ai învăţământului secundar superior şi participarea 

adulţilor la formare pe parcursul întregii vieţi. 

În conformitate cu anexa 2 a HG 39/2009 privind Programul de Guvernare 2009-2012 se vor 

avea în vedere următoarele direcţii de acţiune: 

 realizarea unui sistem educaţional stabil, eficient şi relevant 

 transformarea educaţiei timpurii în bun public 

 descentralizarea învăţământului preuniversitar şi introducerea unui curriculum şcolar bazat pe 

competenţe 

 asigurarea calităţiişi stimularea excelenţei în învăţământul superior de stat şi privat 

 stimularea educaţiei permanente şiobţinerea unor calificări noi, a extinderii specializării 

şiperfecţionării 

 generalizarea programului „Şcoala de după şcoală” 
 

5.2 INDICATORI DE CONTEXT SPECIFICI 
 

5.2.1 Contextul demografic şipopulaţiaşcolară 

 

În reprezentarea grafică de mai jos piramida populaţiei pe sexe şi vârste va înregistra o creştere 

a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 50-70 de ani în perspectiva anului 2060, concomitent cu scăderea 

populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0 -20 de ani. 

Analizând piramida vârstelor proiectată pentru România comparativ cu Uniunea Europeană se 

constată că decalajele vor fi mult mai mari între grupele de vârstă analizate. În perioada 2010 -2050 

populaţia României va înregistra o scădere semnificativă de la 21mil. în 2010 la 18 mil în 2050 

conform datelor furnizate de Eurostat. 

Sursa:Raport  al Comisiei Europene –(Raport privind demografia  Bruxelles,.2008) 

La nivelul judeţuluiMaramureş analiza populaţiei de vârstă preşcolara si  şcolară scoate în evidenţă 

următoarele aspecte : 

 în intervalul 2001- 2011 populaţia şcolară a judeţului a scăzut cu  aproximativ 20% 

 populaţia şcolară în mediul urban depăşeşte cu mult cea din mediul rural (în 2010, populatia 

şcolară din mediul urban era dublă faţă de cea din mediul ruralra în mediul urban) 
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Fig. 5.1 

 

 
 

Tendinţa pe termen lung este de scădere a populaţieişcolare pe intervalele 3-6 ani,  7-14 ani.  

 

5.3. INDICATORI DE INTRARE 
 

5.3.1 Număr de elevi  care revin unui cadru didactic 

 

Indicatorul este o expresie a relaţiei dintre numărul de clase şi nr. de elevi pe ani de studii şi o 

expresie a procesului instructiv educativ .Acest indicator poate oferi informaţii în legătură cu eficienţa 

utilizării resurselor şi calitatea actului didactic  

Din analiza realizată pe regiune si judeţ, rezultă că numărul de elevi pe un cadru didactic, este 

la limita inferioară în clasamentul judeţelor pe ţară. INS furnizeaza date privind numarul de elevi pe 

personal didactic, nu pe norme didactice, ceea ce creazadiferenţe sau chiar erori la nivelul profesional 

şi postliceal. 

Din analiza graficului de mai jos ( fig. 5.2 ) rezulta ca numarul de elevi pe cadru didactic la 

învăţământul profesional (SAM+AC) a avut o evoluţie descrescătoare începând din anul 2005-2006. 

La nivel liceal, numărul de elevi pe cadru didactic este relativ constant pe perioada de analiză.  
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Fig. 5.2 

 

5.3.2 Resurse umane din învăţământul tehnic şi profesional 

 

 Datele de la INS pe niveluri de educaţie, pe medii de rezidenta, calificaţi - necalificaţi  si pe 

specializari au fost completate cu date de la ISJ Maramureş. 
Fig.5.3 

 
 Analizând datele privin profesorii de discipline tehnologice şi a maistrilorinstructori,din datele 

furnizate de ISJ, se constată: 

 concordanţa dintre specializarile cadrelor didactice si tendintele pe termen lung a  

calificarilor relevante in regiune; cadre didactice cu a doua specializare 

 până în anul 2008-2009 numărul de cadre didactice din IPT (profesori şimaiştri instructori) a 

avut un trend crescător, iar din anul şcolar 2009-2010, numărul cadrelor didactice de 

specialitate începe să scadă  

 un excedent de cadre didactice titulare de mecanică, cu deosebire maiştri instructori  

 în ultimii doi ani a avut loc o infuzie de personal specializat, absolvenţi de facultate, mai ales 

la disciplinele economice  
 

5.3.3 Resurse materiale şicondiţii de învăţare 

 

Starea bazei materiale pentru formarea profesională 
 65% din laboratoarele şi cabinetele de specialitate din mediul urban sunt dotate 

corespunzător. Prin programele Phare 2001 şiPhare 2002 s-a  realizat dotarea 

laboratoarelor şi cabinetelor de specialitate din 5  şcoli cuprinse în program  
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 Doar  o mică parte din laboratoarele şi cabinetele de specialitate din mediul rural sunt 

dotate corespunzator,  procent îngrijorator pentru calitatea procesului educaţional. 

 Toate grupurile şcolare din mediul urban sunt dotate cu copiatoare de performanţă medie, 

televizoare şi retroproiectoare. Unităţileşcolare din programul Phare VET  dispun şi de 

videoproiectoare. Aceste echipamente sunt utilizate în procesul educaţional sau în procesul 

de formare a cadrelor didactice. 

Dotarea informatică a unităţilorşcolare IPT  
 Toate grupurile şcolare din mediul urban dispun de cel puţin o reţea de calculatoare şi sunt 

conectate la internet . 

 Unităţileşcolare din mediul urban au realizat pagini WEB în proporţie de 100%. De 

asemenea toate grupurile şcolare utilizează calculatoare în activitatea de secretariat şi 

contabilitate. Predarea asistată pe calculator este utilizată la nivelul unităţilorşcolare. 

Începând cu anul şcolar 2003-2004 s-a introdus programul AEL, care  permite efectuarea 

lecţiilor la orice disciplină pe calculator. 

Implicarea agenţilor economici (sursa ISJ) nu se face  resimţită suficient la elaborarea CDL, a 

planurilor de şcolarizare, la dotarea cu resurse materiale a unităţilor de învăţământ, în general la 

susţinereaunităţilor de învăţământ prin parteneriate reale, eficiente. 
 

5.4 INDICATORI DE PROCES 
 

5.4.1 Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în învăţământul tehnic şi profesional 
 

Descentralizarea învăţământului preuniversitar reprezintă transferul de autoritate, 

responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi financiar către 

unităţile de învăţământşi comunitatea locală. 

Unităţile de învăţământ, ca şi celelalte organizaţiişiinstituţii din judeţ, trebuie să fie pregătite 

să dezvolte parteneriate puternice şi eficiente, pentru a accesa fondurile structurale.Trebuie 

consolidate structurile consultative din ÎPT şicreşterea rolului partenerilor sociali în planificarea 

ofertei şi antrenarea sporită a acestora în procesele decizionale inclusiv accesarea finanţărilor. 
 

5.4.2 Asigurarea calităţii în învăţământul tehnic şi profesional 
 

Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic se realizează atât la nivel de sistem, 

cât şi la nivel de furnizor şi se bazează pe Cadrul Naţional de Asigurare a Calităţii (CNAC).  CNAC 

este dezvoltat în conformitate cu Cadrul Comun European  de Asigurare a Calităţii (CCAC) pentru 

educaţieşi formare profesională şi implică desfăşurarea următoarelor procese: autoevaluarea  (pe baza 

Manualului de Autoevaluare), monitorizarea internă, monitorizarea externă si inspecţia de validare a 

raportului de autoevaluare (pe baza Manualului de Inspecţie pentru validarea externă a autoevaluării). 

La nivelul judeţului  s-a actualizat  reţeaua de interasistenţă, prin cuprinderea tuturor unităţilor 

de învăţământ profesional şi tehnic şi scoaterea din aceasta a Şcolilor de Arte şi Meserii care nu au 

realizat planul de învăţământ. 

Din anul şcolar 2008/2009 se aplica Ordinul Ministrului Educaţieişi Cercetării nr. 6308/2008 

si HG nr. 1534/2008 privind aprobarea standardeleor de referinta si a indicatorilor de performata 

pentru evalaurea si asigurarea calitatii in învăţământulpreuniveristar. 

În anul şcolar 2010-2011 s-a realizat monitorizarea PAS-urilor tuturor unităţilor IPT din judeţ 

de către membri ai CLDPS Maramureş. În cadrul acestei acţiuni s-a acordat consiliere şi îndrumare 

echipelor manageriale, în vederea revizuirii planurilor operaţionale. 

 

5.4.3 Serviciile de orientare şi consiliere. Opţiunile elevilor 
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În ultimii doi ani a crescut numărul profesorilor consilieri la nivelul judeţului; au fost formaţi 

profesori şi consilieri cu privire la orientarea carierei profesionale a elevilor 

 Din analiza  rezultatului sondajelor efectuate de Centrul Judeţean  de Asistenţă 

Psihopedagogică (CJAPP), privind opţiunile elevilor în perioada 2004-2010,  se constată, că se menţin 

procente ridicate  în opţiunile elevilor  pentru liceul teoretic, urmat  de liceul tehnologic. 

            Se observă de asemenea o scădere în preferinţele elevilor  pentru învăţământul profesional şi 

tehnic. Acest lucru se explică prin scădeeapopulaţie în mediul rural şi faptul că din 2006 examenul de 

capacitate a fost înlocuit cu tezele unice, favorizează admiterea mai uşoară la liceu.  

 La nivelul judeţuluiMaramureş elevii preferă continuarea studiilor liceale după clasa a X-a, 

nerealizându-se nicio clasa de stagii de pregătire practică, pentru nicio calificare de nivel 2. 

 

5.5. INDICATORI DE IEŞIRE 
 

5.5.1 Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţieşi formare profesională 
 

 Regiunea nord-vest (şijudeţulMaramureş) înregistrează valori apropiate mediei naţionale pentru 

ratele de cuprindere în învăţământ la toate nivelurile de învăţământ, depasind cu 2-3 procente media 

nationala. 
 

Fig.5.4

 
 

 În perioada 2002-2010, gradul de cuprindere a crescut în învăţământulpreşcolar 4,2% , în cel 

secundar  inferior  şi superior cu 3,7% , însă a scăzut în învăţământul primar cu 3,4% şi în cel gimnazial 

cu 0,9%. 

 

5.5.2 Grad de cuprindere în învăţământ 

 

 Se remarcă că în mediul rural, rata de cuprindere înregistreaza valori foarte mici, aceasta, 

datorându-se în primul rând, faptului că reţeauaşcolară pentru ciclul inferior şi ciclul superior al liceului 

este mai puţin dezvoltată în mediul rural. Creşterea ratei de cuprindere în mediul rural, se va avea în 

vedere la proiectarea planurilor de şcolarizareşi la construcţia campusurilor în mediul rural. 
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Fig.5.5

 
 

5.5.3 Rata abandon şcolar ISCED 

 

În ceea ce priveşte abandonul şcolar, potrivit datelor primite de la INS, în intervalul 2003-

2009, se remarca urmatoarele aspecte: 

 Rata abandonului la nivel primar si gimnazial în intervalul 2001-2009 (fig. 5.6) 

cunoaştefluctuaţii, alternând creşterile cu descreşterile, ajungând de la 1,4% în anul şcolar  

2008/2009, cu valori mai mari ale abandonului în mediul urban  

 Rata abandonului la nivel liceal şi profesional (fig. 5.7) în intervalul 2001-2009, înregistrează 

scăderi semnificative (cu 2,2%), fenomen care se datorează şi trecerii la învăţământul 

obligatoriu de 10 ani, însă o depăşeşte pe cea la nivel regional. 

Pentru scaderea abandonului şcolar este necesară  îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi 

consiliere precum şi elaborarea unor programe care să urmărească diminuarea şi prevenirea 

abandonului şcolar cu precădere în mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de 

migrarea populaţiei. 
Fig.5.6
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Fig.5.7

 
 

5.5.4 Rata de absolvire ISCED 
 

Indicatorul va fi furnizat de INS pe niveluri educaţionale (gimnazial, liceal, profesional, 

postliceal şimaistri), la nivel regional şijudeţean; pe medii de rezidenţăşi sexe. 

În învăţământul gimnazial, în perioada 2003-2009, rata de absolvire a cunoscut atât creşteri, 

cât şidescreşteri conform figurii demai jos.  
Fig.5.8 
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Fig.5.10

 
 

  Sursa: ISJ 

    

5.5.5 Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie 
 

Prezintă interes tranzitia de la nivel gimnazial la nivele liceal si profesional, precum si tranzitia 

de la nivel  liceal la nivel postliceal si superior. Pentru învăţământul profesional si tehnic  este 

importanta tranzitia: 

1) pe niveluri de calificare: 

- de la nivelul 1 (SAM) la nivelul 2 de calificare (anul de completare) - începând cu anul şcolar 2005-

2006. Din anul şcolar 2010-2011 nu mai există SAM 

- de la nivelul 2 (anul de completare) la 3  (ciclul superior al  liceului dupa anul de completare.) - 

începând cu anul şcolar 2006-2007. Pentru anul şcolar 2011-2012 nu au fost alocate, prin planul de 

şcolarizare, clase pentru efectuarea stagiilor de practică în vederea obţinerii nivelului 2 de calificare 

2) pe niveluri de educaţie: 

- de la niveul ISCED 2 (SAM + ciclul inf. al liceului-indiferent de filieră şi rută) la ISCED 3 (anul de 

completare + ciclul sup.al liceului filiera tehnologică, ambele rute) - începând cu anul şcolar 2006-

2007. 
 

Fig. 5.14 

 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

total feminin masculin urban rural

Rata de absolvire - invatamant ptofesional Maramures

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

0

20

40

60

80

100

120

140

160

total feminin masculin urban rural

Rata tranzitiei de la invatamantul gimnazial la invatamantul liceal in judetul Maramures

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010



 

 74 

 

5.5.6 Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie 
 

În acest moment deţinem date referitoare la acest indicator numai pentru nivel naţional, 

comparativ cu celelalte ţări europene, pentru perioada 2000-2009. Analiza cifrelor referitoare la 

România, relevă faptul că, deşi în scădere în perioada de analiză (de la 22,6%  la 16,6%), procentul 

de populaţie cu vârstă cuprinsă între 18 şi 24 de ani care au absolvit numai învăţământ secundar 

inferior şi nu urmează o altă  formă de învăţământ s-a situat peste media europeană (17,6% în 2000 şi 

14,4% în 2009). 

De remarcat este însă faptul că România a înregistrat un progres peste media europeană la 

acest capitol (o scădere de 6,3% a ratei de părăsire timpurie faţă de media europeană de 3,2%). 

Deşi nivelul de referinţă UE este de 10% în 2010, din analiza datelor disponibile la nivelul 

anului 2009, rezultă faptul că în Romînia sunt necesare încă eforturi susţinute pentru reducerea ratei 

de părăsire timpurie a sistemului de educaţie . Contribuţii semnificative în acest sens pot avea 

parteneriatele locale, implicarea crescută a părinţilor în viaţa şcolii, dar şi îmbunătăţirea condiţiilor 

materiale atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice.  

 

 
Sursadatelor: Statistica CEDEFOP  

 

5.5.7 Procentul elevilor cu nivel scăzul al competenţelor de citire/lectură PISA 

 

 Având în vedere că nu există date statistice oficiale referitoare la acest  indicator, este greu de 

apreciat cu exactitate valoarea lui la nivel de judeţ. Totuşi, pentru a face comentarii despre acest 

indicator folosim ca sursa datele: Consiliul Uniunii Europene, Proiect de raport comun al Consiliului 

si al Comisiei pentru 2008 privind progresele înregistrate referitor la punerea în aplicare a programului 

de lucru „Educaţie si formare profesională 2010” „Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul 

cunostinţelor, creativităţii si inovării”, Bruxelles, 31 ianuarie 2008 

 La nivel naţional, procentul elevilor de 15 ani cu nivel scăzut al competenţelor de citire 

reprezintă unul din aspectele problematice majore, în condiţiile în care benchmarck-ul stabilit de UE 

la orizontul anului 2010 este de 17% . 

 Procentul a crescut în perioada 2000-2006 (de la 41,3% la 53,5%), după cum rezultă din raportul 

Consiliului Uniunii Europene, România înregistrând pe întreaga perioadă cele mai slabe rezultate la 

studiile PISA din toate ţările europene. 



 

 75 

 
 

 5.5.8 Ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care au absolvit cel 

puţinînvăţământul secundar inferior 
 

 Nu avem la acest moment date disponibilepentrunivelregionalşijudeţean 

 Din statistica CEDEFOP rezultă că la nivel european procentul tinerilor cu vârste cuprinse 

între 20-24 de ani care au absolvit o instituţie de învăţământ secundar superior a cunoscut doar o 

creştere uşoară în perioada 2000-2009, neînregistrându-se progrese semnificative în atingerea 

nivelului de referinţă, cel puţin 85% până în 2010. 

România a înregistrat o creştere de 2,2% între anii 2000 şi 2009 (de la 76,1% la 78,3%), acesta 

rămânând în continuare unul din domeniile în care progresele rămân insuficiente. 
. 

 
Sursa datelor: Statistica CEDEFOP 

 

5.5.9 Rata  de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani) 

 

Participarea la programe LLL a populaţiei adulte din România este în perioada anilor 2000-

2009 una dintre cele mai scăzute din ţările UE, crescând cu numai 0,6% în acest interval de timp (de 
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la 0,9% la 1,5%). Conform acestui indicator, România se afla în anul 2009 pe penultimul loc în 

statisticile europene, numai Bulgaria având procente mai mici. În timp ce media europeană a crescut 

în 2009 la 9,3% faţă de 7,1% în 2000, iar nivelul de referinţă comunitar a fost stabilit pentru 2010 la 

12,5%, ţara noastră se confruntă în continuare cu o participare extrem de scăzută la programele de 

formare continuă. Alocarea de fonduri europene (FSE) pentru acest domeniu prin POSDRU constituie 

o oportunitate pe care trebuie să o aibă în vedere permanent şi unităţile IPT,fiind necesare în 

continuare eforturi suplimentare pentru a ridica nivelul competenţelor populaţiei şi pentru a dobândi 

flexibilitate şi securitate pe întreaga piaţă a forţei de muncă. 
 

 
Sursa: Statistica CEDEFOP 

 

 

5.6. INDICATORI DE IMPACT 
 

5.6.1 Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra ratei şomajului 

 

Corelarea insuficientă a sistemului de educaţie cu piaţa muncii  este un factor de creştere a 

riscului de a deveni şomerşi de a intra în faza şomajului  de lungă durată sau de excludere de pe piaţa 

muncii.  

Chiar dacă  oferta educaţională s-a făcut ţinând cont de  planul de dezvoltare economică şi 

socială a judeţului pe termen mediu şi lung şi prognoza cererii de forţă de muncă trebuie luate în 

continuare măsuri privind asigurarea accesului egal pentru toţi la procesul de învăţare şi obţinerea 

competenţelor şi calificărilor necesare integrării sustenabile pe piaţa muncii. 

 

5.6.2 Rata de inserţie a absolvenţilor la 6 luni de la absolvire pe niveluri de educaţie 

 

Începând cu acest an, în baza unui parteneriat între  AJOFM-uri şi ISJ-uri se va întocmi la 

nivelul inspectoratelor şcolare o bază de date cu elevii din învăţământul tehnic şi profesional, baza de 

date ce va constitui un suport relevant pentru urmărirea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.  

În cadrul acţiunilor de monitorizare a PAS-urilor unităţilor din IPT, s-a accentuat importanţa 

întocmirii unor evidenţe cu situaţia pe clase absolvenţilor la 6 luni de la încheierea anului şcolar. 
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5.6.3 Gradul de utilizare a competenţelor dobândite de absolvenţi la locul de muncă 

 

Formarea competenţelor pentru tineri, adulţi, astfel încât pregătirea ulterioară şi participarea 

la viaţa activă să se bazeze pe un edificiu cultural autentic, este precondiţia dezvoltării ulterioare a 

resurselor umane. Noul curriculum dezvoltat în învăţământul profesional şi tehnic pe baza 

standardelor de pregătire profesională, centrat pe competenţeşi pe credite transferabile , oferă 

posibilităţi mai clare de adaptare la nevoile individuale de învăţare, pe de o parte, dar şi la specificul 

pieţei muncii.  

În plus, elaborarea unui cadru şi a unui registru naţional al calificărilor pentru toate nivelurile  

de calificare se impune cu prioritate, pentru ca specializările oferite în instituţiileeducaţionale să se 

finalizeze într-o calificare relevantă pentru piaţa muncii, dar şi pentru a se asigura transparenţa 

calificărilor în sensul formulării lor în termeni de rezultate ale învăţării. 

Mai multe observaţii legate de acest indicator se pot obţine pe baza unor anchete/sondaje 

periodice efectuate în rândul absolvenţilorşi angajatorilor vizând inserţia profesională. 
 

5.7 OFERTA ŞCOLILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DIN  

MARAMUREŞ 
 

5.7.1 Evoluţia planurilor de şcolarizare 
 

Din analiza evoluţiei planurilor de şcolarizare în perioada 2003-2010, rezultă  că procesul de planificare prin 

realizarea Planurilor Regionale de Acţiune pentru Educaţieşi a Planurilor Locale, a influenţat pozitiv adaptarea ofertei 

educaţionale la piaţa muncii . 

 Referitor la evoluţia ponderii raportului dintre numarul de elevi de la şcoala de arte şi meserii şi liceul tehnologic, 

se observă o scădere în anul şcolar 2009-2010. Nu s-au acordat clase de SAM din anul şcolar 2009-2010. 

 

Fig. 5.16 

 
 

Adaptarea ofertei educaţionale la domeniile/profilele cerute pe piaţa muncii se reflecta prin creştereanumarului 

de elevi la domeniile/profilele cerute pe piaţa muncii: informatică şi IT, electronică , turism şi servicii, construcţii, 

concomitent cu scăderea treptată a domeniilor cu cerere scăzută pe piaţa muncii: mecanică,  agricultură, fabricarea 

produselor din lemn ( fig. 5.17 şi  fig. 5.18) 
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Fig. 5.17 

 
Sursa :ISJ  MM 

 

Fig. 5.18 

 
Sursa :ISJ  MM 

 

5.7.2 Analiza ofertei curente pentru anul şcolar 2011-2012 

 

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2011-2012, în Maramureş, a fost structurată ţinându-se 

cont de schimbările intervenite pe piaţa muncii, şi de ţintele din PLAI. S-a diminuat numărul de locuri 

în domeniile: mecanică, industrie textilă şi pielărie, comerţ, fabricarea produselor din lemn şi a crescut 
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numărul de locuri în domeniile: turism şialimentaţie publică, electronică şimenţinerea în domeniile: 

construcţiişi lucrări publice. 
 

Fig. 5.19 

 
 

5.7.3 Proiectul panului de şcolarizare pentru anul şcolar viitor. Ţinte pe termen mediu pe domenii 

de pregătire 

 

 Pentru anul şcolar 2012-2013 şcolile IPT şi-au diversificat oferta educaţională în funcţie de 

cerinţelepieţei muncii de pe plan local şi în ţinînd cont de opiniile agenţilor economici cu care au 

încheiate parteneriate. CLDPS Maramureş a analizat propunerile şcolilor pentru a se asigura 

conformitatea cu ţintele PLAI. Pentru acest an şcolar a apărut ofertă şi pentru învăţământul 

profesional, bazată pe studiul pieţei muncii şi pe cererireagenţilor economici din zonă. Unele şcoli s-

au autorizat pentru calificări inexistente până în acest moment în judeţ: Operator la maşini cu comandă 

numerică, Confecţioner articole din piele şi înlocuitori şi Tapiţer-plăpumar-saltelar, meserii cerute pe 

piaţa muncii. 

 

5.7.4 Oferta şcolilor din IPT pentru formarea adulţilor 

 

Programele de formare pentru adulţi derulate în şcolile IPT autorizate ţin cont de 

cerinţelepieţei muncii din judeţ.  

Un interes aparte este acordat şi Programului „A doua şansă”, care prin componenta sa de 

profesionalizare situează şcolileînvăţământului profesional şi tehnic în postura de furnizor direct al 

acestui program sau de partener al unor şcoli gimnaziale care derulează acest program. Faptul că se 

adresează, adulţilor de diferite vârste, care nu au finalizat învăţământul obligatoriu şi urmăreşte şi 

obţinerea unei calificări de nivelul 1 în condiţii de flexibilitate a demersului educaţional, constituie un 

element de atractivitate a acestui program. 

 

5.7.5 Reţeleşcolare 

 

În judeţul Maramureş s-a actualizat reţeaua şcolară actualizată pentru anul şcolar 2016-2017, 

între unităţile de învăţământ din proiectele Phare 2003, pe de o parte, şi celelalte unitati de învăţământ 

profesional si tehnic din judeţ. Au fost eliminate din reţeaunităţile  care nu mai au clase IPT. 

Scopul realizării acestei reţele este: 

 transferul de bune practici 
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 asigurarea calităţii 

 învăţarea centrată pe elev 

 utilizarea materialelor de învăţare - auxiliare curriculare  

 parteneriatul cu agenţii economici 

 elevi cu cerinţeeducaţionale speciale 

 asigurarea unui tutoriat care să permită şcolilor din Î.P.T. ale judeţului să fie la curent cu toate 

noutăţile curriculare, metodice, de specialitate şi legislative. 
 

5.7.6 Parteneriatul cu întreprinderile 

 

Şcolile de  învăţământ profesional şi tehnic  s-au preocupat în ultima perioadă şi în anul şcolar 

2010 – 2011, în mod deosebit, pentru realizarea unor parteneriate viabile cu agenţii economici din 

domeniile în care pregătesc elevi, atât în învăţământul liceal, filieră tehnologică cât şi prin şcolile de 

arte şi meserii. La nivelul judeţului s-a realizat harta parteneriatelor, în care şcolile ÎPT au inclus 

agenţii economici la care se desfăşoară instruirea practică în stagiile prevăzute de planurile de 

învăţământ 

Parteneriatele  cu agenţi economici ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic se 

realizează pe următoarele domenii:  

 Elaborarea curriculumului de dezvoltare locală 

 Instruire practică 

 Membri în consiliile de administraţie 

 Organizarea unor stagii de formare profesională a elevilor prin instruire practică 

 Colaborare în realizarea orientării şi consilierii profesionale a elevilor  

 Cursuri de calificare şi reconversie profesională  

 Contracte pentru şcolarizarea în anumite calificări 

 Participarea la elaborarea planului de acţiune al şcolii 

 Proiecte comune în folosul comunităţii, sponsorizări  

 Perfecţionarea cadrelor didactice în intreprinderi pentru tehnologiile de vârf 

 

5.8 PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEHNIC ŞI 

PROFESIONAL JUDEŢEAN 
 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane m ÎPT 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE 

Cheltuieli publice/elev Pentru a sprijini dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional este necesară 

creşterea preocupării unităţilor de învăţământ  de  diversificare a surselor de finanţare 

prin atragerea de  resurse extrabugetare,  prin desfăşurarea de activităţi  de atragere de 

fonduri de la nivel comunitar, prin proiecte de parteneriat cu agenţii economici şi prin 

accesarea fondurilor structurale care să contribuie la creşterea calităţii procesului 

educaţional. 

Dezvoltarea unui model de finanţare a educaţiei bazat pe o combinaţie de fonduri 

publice şi private. 

Raportul număr 

elevi/număr norme 

didactice 

Nivelul încadrării cu personal este în general  prea ridicat, iar rapotul elev-profesor în 

scădere. Numărul elevilor va continua să scadă, dar este probabil ca scăderea să difere 

semnificativ în funcţie de nivelul de învăţământ. Pentru a realiza o eficienţă sporită a 

actului educaţional este necesară organizarea unităţilor de învăţământ pe verticală şi nu 

pe orizontală, reorganizarea reţelei şcolare în scopul eliminării claselor cu efective 

mici, precum şi a claselor cu predare simultană. Şi reducerea numărului de clase cu 

efective mici de elevi, în special la învăţământul profesional, tehnic şi vocaţional, prin 

comasarea claselor de acelaşi profil/specializare/calificare profesională în cadrul 

aceleiaşi unităţi şcolare sau comasarea unităţilor şcolare de acelaşi tip din aceeaşi 

localitate 
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Resurse umane din ÎPT  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 şicompetenţele metodice şi cele aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii. 

Introducerea  unor măsuri specifice de susţinereşi motivare, întărirea intrărilor în 

sistem, autonomie instituţională completă în definirea normei didactice şi de cercetare, 

facilitarea şi impulsionarea procesului de perfecţionare de-a lungul carierei 

profesionale. 

Elaborarea unui program la nivel naţional care să includă măsuri la toate nivelurile : 

administrativ- managerial, al formării şi dezvoltării profesionale, al promovării, al 

condiţiilorşirelaţiilor de muncă, al profesionalizării carierei didactice. 

Resurse materiale şicondiţii 

de învăţare 

Pentru a beneficia de sisteme de educaţieşi formare de calitate, se impune modernizarea 

infrastructurii educaţionaleşi de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente şcolareşi 

tehnologia informaţieişicomunicaţiilor, în mod special în mediul rural.  De asemenea,  

este necesară identificarea unităţilorşcolare viabile ce necesită dezvoltarea 

infrastructurii şi a dotărilor şi elaborarea de  noi programe de reabilitare şi modernizare 

a infrastructurii şi de programe de dotare cu echipamente didactice pentru pregătirea de 

specialitate. Sunt necesare investiţii în resurse materiale şi umane pentru a transforma 

şcolile în adevărate centre comunitare de învăţare. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE PROCES 

Mecanisme decizionale şi 

descentralizarea 

funcţională în IPT 

Întărirea capacităţii manageriale nu numai la nivelul şcolilor, ci şi al autorităţilor locale, 

deoarece fără o pregătire adecvată a autorităţilorşi dezvoltarea unor departamente bine 

pregătite pentru problematica educaţională, nu putem vorbi de o bună funcţionare în 

sistemul descentralizat. 

Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea procesului de 

descentralizare, cu stabilirea unor competenţe clare legate de managementul integrat al 

resurselor umane, precum şi de managementul financiar. 

Întărirea capacităţiiinstituţionaleşi a competenţelor structurilor parteneriale create la 

nivel local, precum şi identificarea unor soluţii de susţinere a activităţii acestor 

structuri, implicarea şi financiară a autorităţilor publice locale în soluţionarea 

problematicii ridicate de reabilitarea şifuncţionareaunităţilor IPT. 

Serviciile de orientare şi 

consiliere  

Dezvoltarea unui sistem corespunzător de informare, consiliere şi orientare, integrat şi 

corespunzător, pentru potenţialii beneficiari de învăţare de toate vârstele şi din toate 

mediile şicreşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi 

consiliere cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi 

aptitudinal şiconsiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a 

traseului de pregătire. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE 

Rata netă de cuprindere în 

educaţie 

Gradul de cuprindere în 

educaţie 

Programe care să permită accesul la educaţie pentru elevii proveniţi din mediul rural şi 

îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere pentru categoriile expuse riscului. 

Ratele de tranziţie în 

învăţământul liceal şi 

profesional 

Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii educaţionale de calitate pentru 

toţi în special pentru elevii din mediul rural şi pentru cei proveniţi din medii 

dezavantajate. 

Stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de 

calificare în perspectiva 2013 ( rata abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 15%, 

respectiv rata de absolvire a învăţământului secundar să fie de cel puţin 85 % dintre cei 

în vârstă de 22 de ani) 

Abandonul şcolar Dezvoltarea unor instrumente financiare de sprijin prin parteneriate cu alte instituţii 

care care să permită participarea grupurilor vulnerabile la educaţieşi formare 

Rata de părăsire timpurie a 

sistemului de educaţie 

Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin acordarea unor 

facilităţi de menţinere în sistemul de formare profesională iniţială a tinerilor proveniţi 

din mediul rural sau din grupuri vulnerabile şi flexibilizarea rutelor de reintrare în 

sistemul educaţional. 

Nivelul competenţelor cheie Creştereaoportunităţilor de accesare şi evaluare a învăţării bazată pe unităţi de 

competenţă , 
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Adoptarea unui învăţământ centrat pe beneficiarul învăţării în conceperea programelor 

de educaţieşi formare 

Asigurarea dezvoltării competenţelor cheie ca parte integrantă a tuturor proceselor de 

învăţare 

Ameliorarea proceselor de predare învăţare prin redefinirea standardelor educaţionaleşi 

promovarea instruirii centrate pe elev  

Rata de participare în 

formarea continuă a 

populaţiei adulte ( 25-64 

ani) 

Diversificarea sistemului de ofertare pentru asigurarea celei de-a doua şanse la 

educaţie, a educaţiei de bază a adulţilor 

Extinderea reţelei de servicii educaţionale pentru adulţi 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT 

Rata şomajului tinerilor 

din grupa de vîrstă 15-24 

de ani 

Ponderea şomerilor tineri 

în numărul total al 

şomerilor 

Şomajul de lungă durată 

Rata de inserţie a 

absolvenţilor la 6,12 şi 36 

luni de la absolvire, pe 

niveluri de educaţieşi 

domenii/profiluri de 

formare profesională  

Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţieiabsolvenţilor prin 

încheierea de protocoale de colaborare între ISJ-uri şi AJOFM-uri, monitorizarea 

administrativă a inserţiei absolvenţilor prin parteneriatul ISJ-AJOFM, realizarea de 

proiecte privind inserţiaabsolvenţilor de către CJRAE de la nivelul judeţelor, 

compatibilizarea datelor din şomaj cu noile trasee şifinalităţi ale sistemului de 

educaţieşi formare profesională .De asemenea sunt necesare realizarea periodic a unor 

sondaje în rândul absolvenţilorşi a angajatorilor care să vizeze inserţia profesională, 

gradul de utilizare a competenţelorşi alte informaţii utile privind finalităţile sistemului 

de educaţieşi formare profesională. 

DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI IPT 

Structura ofertei pe 

domenii de formare 

profesională, profiluri şi 

calificări  

Creşterea semnificativă a numărului şivarietăţii ofertelor de educaţie şi formare, pentru 

a asigura mai multe opţiunişi o accesibilitate sporită  

Evaluarea sistematică a planurilor de şcolarizare la nivel local şi regional, din 

perspectiva relevanţei pentru cerinţele şi tendinţele de pe piaţa muncii.Această măsură 

ar trebui corelată cu restructurarea reţelei şcolare. 
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6. ANALIZA MEDIULUI  INTERN 

Analiza mediului intern şi, implicit, autoevaluarea nivelului de performanţă al LiceuluiTehnologic 

Forestier Sighetu Marmației, realizată pe componentele: predare şi învăţare, materiale şi resurse 

didactice, rezultatele elevilor, consilierea şi orientarea oferite elevilor, calificări şi curriculum, resurse 

fizice şi umane, parteneriate şi colaborări, ca perioadă de timp, se referă, în principal la întreaga 

activitate desfăşurată în anii şcolari: 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017. Fundamentul 

analizei şi autoevaluării se constituie pe informaţii, date, statistici colectate din rapoarte anuale şi 

semestriale privind calitatea şi starea învăţământului întocmite de către echipa managerială, rapoarte 

anuale şi semestriale ale CEAC, ale coordonatorului de proiecte şi programe educative, ale 

consilierului şcolar, ale responsabilor de arii curriculare, ale comisiilor de lucru, ale cadrelor didactice, 

ale diriginţilor, ale responsabililor de departamente, dar şi pe rapoarte, procese verbale ale evaluărilor 

interne şi externe, fişe de asistenţă ale orelor de curs şi ale activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare, procese verbale ale întâlnirilor membrilor comisiilor metodice, CP, CA, ale Consiliului 

elevilor, ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală sau ale unor grupuri de lucru constituite pe diferite 

probleme şi, nu în ultimul rând, pe rezultate ale interpretărilor chestionarelor adresate elevilor, 

părinţilor, cadrelor didactice, membrilor CA, reprezentanţilor agenţilor economici şi reprezentanţilor 

autorităţilor publice locale.          

   

6.1. Predare- învăţare: 

În perioada analizată întregul proces educaţional a fost susţinut de către cadre didactice calificate 98% 

și 2 % necalificate, majoritatea având gradul didactic II sau I. Aşa cum rezultă din analiza făcută la 

punctul 2.2.6., cadrele didactice au participat la diferite cursuri sau programe de formare continuă, 

care au avut ca obiect metode alternative de predare, învăţare şi evaluare sau utilizarea noilor 

tehnologii în predarea la clasă şi în implemetarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. Şcoala 

dispune de spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor educative – cursuri teoretice şi practice. 

 

Aspecte pozitive / Dovezi 

Proiectarea didactică respectă, la toate disciplinele, formatul impus şi programele şcolare în vigoare. 

Există planificări pe unităţi de învăţare care demonstrează, prin adnotările făcute, adaptarea 

conţinuturilor/metodelor la nivelul de pregătire al elevilor şi la particularităţile fiecărei clase 

(portofoliile cadrelor didactice, fişe de asistenţă la ore, rapoarte de verificare periodică ale portofoliilor 

cadrelor didactice).  

Există cadre didactice, la fiecare arie curriculară care utilizează strategii si metode alternative, 

centrate pe elev, de predare, învăţare şi evaluare, dar şi materiale didactice corespunzătoare, „up-

datate” acestor cerinţe (rapoarte ale cadrelor didactice, fişe de asistare a lecţiilor, exemple de bune 

practici prezentate în CP - conform registrului de procese verbale, fişe de lucru şi materiale suport sau 

fotografii făcute la lecţii deschise în disciplină sau interdisciplinare). 

 La începutul fiecărui an şcolar se identifică, pentru fiecare clasă, stilurile de învăţare predominante 

ale elevilor, iar aceste informaţii susţin, în unele cazuri, proiectarea didactică (portofoliul dirigintelui, 

tabelul cu stilurile de învăţare din cataloage, exemple de proiectare a lecţiilor din portofoliile unor 

cadre didactice).  

În anul şcolar 2019-2019, 70% din elevii de la liceu – ciclu inferior şi şcoalăprofesională au primit 

manuale gratuite (necesarul de manuale pe discipline, statistici de evidenţă ale diriginţilor cu 

distribuirea şi preluarea manualelor, rapoarte ale comisiei pentru manuale şcolare).  

Aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale / de progres / sumative de către toate cadrele didactice. În 

fiecare an şcolar, rezultatele acestor teste sunt analizate în şedinţele comisiilor metodice, în CP, în CA 

şi la şedinţele cu părinţii pe clase (rapoarte şi portofolii ale cadrelor didactice, rapoarte ale 

responsabililor comisiilor metodice, ale responsabilului CEAC, procese verbale ale comisiilor 
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metodice, ale şedinţelor cu părinţii pe clase, ale CEAC, CP şi CA, planuri de îmbunătăţire la nivel de 

catedre şi la nivel de unitate şcolară).  

Pentru evaluarea formativă şi sumativă s-au folosit atât instrumente tradiţionale cât şi alternative: 

proiectul, portofoliul elevilor, eseul, referatul, jurnalul, studiul de caz, postere, etc., imprimate sau în 

format digital, ppt-uri, dintre care unele au fost încărcate ca exemple de bune practici pe diferite 

platforme electronice cu resurse de învăţare (potofoliiele elevilor, planuri de lecţie ale unor cadre 

didactice, fişe de asistare ale lecţiilor, filme, fotografii 

În fiecare an şcolar s-au organizat programe de învăţare remedială, pentru îmbunătăţirea rezultatelor 

la învăţătură, prevenirea eşecului şi a abandonului şcolar la disciplinele: matematică, limba şi literatura 

română și biologie. De asemenea s-au organizat pregătiri suplimentare pentru pregătirea examenului 

de bacalaureat (atât pentru elevii din anii terminali cât şi pentru elevii claselor a XI-a) sau pentru 

performanţă la olimpiade şi diferite tipuri de concursuri şcolare sau extraşcolare. Programele 

remediale şi de pregătire a examenului de bacalaureat sunt evaluate şi revizuite periodic şi aduse la 

cunoştinţa părinţilor/aparţinătorilor legali interesaţi. (Rapoarte ale cadrelor didactice, liste de prezenţă 

ale elevilor, diplome ale elevilor la olimpiade şi concursuri, planuri de îmbunătăţire a rezultatelor 

şcolare, analize şi planuri de îmbunătăţire a rezultatelor la bacalaureat, orare de pregătire avizate de 

director, registre de procese-verbale ale CP, CA şi ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală, procese-

verbale ale şedinţelor cu părinţii pe clase.  

Profesorii folosesc măsuri eficace pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a împiedica 

discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată valorifica potenţialul, cunoştinţele şi experienţa de viaţă 

de care dispun. Se utilizeaza strategii de lucru diferenţiate, în funcţie de nevoile diferite ale elevilor. 

Cadrele didactice monitorizează temele elevilor, verifică sistematic caietele şi portofoliile acestora, 

utilizează catalogul personal pentru cuantificarea corectă a evoluţiei elevilor şi păstrează pe tot 

parcursul anului şcolar lucrările scrise ale acestora. (Fişe de asistare a lecţiilor, cataloagele personale 

ale profesorilor, lucrările scrise ale elevilor).  

Cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi de comunicare eficace cu elevii, cu părinţii, 

cu ceilalţi membri ai personalului şi cu echipa managerială (Fişe de asistare a lecţiilor, procese-verbale 

ale întâlnirilor cu părinţii, fişele de autoevaluare şi rapoartele cadrelor didactice, registrul de procese 

verbale al CP şi CA, rapoarte de evaluare externă, procese-verbale ale Consiliului Elevilor, interpretări 

ale chestionarelor adresate elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice).  

Implicarea elevilor într-o gama variată de proiecte şia ctivităţi educative şcolare şi extraşcolare 

pentru stimularea motivaţiei intrinseci pentru învăţare şi dezvoltare personală, dar  şi pentru 

îmbunătăţirea frecvenţei şi a rezultatelor şcolare. (chestionare adresate elevilor, rapoarte ale 

responsabililor de proiecte, ale coordonatorului de proiecte şi programe eductive, planificarea anuală 

a proiectelor şi activităţilor educative ale Consiliului elevilor, rezultate la concursuri, fotografii - 

expoziţii cu produse ale elevilor, al CP şi CA, reviste ale elevilor. 

Elevii primesc în mod regulat feed-back şi informaţii privind progresul realizat, precum şi informaţii 

despre modul în care pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile de învăţare. 

(Rapoarte de analiză a testelor iniţiale, de progres, finale, pe baza criteriilor de evaluare stabilite 

împreună cu elevii, procesele verbale ale comisiei privind discutarea rezultatelor testelor, grafice de 

progres, rapoarte de urmărire a notării ritmice, catalogul profesorului, orarul pregătirilor suplimentare 

şi a al consultaţiilor).  

Elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă şi feed-back-

ul sunt folosite pentru planificarea învăţării şi pentru monitorizarea progresului elevilor. (Grafice de 

progres, grafice comparative, evidenţa notelor parţiale înregistrate în cataloagele personale ale 

profesorilor, teste de autoevaluare, portofoliile elevilor, cataloage, revizuirea planificărilor în funcţie 

de rezultatele obţinute).  
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Elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare, sunt 

îndrumaţi pentru a-şi identifica şi dezvolta propriile puncte tari şi pentru a-şi îmbunătăţi punctele slabe 

şi la mai multe discipline li se prezintă tehnici şi metode eficiente de învăţare (Proiecte cu termen de 

refacere, lista cu temele de proiecte la diferite discipline, rezultatele de la olimpiade, rezultatele la 

simulări, lista cu temele de lucrări practice pentruexamenele de certificare a 

competenţelorprofesionale).  

Elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea 

finală să aibă loc şi sunt încurajaţi să se autoevalueze. (Grafice ale tematicii evaluărilor anuale afişate 

în unele săli de clasă, lucrări practice, teste, proiecte, portofolii, care conţinrubrica: “autoevaluare”, 

grile/bareme de evaluare).  

Programele de învăţare urmează un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor (registre matricole, 

cataloage, bază de date, arhivă, documentele comisiei metodice şi ariei curriculare, rezultatele la 

concursuri şi olimpiade, portofolii ale elevilorşi ale cadrelor didactice). 

Aspecte care necesităameliorare / Dovezi 

Notelemicisaumedii pe clasenesatisfăcătoare la testeleiniţiale, fapt care demonstrează o 

pregătireiniţialăslabăşi un bagajredus de cunoştinţeteoretice al elevilor, lipsalecturiiparticulareşi a 

competenţelor de înţelegere a textului, deficienṭeȋncomunicare, calculṣiscriere (rapoarte de 

analizăşiinterpretare ale rezultatelortesteloriniţiale la nivel de cadre didactice, comisiimetodice, 

responsabil CEAC, planuri de îmbunătăţire, proceseverbale ale comisiilormetodice, ale CP şi CA).  

Motivareaelevilorpentruînvaţareşidezvoltarepersonală (Rezultateleşcolare ale unorelevi, 

rezultatesimularebacalaureat, rezultateexamenbacalaureat, numărulelevilorînscrişi la examenele de 

certificare ale competentelorprofesionale).  

Număr mare de absenţenemotivate la orele de curs şiparticiparearedusă a elevilor la 

pregătirilesuplimentare de tip remedial sau de pregătire a examenului de bacalaureat).  

Utilizareainsuficientă a metodelor alternative de predare, învăţareşievaluareşi a noilortehnologii, 

care săasigure o atmosferădinamică in timpulorelor de curs, săcaptezeatenţiaşiinteresulelevilorşi care 

săutilizeze la maxim bazamaterială a scolii (Fişe de asistență a lecţiilor, rapoarte ale şefilor de catedre, 

numărul de ore de curs ţinutînatelierulşcolii, rapoarte ale responsabilului cu 

formareacontinuăprivindimpactulimplementăriicursurilorşiprogramelor de formarecontinuăurmate 

de cadreledidactice, chestionareadresateelevilorşipărinţilor).  

Implicareapărinţilorînviaţaşcolii, 

înmonitorizareaprogresuluielevilorşiînurmărireafrecvenţeiacestora la şcoalăşi la programele de 

învăţareremedialăsau de pregătire a examenului de bacalaureatsi de certificare a 

competenţelorprofesionale. (Statisticianuale cu numărulpărinţilorplecaţi la muncăînstrăinătate, 

procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii pe clase, ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală, portofoliul, 

şirapoartelelunare, semestrialeşianuale ale Comisiei de monitorizare, prevenireşireducere a 

absenteismului, fişelelunare ale profesorilordiriginţi de înregistrareşimonitorizare a 

evoluţieielevilorraportaţi ca şi „cazurispeciale”, adrese, înregistrateşiavizate de director, ale 

profesorilordiriginţicătreprimăriisaupoliţii locale, numărulelevilornavetişti care nu sunt lăsaţi de 

cătrepărinţisălocuiascăîninternatul de elevi al liceului).  

Situaţiamaterialăprecară a unorelevişinumărulelevilor care lucreazăpentru a-

şiîntreţinesaususţinefamilia. (Rapoarte ale profesorilordiriginţi, adeverinţe de încadrareînmuncă, 

anchetesocialeprivindsituaţiamaterială a familiilorunorelevi, raportulcomisiei de acordare a 

burselor/programelorsociale,  registrul de procese-verbale al internatului de elevi.) 

 

 

 

 



 

 86 

6.2. Materialeşiresursedidactice 

Aspectepozitive / Dovezi 

 19 săli de clasăşi 1 laborator (TIC), sală multimedia, cămin (180locuri), cantină (120locuri/ serie), 

bibliotecă, cabinet de consiliereşiorientareşcolară, cabinet medical, sală de sport, 1teren de sport cu 

gazonsinteticșinocturnă, 1 atelier mașiniprelucrarealemnului, 1 atelier electro, 1 atelier tâmplărie, 1 

atelier protecțiamediului. pentrueleviȋn care dotările, condiţiileeducaţionaleşiigienico-sanitare, sunt 

ȋnacord cu 

standardeleinternaţionale(Rapoartesemestrialeşianualeprivindstareaşicalitateaînvăţământului, 

rapoarte de autoevaluareşimonitorizareinternă, rapoarte ale comisiei de inventariere).  

 S-au achiziţionat constant cărţi de specialitate, auxiliarecurriculare, (la solicitareacadrelordidactice) 

şicărţipentrubibiotecaşcolii. (Planuri de dotareşireferate de necesitate, liste de inventar ale bibliotecii, 

rapoarte ale administratoruluifinanciarşi ale responsabilului cu achiziţiilepublice, 

rapoartesemestrialeşianualeprivindstareaşicalitateaînvăţământului).  

 De la bugetul local şi din venituriproprii, s-au achiziţionat, constant, conform planurilor de 

dotareaprobateîn CA, mijloacedidacticemoderne: multifuncţionale, aparate, 

sculeşiechipamentepentrudotărisuplimentare ale laboratoarelor de specialitateşi ale atelierelor de 

instruirepractică, lenjeriipentruinternatul de elevişi mobilier șiaparaturăpentrucantinaşcolii. (Planuri 

de dotareşireferate de necesitate, hotărâri CA, rapoarte ale administratoruluifinaciarşi ale 

administratorului de patrimoniu, rapoarte de achiziţie, rapoarte ale comisiei de inventariere, rapoarte 

ale şefilor de catedră, rapoartesemestrialeşianualeprivindstareaşicalitateaînvăţământului).  

Înateliereleşcoliimaiştrii/profesorii de instruirepractică, împreună cu elevii, 

reparăsauconfecţioneazămic mobilier. (Rapoarteindividualeşi de catedră ale profesorilorşimaiştrilor 

de instruirepractică, hotărâre CA, referate de necesitatepentruachiziţiemateriale, rapoarte de achiziţie, 

rapoarte ale comisiei de inventar).  

Microclimatulestefavorabildesfășurăriicursurilor. Au fostrealizatelucrări de 

igienizare/deratizareîntoateclădirile de şcoală. Au fostfăcutelucrări de reparaţiicurenteîntoatesălile de 

clasă (reparaţiibănci, scaune, pereţideterioraţi) şi au fostînlocuite, prize şituburi de neon deteriorate. 

(Autorizațiisanitare de funcționarepentrutoatecorpurile de clădiri, rapoarte ale 

inspecţiilortematiceorganizate de către IŞJ Maramureș).  

Aspecte care necesităameliorare / Dovezi 

Amenajareaterenului de fotbal al şcoliiprinînălțareagardului de împrejmuire, 

pentrupregătireaechipei de fotbal a şcolii care obţineînfiecare an rezultatemerituoase la competiţii, 

pentru o maibunădesfăşurarea a orelor de educaţiefizicăşi sport şi ca o alternativă de petrecere a 

timpului liber pentruelevii din internat. (Rapoarte ale profesorilor de educaţiefizicăşi sport, diplome, 

cupeşimedaliiobţinute la competiţii sportive - fotbal). 

 

 
6.3. Rezultateleelevilor 

Aspectepozitive / Dovezi 

Premiiobţinute de elevi la olimpiadeşiconcursurişcolareşiextraşcolare: 

Aspecte care necesităameliorare / Dovezi 

Procentul de promovabilitate, rezultatele la Bacalaureatşi la simulărilenaţionale ale examenului de 

Bacalaureat / (Rapoarteleanualeprivindstareaşicalitateaînvăţământului, statistici, analize, planuri de 

îmbunătăţire, rapoarte CEAC, registrele de proceseverbale al CA şi CP, ale Lectoratului cu părinţii pe 

şcoală, proceseverbale ale şedinţelor cu părinţii pe clase, 

Rapoarteanualeprivindstareaşicalitateaînvăţământuluipreuniversitarmaramureșean).  

Frecvenţaelevilorşinumărulcazurilorspecialeînregistrate, monitorizateşiraportate lunar / 

(Rapoarteleanualeprivindstareaşicalitateaînvăţământului, statistici, analize, planuri de îmbunătăţire, 
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planurioperaţionale, strategiişiproceduri de prevenireşireducere a absenteismului, rapoarte CEAC, 

portofoliileanuale ale Comisiei de monitorizare, prevenireşireducere a absenteismului, registrele de 

proceseverbale al CA şi CP, ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală, proceseverbale ale şedinţelor cu 

părinţii pe clase, rapoarte ale consilieruluişcolar, 

Rapoarteanualeprivindstareaşicalitateaînvăţământuluipreuniversitarmaramureșean).  

Numărulelevilorabsolvenţi care prezintăinterespentruînscrierea la examenele de atestare a 

competenţelorprofesionaleşiinserţiaabsolvenţilor pe piaţamuncii, încalificareapentru care s-au 

pregătit / Rapoarteleanualeprivindstareaşicalitateaînvăţământului, statistici, analize, planuri de 

îmbunătăţire, rapoarte CEAC, registrele de proceseverbale al CA şi CP, ale Lectoratului cu părinţii pe 

şcoală, proceseverbale ale şedinţelor cu părinţii pe clase). 

Rezultate la învăţătură, purtare şi frecvenţa elevilor.  

 
Populația școlară: 

 

Total,  nivele de 

învăţământ, sexe,medii 

de rezidenţă 

Anul scolar  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
2019-2020 

Total populaţie şcolară, din 

care: 

653 635 697 717 

Liceu zi 468 469 459 498 

Liceu seral   33 17 

Învățământprofesional 185 166 169 143 

Școală de maiștri   36 59 

 

Realizare plan școlarizare: 

 
Nivel de invățământ Domeniu/ Calificareaprofesională An școlar 

2016-2017 
2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Liceuzi 

Silvicultură 100% 85,71% 100% 100% 

Protectia mediului 100% 96,42% 100% 100% 

Electric  75% 100% 100% 

Electronica automatizări   100%  

Fabricarea produselor din lemn 96,42% 89,28% 96% 100% 

Turism 96,42% 89,28% 96% 100% 

Vocațional - Sportiv   100% 107% 

Învățământprofesional 

Electromecanic utilaje și instalații 

industriale 

121,42% 89,25%   

Mecanică   121% 121% 

Estetica si igiena corpului omenesc   107% 107% 

Operator la producerea semifabricatelor 

pe bază de lemn 

117,85% 0%  107% 

Tamplar universal 114,28%  100% 107% 

Tapiter plapumar saltelar 114,28%  100&  

Învățământ 

Professional dual 

Tamplar universal  100%   

Tapiter plapumar saltelar  71,42%   

Școală de maiștri Maistru tâmplar mobile și binale   128% 100% 
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Mediu de rezidență: 

 

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de 

rezidenţă 
Anulscolar  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total populaţie şcolară, din care: 653 635 697 717 

     -pe sexe 
masculin 371 355 403 484 

feminin 282 280 294 233 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

Total din localitatea unde este 

situată şcoala 

286 272 292 304 

Total din alte localităţi 367 363 405 413 

Total din urban 5 4 11 16 

Total din  rural 362 359 394 701 

 

 

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de rezidenţă 

Anulscolar  

2016-2017 
2017-2018 2018-2019 

Total învăţământ liceal zi, din care: 468 469 459 

    -pe sexe 
masculin 241 239 226 

feminin 
227 230 233 

  -după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este situată 

şcoala 

224 217 178 

Total din altelocalităţi 244 252 281 

Total din urban 3 3 6 

Total din  rural 241 249 275 

 

 

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de rezidenţă 

Anulscolar  

2016-2017 
2017-2018 2018-2019 

Total învăţământ profesional cu durata de 3 ani, din 

care: 
185 

166 169 

    -pe sexe 
masculin 130 116 135 

feminin 
55 50 34 

  -după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este situată 

şcoala 

62 55 76 

Total din altelocalităţi 123 111 93 

Total din urban 2 1 3 

Total din  rural 121 110 90 
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Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de rezidenţă 

Anulscolar  

2016-2017 
2017-2018 2018-2019 

Total învăţământliceal seral, din care:   33 

    -pe sexe 
masculin   22 

feminin 
  11 

  -după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este situată 

şcoala 

  21 

Total din altelocalităţi   12 

Total din urban   1 

Total din  rural   11 

 

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de rezidenţă 

Anulscolar  

2016-2017 
2017-2018 2018-2019 

Total învăţământșcoală de maiștri, din care:   36 

    -pe sexe 
masculin   20 

feminin 
  16 

  -după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este situată 

şcoala 

  17 

Total din altelocalităţi   19 

Total din urban   1 

Total din  rural   18 

 

 



 

 90 

Raport promovare elevi 

LICEU ZI 
 

C
la

sa
 Nr. elevi la 

început de an 

școlar 

Veniti Plecați 
Exmatricul

ați 
 

Alte situații 

(retras/aban

don școlar) 

 

Nr. elevi la 

sfârșit de an 

școlar 

 Repetenți  PROMOVAȚI  Procent promovabilitate  
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09A 28 24 27 29 0 1 1  0 0 0  0 0 0  0 0 1  28 25 27  0 0 0  28 25 27  100 100 100  

09B 28 27 28 30 0 0 1  2 2 2  0 0 0  0 0 0  26 25 27  0 0 0  26 25 27  100 100 100  

09C 27 21 28 26 0 1 3  3 2 1  0 0 0  0 0 1  24 20 29  1 1 0  23 19 29  95,8 95 100  

09D 27 25 25 29 0 0 1  2 1 0  0 0 0  0 0 0  25 24 26  0 0 0  25 24 26  100 100 100  

09E  25 27 28  0 0   0 0  0  0   0 0   25 27   0 0   25 27   100 100  

T
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T
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L
 

9
 11

0 

12

2 

13

5 

14

2 
0 2 6  7 5 3  0 0 0  0 0 2  
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5 

99,1

5 
100  

10A 27 29 25 27 0 0 1  0 0 0  0 0 0  1 0 1  26 29 25  0 0 0  26 29 25  100 100 100  

10B 26 27 24 33 0 0 0  3 0 0  0 0 0  0 0 0  23 27 24  0 1 0  23 26 24  100 
96,2

9 
100  

10C 26 25 18 25 1 0 0  1 2 0  0 0 0  0 0 0  26 23 18  3 1 0  23 22 18  88 
95,6

5 
100  

10D 23 27 19 27 0 0 0  2 1 0  0 0 0  0 0 1  21 26 18  1 1 1  20 25 17  95 
96,1

5 
94  

10E 26  26 22 0  0  0  0  0  0  0  0  26  26  0  0  26  26  100  100  
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C
la

sa
 Nr. elevi la 

început de an 

școlar 

Veniti Plecați 
Exmatricul

ați 
 

Alte situații 

(retras/aban

don școlar) 

 

Nr. elevi la 

sfârșit de an 

școlar 

 Repetenți  PROMOVAȚI  Procent promovabilitate  
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11A 25 24 28 23 0 0 0  1 1 1  0 0 0  2 0 1  22 23 26  1 0 0  21 23 26  95 100 100  

11B 31 24 25 25 0 0 0  1 4 0  0 0 0  0 1 0  30 19 25  0 0 0  30 19 25  100 100 100  

11C 23 23 25 23 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 1  23 23 25  0 2 0  23 21 25  100 91,3 100  

11D 26 24 23 29 0 0 1  2 1 0  0 0 0  0 2 1  24 21 23  2 1 0  22 20 23  
91,6

6 
95,2

3 
100  

11E 24 26  26 0 2   1 1   0 0   0 0   22 27   0 0   22 27   100 100   
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12A 20 22 22 26 0 0 0  0 0 0  0 1 0  0 2 1  20 19 21  4 1 0  16 18 21  80 
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3 
100  

12B 15 29 19 26 2 0 0  0 0 0  0 1 0  0 1 0  17 27 19  0 0 0  17 27 19  100 100 100  

12C 18 24 20 22 3 0 0  0 0 0  0 0 0  0 1 0  21 23 20  3 0 0  18 23 20  85 100 100  

12D 22 21 20 22 0 0 0  3 0 0  0 0 0  1 0 1  18 21 19  0 0 0  18 21 19  100 100 100  

12E 25 22 27  0 0 0  0 0 0  0 3 0  1 0 0  24 19 27  2 0 0  22 19 27  88 100 100  
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44

6 

44

6 

45

2 
 17 8 1  

42

9 
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8 

45

1 
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98,2

0 

99,
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ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 
Clasa Nr. elevi la 

început de an 

școlar 

 

Veniti Plecați Exmatriculați 

Alte situații 

(retras/abandon 

școlar) 

Nr. elevi la sfârșit 

de an școlar 
Repetenți PROMOVAȚI Procentpromovabilitate 

 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
7

-2
0
1

8
 

2
0

1
8

-2
0
1

9
 

2
0

1
9

-2
0
2

0
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
7

-2
0
1

8
 

2
0

1
8

-2
0
1

9
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
7

-2
0
1

8
 

2
0

1
8

-2
0
1

9
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
7

-2
0
1

8
 

2
0

1
8

-2
0
1

9
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
7

-2
0
1

8
 

2
0

1
8

-2
0
1

9
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
7

-2
0
1

8
 

2
0

1
8

-2
0
1

9
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
7

-2
0
1

8
 

2
0

1
8

-2
0
1

9
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
7

-2
0
1

8
 

2
0

1
8

-2
0
1

9
 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

2
0

1
7

-2
0
1

8
 

2
0

1
8

-2
0
1

9
 

09E 34   
 

0   3   0   0   31   1   30   96,77   

09F 32 25 28 
 

1 1 0 1 4 1 0 0 0 2 0 1 30 22 26 0 1 7 30 21 19 100 95,45 73 

09G 33 24 32 
 

0 0 3 1 2 1 0 0 0 4 0 4 28 22 30 0 0 6 28 22 24 100 100 80 

TOTAL 

9 
99 49 60 

 
1 1 3 5 6 2 0 0 0 6 0 5 89 44 56 1 1 13 88 43 43 98,87 97,72 76,5 

10E  28  
 

 0   1   0   0   27   5   22   81,48  

10F 29 23 21 
 

0 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 26 22 19 1 0 0 25 22 19 96,15 100 100 

10G 22 23 22 
 

0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 20 24 20 0 0 0 20 24 20 100 100 100 

TOTAL 

10 
51 74 43 

 
0 2 0 5 3 3 0 0 0 0 0 1 46 73 39 1 5 0 45 68 39 97,82 93,15 100 

11E   20 
 

  0   0   0   7   13   0   13   100 

11F 19 24 18 
 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 13 24 16 0 1 0 13 23 16 100 95,88 100 

11G 17 19 24 
 

0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 1 14 16 23 0 0 1 14 16 22 100 100 95,6 

TOTAL 

11 
36 43 62 

 
1 1 0 3 0 0 0 0 0 7 4 10 27 40 52 0 1 1 27 39 51 100 97,5 98,5 

TOTAL 

PROF 
186 166 165 

 
2 4 3 13 9 5 0 0 0 13 4 16 162 157 147 2 7 14 160 150 133 98,76 95,54 91,6 
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ÎNVĂȚĂMÂNT LICEU SERAL 
Clasa Nr. elevi la 

început de an 

școlar 

Veniti Plecați Exmatriculați 

Alte situații 

(retras/abandon 

școlar) 

Nr. elevi la 

sfârșit de an 

școlar 

Repetenți PROMOVAȚI Procentpromovabilitate 

 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

11S   33   0   0   0   0   33   18   15   45,5 

TOTAL 

SERAL 
  33   0   0   0   0   33   18   15   45,5 

TOTAL 

UPJ 
653 635  8 8  34 24  0 5  19 11  608 603  19 15  589 588  96,87 97,51  

 

 

ȘCOALĂ DE MAIȘTRI 
Clasa Nr. elevi la 

început de an 

școlar 

Veniti Plecați 
Exmatriculaț

i 

Alte situații 

(retras/abando

n școlar) 

Nr. elevi la 

sfârșit de an 

școlar 

Repetenți 
PROMOVAȚ

I 

Procentpromovabilitat

e 

 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

IM   36   0   0   0   0   36   5   31   86,1 

TOTAL 

MAISTR

I 

  36   0   0   0   0   36   5   31   86,1 

TOTAL 

UPJ 
653 635  8 8  34 24  0 5  19 11  

60

8 

60

3 
 19 15  

58

9 

58

8 
 96,87 97,51  
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Populația școlară 2016-2017                                                                         Mișcarea elevilor 2016-2017 
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Populațiașcolară 2017-2018                                                              Mișcarea elevilor 2017-2018 
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Rezultate examen de Bacalaureat 

 
Clasa Nr. eleviînscriși 

la început de 

an școlar 

Absolvenți Nr. 

eleviînscriși la 

Bacalureat 

Nr. elevireușiți 

la Bacalureat 

Procentpromovare 

BAC raportat la 

nr. de eleviînscriși 

la BAC 

Procentpromovare 

BAC raportat la 

nr. de eleviînscriși 

la început de an 

școlar 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

aXII-a A 20 22 22 16 18 21 7 9 15 2 1 1 28 11 7 12,5 40,9 4,7 

aXII-a B 15 29 19 17 27 19 6 13 16 2 4 7 33 30 43 11,7 44,8 36,8 

aXII-a C 18 24 20 18 23 20 5 5 16 0 4 2 0 80 13 0 22,2 10 

aXII-a D 22 21 20 18 21 19 3 6 5 0 2 0 0 33 0 0 10,5 0 

aXII-a E 25 22 27 22 19 27 15 13 23 12 10 16 80 76 70 54,5 58,8 60 

TOTAL 100 118 108 91 108 106 36 46 75 16 21 26 44 45,65 26,6 17,5 21,42 22,3 
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PROMOVABILITATE BACALAUREAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaţia la învăţătură  la sfârşitul semestrului II al se prezintă astfel: 

 

 

Clasă 

 

Cu situaţia 

neîncheiată 

corigenţi % 

promovabili 

tate 
La un 

obiect 

La două 

obiecte 

La trei sau mai 

multe obiecte 

IX- a 0 0 0 0 100% 

X-a 0 0 0 0 100% 

XI-a 0 0 0 0 100% 

XII-a 0 0 0 0 100% 

XI-seral 0 0 0 0 100% 

Inv. 

profesional 

0 0 0 0 100% 

Scoala de 

maistri 

0 0 0 0 100% 

Total 0 0 0 0 100% 
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Situaţia la învăţătură  la sfârşitul anului şcolar 2019- 2020 se prezintă astfel : 

 

 

Nivel de 

învăţământ 

 

Repetenti 

Exmatriculat

i 

Abandon 

scolar 

Elevi plecati 

in strainatate 

% 

promovabili 

tate 

Liceuzi 1 0 7 0 99 

Liceu seral 14 0 2 0 51,5 

Inv. 

Profesional 
10 0 4 0 99,22 

Scoala de 

maistri 
0 0 2 0 100 

Total 25 0 15 0 87,43 

 

Situaţia absenţelor şi a notelor scăzute la purtare pe motive de absenţe, indisciplină şi 

dezinteres faţă de învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 se prezintă astfel: 

 

 

Nivel 

 

Total 

Absenț

e 

 

Absenţenemotiva

te 

Nr. absenţe/elev Note scăzute la 

purtare total nemotivate 

Total Din care sub 

7 

Liceuzi 23710 6712 50,66 14,34 139 13 

Inv. 

profesional 
10257 2348 55,44 12,69 55 7 

Total unitate 33967 9060 52,01 13,87 194 20 

  

Numărul mediilor generale la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 a fost repartizat astfel: 

 

Nivel de învăţământ Medii generale între : 

5,00-6,99 7-7,99 8 – 8,99 9 – 10 

Liceuzi 211 119 77 19 

Inv. profesional. 108 44 8 0 

Total 227 163 85 19 

 

 

 

Participare la educaţie (facilităţi acordate elevilor) 

 

În România, dreptul la educaţie pentru toţi copiii şi tinerii, indiferent de origine socială sau 

etnică, de sex sau apartenenţă religioasă, precum şi gratuitatea învăţământului de stat sunt garantate 

prin Constituţie. 

Programul „Bani de liceu”: 

Anul Numar dosare 

depuse 

Numar dosare 

avizate favorabil 

Numar 

contestaţii 

Numar 

contestaţii 

avizate 

favorabil 

2016-2017 70 70 0 0 

2017-2018 65 65 0 0 

2018-2019 88 88 0 0 
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Programul „Burse profesionale”: 

Anul Numarcereridepuse Numarcereriavizatefavorabil 

2016-2017 160 160 

2017-2018 155 155 

2018-2019 161 161 

  

Fenomenul abandonului şcolar(am considerat aici şielevii retraşişi pierdut calitate elev) la nivelul 

şcolii noastre este permanent monitorizat şi se încearcă reducerea lui substanţială, chiar dacă nu putem 

elimina direct cauzele abandonului şcolar. 

 O oglindă a abandonului şcolar înregistrat în anul şcolar precedent  este redată în continuare: 

 

 

Total,  nivele de 

învăţământ,  

 

An scolar Abandon 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Total 

populaţieşcolară: 
638 653 635 697 5 19 11 20 

Liceuzi: 503 467 469 459 4 6 7 7 

Liceu seral    33    2 

Învăţământ prof 

cu durata de 3 

ani: 

114 186 166  0 13 4 6 

Scoala de maiștri    36    5 

 

Cauzele abandonului scolar: 

 

-provenienţa unor copii din familii foarte sărace si dezorganizate; 

-plecarea multor familii in strainatate; 

-distanţă mare faţă de şcoală; 
 

 

6.2 Materiale şi resurse didactice 

In administrarea scolii exista şapte corpuri de clădiri: clădire şcoală+extindere, clădire ateliere, 

clădire internat, cantină, sală de sport şi bloc garsonire pentru cadre didactice. 

Clădirea şcolii cuprinde 15+4săli de clasă, un laboratoar de informatică cu 24 de calculatoare 

bibliotecă cu peste 10,000de volume. 

Clădirea ateliere cuprinde 5 ateliere pentru pregătirea practică pe domenii de activitate: 

fabricarea produselor din lemn, electric, turism, silvicultură şi ecologie. 

Clădirea internat cuprinde 45 de dormitoare a câte 4 paturi/cameră. 

Cantina este dotată pentru servirea mesei a 120 de locuri/serie. 

Sălile de clasa sunt dotate cu mobilier ergonomic si sunt spaţioase.  
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6.3 Rezultatele elevilor în anul şcolar 2019-2020 

 

 Limba română 

 
Nr. 

crt. 

Concurs/Olimpiada Faza/ Etapa/ 

Secţiunea 

Numele elevilor Clasa Locul/ 

Premiul 

Profesori 

coordonatori 

1.  Concursul de creaţie literară „Scriitor pentru o zi”, 

ediţia a X-a 2019-2020 
Regională  ŞTEŢCO ADINEL a IX-a Menţiune ROMAN MARIA 

2. Concursul NaţionalPoveştile Cangurului – clasele V-

XII (16.12.2019) 
Locală TODORAN VASILE 

ANDREI 

a IX-a E 90,75 BATIN ANUŢA 

BIZĂU MARIANA a IX-a 92,00  

UNGUREAN MARIA 

CRISTINA 

a IX-a E 84,25 BATIN ANUŢA 

SURDUC VALENTINA a IX-a E 78,00 BATIN ANUŢA 

HUSARCIUC 

ALEXANDRU 

a IX-a E 74,00 BATIN ANUŢA 

IVĂNCUŞ LARISA 

MARIA 

a IX-a 67,50  

MIHAI MIUŢA 

DANIELA 

a IX-a E 66,00 BATIN ANUŢA 

BESENYEI LEONARDO a IX-a E 65,00 BATIN ANUŢA 

PASZTOR DENISA 

KARINA 

a IX-a E 61,25 BATIN ANUŢA 

STAN SAMUEL a IX-a E 57,50 BATIN ANUŢA 

BERCI MARIAN a IX-a 60,25  

VELIŞCA IOANA 

VICTORIŢA 

a IX-a 59,25  

BIZĂU ANUŢA a IX-a 59,25  

VIŞOVAN ALEXANDRA 

MARIA 

a IX-a E 56,75 BATIN ANUŢA 

LINGVAI LEVENTE a IX-a 44,50  

MICHNEA PAULA a IX-a E 42,75 BATIN ANUŢA 

TULICIU BOGDAN a IX-a 37,50  

DUNCA LUCA CODRIN a IX-a E 32,75 BATIN ANUŢA 

MARTINIUC VASILE 

FLORIN 

a IX-a E 27,25 BATIN ANUŢA 
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BUTEAN MARIUS a IX-a 11,00  

MUREŞAN ROBERTA a IX-a -5,25  

PETROVAN MARIANA a IX-a -13,00  

ROMAN ANDREEA 

IULIANA 

a X-a D 96,75 BATIN ANUŢA 

PETER IOANA a X-a D 91,50 BATIN ANUŢA 

BENŢA TANIA a X-a D 89,00 BATIN ANUŢA 

PETROVAN GABRIELA 

IOANA 

a X-a A 87,75 BATIN ANUŢA 

DUMITREAN DENIS a X-a A 83,50 BATIN ANUŢA 

VASIEŞ IRINA ANCUŢA a X-a D 75,75 BATIN ANUŢA 

NAGY MARCOS 

GEORGEL 

a X-a A 58,00 BATIN ANUŢA 

BÎLC CONSTANTIN a X-a A 49,50 BATIN ANUŢA 

BLEDEA MELISA 

IOANA 

a X-a A 46,50 BATIN ANUŢA 

 Limbi moderne 

 
Nr. crt Concurs \ Olimpiada Faza \ Etapa \ 

Sectiunea 

Numeleelevilor Clasa Locul \ Premiul Profesoricoordonatori 

1. CangurulLingvist 

=SectiuneaEngleza 

Nationala KolcseiAlexandru 

Rusneac Richard 

XI B, D Premiispeciale Sarkadi-Csiszar Erika 

Maria 

Pasca Bogdan 

2.  CangurulLingvist –

SectiuneaFranceza 

Nationala Vres Octavian X Premiu special Nemes Loredana 

Godja Maria 

 

 Matematică –concursul Adolf Haimovici 

40eleviparticipanti la fazapescoala 

10 elevi la faza locală 

6 elevi la faza judeţeană, eleva Viman  Diana Lavinia clasa XI-E a obținut premiul III – prof. Vălean Dana 

acțiuni de voluntariat ”Ora Pamanului” 

 

 Tehnologii 
Organizarea concursului cu tema ”VIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ” 

Organizarea concursului cu tema ”Un NU hotărât – Alcoolului – Tutunului  și Drogurilor 

Realizarea de materiale didactice 
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6.4 Consiliere şi orientare şcolară /în carieră 
  

Orientarea şi consilierea elevilor, identificată ca prioritate la nivelul regiunii,  poate fi abordată 

sub doua aspecte:  

 tendinţe şi evoluţii în sondajele de opinie ale elevilor  

 creşterea numărului de profesori consilieri în regiune  

Din analiza anexei,  care reprezintă  rezultatul sondajelor efectuate de Centrele Judeţene  de Asistenţă 

Psihopedagogică (CJAPP), privind opţiunile elevilor în anii şcolari  2017-2018, 2018-2019 2019-2020 

se constată, că se menţin procente ridicate  în opţiunile elevilor  pentru liceul teoretic şi tehnologic, în 

timp ce opţiunile pentru învăţământul profesional rămân scăzute, o creştere a opţiunilor în acest sens  

se înregistrează în judeţul Maramureş . 

6.5 Calificări şi curriculum 

 

La începutul anului şcolar 2019– 2020 în unitatea noastră şi–au început activitatea 28 de clase 

structurate după filiere şiprofile la liceu şi după pregătirea de bază şi meserie la învăţământul 

profesional, astfel: 

 

 Liceu curs de zi: 
 

Ani de 

studiu 

 

Nr. 

de 

clase 

Nr. de clase pe profileşispecializări Nr. elevi 

 

Specializare 

Profil  

La 

început 

de an 

 

La sfârşit 

de an Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului 

Tehnic Servicii 
Vocațion

al 

IX 2  1 2 1 1 142 132 

X 5  1 2 1 1 134 132 

XI 5 Tehnician designer si 

amenajari interioare 

 1   14 10 

Tehnician in silvicultură 

şi exploatări forestiere 

1    23 22 

Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii mediului 

1    25 25 

Tehnician in instalatii 

electrice 

 1   23 22 

Tehnician in turism   1  26 26 

 

XII 

 

4 

 

Tehnician in silvicultură 

şi exploatări forestiere 

1    26 26 

Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii mediului 

1    26 26 

Tehnician designer si 

amenajari interioare 

1    22 22 

Tehnician. In turism   1  22 22 

Total 19      498 487 
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Învăţământ profesional cu durata de 3 ani curs de zi : 

 

Ani 

de stu 

diu 

Nr. 

de 

clase 

Domeniul / 

Pregătire de bază 

Calificarea / Meseria La 

început 

de an 

La sfârşit 

de an 

IX 

 

0,5 Fabricarea 

produselor din 

lemn 

Tamplar universal 

 

13 13 

IX 

 

0,5 Fabricarea 

produselor din 

lemn 

Operator producer 

semifabricate pe bază de 

lemn 

 

15 10 

IX 0,5 Mecanica Operator la mașini cu 

comandă numerică 

16 13 

IX 0,5 Estetica si igiena 

corpului 

omenesc 

Frizer-coafor manichiurist-

pedichiurist 

15 15 

X 

 

0,5 Fabricarea 

produselor din 

lemn 

Tamplar universal 

 

8 8 

X      

X 

 

0,5 Fabricarea 

produselor din 

lemn 

Tapiţer-plăpumar-saltelar 

 

10 10 

X 0,5 Mecanica Operator la mașini cu 

comandă numerică 

11 11 

X 0,5 Estetica si igiena 

corpului 

omenesc 

Frizer-coafor manichiurist-

pedichiurist 

13 13 

XI 

 

0,5 Fabricarea 

produselor din 

lemn 

Tamplar universal 

 

11 11 

XI 0,5 Fabricarea 

produselor din 

lemn 

Tapiţer-plăpumar-saltelar 

 

9 7 

XI 1 Electromecanica Electromecanic utilaje si 

instalații industriale 

18 17 

Total 7   139 128 

 
 

 

6.6 Resurse fizice şi umane 
 

Înanulşcolar 2019-2020 în unitatea noastră funcţionează 51 cadre didactice, 10 cadre didactice 

auxiliare, iar personalul nedidactic administrative si de intretinere numara19 persoane. 

 Structurarea personalului didactic s-a prezentat astfel: 
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Pondereapersonalului didactic calificat in TVET 

Situatianormelordidacticeîn ÎPT – LiceulTehnologicForestier, Sighetu Marmatiei 

ANUL 

SCOLAR 

SPECIALITATE

A CATEDREI 

(POSTULUI) 

TOTAL 

NORME/posturididacti

ce 

CALIFICATI din care: 
Suplinitorinecalific

ati 
Tota

l  

Titular

i 

Suplinitoricalifica

ti 

2015/201

6 

Limbaromana 3,6 4 3 1  

Limbaengleză 2,4 2 2 0  

Limbafranceză 2,1 1  1  

Matematică 3,6 5 5   

Fizică 1,9 2 2   

Chimie 1,7 2 2   

Biologie 0,9 1 1   

Istorie 1,3 2 1 1  

Geografie 1,3 2 1 1  

Socio-umane 1,8 2 2   

Religie 1,7 2 1 1  

TIC 1,2 1  1  

Educaţiefizică 1,4 2 2   

Profesori 

discipline de 

specialitate 

13,8 12 10 2  

Maistriinstructori 6,2 4 3 1  

TOTAL 47,3 44 35 9  

2016/201

7 

Limbaromana 4.6 4 4 0  

Limbaengleză 2,6 2 2 0  

Limbafranceză 2,2 2 1 1  

Matematică 3,6 4 4 0  

Fizică 2 2 2 0  

Chimie 2,1 2 2 0  

Biologie 1 1 1 0  

Istorie 1.3 1 1 0  

Geografie 1.3 1 1 0  

Socio-umane 1.5 1 1 0  

Religie 1.7 3 1 2  

TIC 1.2 2 0 2  

Educaţiefizică 1,3 1 1 0  

Profesori 

discipline de 

specialitate 

17.10 12 9 3  

Maistriinstructori 3.5 3 2 1  

TOTAL 47 41 32 9  

2017/201

8 

Limbaromana 4.4 5 4 1  

Limbaengleză 2,4 2 2 0  

Limbafranceză 2,1 2 1 1  

Matematică 3,7 3 3 0  

Fizică 2,0 2 2 0  

Chimie 2,2 3 3 0  

Biologie 1,1 1 1 0  

Istorie 1,4 1 1 0  

Geografie 1,4 1 1 0  

Socio-umane 1,8 1 1 0  

Religie 1,6 1 1 0  

TIC 1,0 1 0 1  
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ANUL 

SCOLAR 

SPECIALITATE

A CATEDREI 

(POSTULUI) 

TOTAL 

NORME/posturididacti

ce 

CALIFICATI din care: 
Suplinitorinecalific

ati 
Tota

l  

Titular

i 

Suplinitoricalifica

ti 

Educaţiefizică 1,4 1 1 0  

Profesori 

discipline de 

specialitate 

17,6 12 10 2  

Maistriinstructori 4,2 4 2 2  

TOTAL 48,30 40 33 7  

2018/201

9 

Limbaromana 4,2 4,2 1,4 2,8  

Limbaengleză 2,4 2,4 2,4 0  

Limbafranceză 2,1 2,1 1,1 1  

Matematică 3,6 3,6 3,6 0  

Fizică 2 2 2 0  

Chimie 2 2 2 0  

Biologie 1 1 1 0  

Istorie 1,3 1,3 1,3 0  

Geografie 1,3 1,3 1,3 0  

Socio-umane 1,9 1,9 1,3 0,6  

Religie 1,6 1,6 1 0,6  

TIC 1,4 1,4 0 1,4  

Educaţiefizică 1,7 1,7 1,7 0  

Profesori 

discipline de 

specialitate 

14,3 14,3 12 2,3  

Maistriinstructori 7,7 7,7 3,2 2,5 2 

TOTAL 48,50 46,5 35,3 11,2 2 

 

6.7 Parteneriateşicolaborări 
 

Înanulșcolar 2019-2020 s-a continuat colaborarea serioasă  cu diferiţi agenţi economici, pentru a 

puteadesfăşura practica in condiţii optime. Ne sprijină în aceasta, SC PLIMOB SA, SC SIGSTRAT 

SA SIGHET, OCOLUL SILVIC MARA, SC VITAL SA Stația de epurare Sighetu Marmației, SC. 

HORALI REGAL Hotel Nova, SC. EUROLINES, Casa ELLIE WIZER, Muzeul Maramureșului, SC. 

ATLASSIB SA, GENIAL TOUR, SC SELF Tour, SC. FLAMINGO PENSION unde elevii licelui au 

desfășurat instruirea practica sau lecţii vizită. 

 Relaţiile de parteneriat nu se opresc doar la practica elevilor. Astfel se pot menţiona şi alte 

tipuri de acţiuni: 

 elaborare de curriculum îndezvoltarelocalăpentrustagiile de pregătirepractică la clasele IX-

X – liceucurs de zi 

 elaborare de curriculum îndezvoltarelocalăpentrustagiile de pregătirepractică la clasele IX-

X – învţământptofesional 

 

Parteneriatelecuangajatoriisuntrealizatepebazaconvenţiilorşiprotocoalelor de colaborare. 

Acesteparteneriatesuntcentrateînspecialpeefectuareainstruirii practice la agenţiieconomici si nu 

întoatecazurileacestecolaborarisuntdezvoltatepe mai multe forme de colaborareîntreşcoalăşiangajator. 

Existătotuşi, multe exemple privindextindereacolaborăriişi la alteactivităţiprecumparticiparea la 

elaborareaplanului de dezvoltare a şcolii, proiectecomuneînfolosulcomunităţii, sponsorizări. 

- ParteneriatecusocietaticomercialeSC PLIMOB SA, SC SIGSTRAT SA SIGHET, OCOLUL 

SILVIC MARA, SC VITAL SA Stația de epurare Sighetu Marmației, SC. HORALI REGAL Hotel 

Nova, SC. EUROLINES, Casa ELLIE WIZER, MuzeulMaramureșului, SC. ATLASSIB SA, 

GENIAL TOUR, SC SELF Tour, SC. FLAMINGO PENSION,.pentrudesfasurareaactivitatii 

practice in productie. In urmaefectuariipracticii s-au obtinuturmatoarelefacilităţi: 

dotareaunorcabinetesiateliere, selectareaunorabsolvenţiînvedereaangajarii, consultarea in 
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elaborareaprogramelor CDL pentruclaselede liceușiînvățământprofesional, 

sponsorizaripentruactivitatiextrascolare. 
 

4.ANALIZA  SWOT– REZUMAT 

 

S

W

O

T 

FACTORI  POZITIVI FACTORI  NEGATIVI 

 

 

 

 

 

 

 

FACTO

RI  

INTERN

I 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE  TARI 

 Realizareaplanului de 

şcolarizareaprobat 

 Creștereanumărului de clase 

 Spaţii de 

şcolarizareadecvatecantitativ 

 Încadrare cu personal didactic 

competent 

 Interesulpersonalului didactic 

pentruformarecontinuă 

 Dotare  bună a bibliotecii şcolii 

 Rezultatea foarte bune la examenele 

de certificare profesională 

 Serviciioferiteelevilorprininternatulşi 

cantina şcolii 

 Accesul la soft educational 

 Cunoaşterealegislaţiei 

 Participarea la 

Târguloferteloreducaţionale 

 Contracteîncheiate cu 

agenţiieconomicidauposibilitateadesf

ăşurăriiinstruirii practice la aceştia; 

 Finalizareașiimplementareaproiectulu

i Campus școlar 

 

PUNCTE  SLABE 

 

 Dotarematerialăinsuficientăcalitativ a 

unorspaţii de învăţare 

 Număr redus de cadre 

didacticeimplicateînelaborare de 

programe, manuale, etc. 

 Lipsa de continuitate a personalului 

didactic repartizatşcolii 

 Lipsasala de sport 

 Masini si utilaje cu uzura morala in 

atelierul scoala 

 Programele anumitor discipline si 

scheme orara  a elevilor foarte incarcate  

 Numar mare de abandon scolar 

 Motivatieredusa a 

elevilorpentruînvățareșiperformanta 

 Rezultatenesatisfăcătoare la examenul 

de bacalaureat 

 Absolventii nu cunosc cum sa caute un 

loc de munca 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTO

RI 

EXTER

NI 

 

 

    OPORTUNITĂŢI 
 

 Existenţa de 

programeîndomeniulprotecţieimedi

ului, atâtînderulare, 

câtşiînperspectivă 

 Existentaunorsectoare in 

plinadezvoltare, creatoare de locuri 

de munca 

 Legislatie stimulativa pentru 

angajarea tinerilor absolventi 

 

PERICOLE 
 

 Inserţiaprofesionalăredusă a 

absolvenţilor 

 Modificărirapideînsistemuleducaţional 

 Provenienţaelevilorşcolii din mediu 

social modest 

 Distanţă mare până la 

şcoalăpentrumulţielevi 

 Sold negativ al migratieiexterne 

 Reducereapopulaţieiprescolaresişcolare

, înperspectivă (demografic) 

 Suportfinanciarscazut 

 Conditionarea de 

experientaprofesionala la angajare 
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 Nu sunt disponibile informatii de la 

angajatori , nu sunt cunoscute nevoile 

acestora 

 Procedura de autorizarea pentru 

calificări noi este extrem de anevoiasă și 

de birocratică. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ASPECTELE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 

   Una dintre cele mai importante ţinte urmărite de ţara noastră este integrarea în Uniunea Europeană, 

ţintă a cărei atingere presupune şi trecerea de la o economie centralizată la o economie de piaţă. 

O creştere economică se poate realiza doar prin  retehnologizare, ceea ce presupune noi 

competenţe din partea angajaţilor. Formarea iniţialăţine cont de aceste aspecte şi are ca obiectiv 

prioritar dobândirea de noi competenţe la elevii din sistem, competenţe care să le permită o integrare 

socio-profesională la nivel local, judeţean, regional şinaţional. 

       Din acest punct de vedere este important ca şcoala să-şi analizeze cu atenţie rolul şipoziţia 

strategică urmărind aspecte precum: 

 corelareaofertă – nevoi de formare 

 orientareaşiinformareaîncarieră 

 reabilitareainfrastructurii 

 competenţeleprofesionaleşiresurseleumane 

 parteneriatele 

 şanseegalepentrutineri. 

Autoevaluareaactivităţiişcolii a 

relevatfaptulcăpriorităţileîndezvoltareaînvăţământuluiprofesionalşitehnic, identificate la nivel 

regional şi local, au constituitţintestrategicepentruşcoalanoastră, necesitânddezvoltareaîncontinuare, 

dar a scosînevidenţăşiuneleprobleme: 

 planul de şcolarizarecuprindeunelecalificări care nu se 

regăsescînmomentulactualîncerereapieţei de muncăjudeţeană; 

 stareainfrastructuriiatelierelorşcolii nu este daptatăcerinţelorderulăriiprocesuluiinstructiv –

educativînsistemul TVET; 

 dotarea laboratoarelor – cabinetelor nu este adaptată în totalitate noilor cerinţe; 

 populaţia şcolară este în scădere;  

 dezinteresulangajatorilor de a investiînformareaprofesională; 

  Au fostidentificatepriorităţinoi ale şcoliipentruperioadaurmătoare, care necesităstabilirea de 

obiectiveşiacţiuniprinPlanul de Acţiune al Şcolii. 

Principaleleaspecte care necesitădezvoltareînperioadaurmătoare, înşcoalanoastră, pot fi 

grupateastfel: 

1. Priorităţi regionale şi locale stabilite prin ţintele strategice, atinse prin planurile 

operaţionale din perioada 2014-2020; 
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 Dezvoltarea capacitatii de orientare scolara si profesionala 

 Dezvoltareaparteneriatuluiscoala-comunitatealocala 

 Prevenirea si reducerea abandonului scolar; 

 Crestereaabilitatilorgenerale 

 Eficientizareareteleiscolare 

 Transfer de bunepractici in TVET 

         2.Priorităţiidentificatepentruintervalul 2019-2020: 

 

                         -Dezvoltarea capacitatii de management in unitatea noastra scolara  

                         -Realizarea de noi parteneriate 

                         -Corelarea ofertei educationale cu cerintele pietei muncii 

                         -Necesitatea autorizării pentru noi calificări 

                         -Dezvoltarea capacitatii de orientare scolara si profesionala 

                         -Imbunatatirea calitatii procesului de invatamant 

                         -Prevenirea si reducerea abandonului scolar 



7.2 Planuri de şcolarizare 

 

 

Domeniu / arie curriculară                                          Limba si comunicare-ore pe saptamana 

Calificare  Nivel  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

  Ore 
clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 
Ore  

clas/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 

Profil : Real-stiintele naturii 

 

 

Liceu  

 

177 
25/ 

554 
148 

21/ 

495 

      

Profil : Resurse naturale şiprotecţia mediului – tehnician în protecţia mediului 

140 
20/ 

510 
128 

19/ 

468 
128 

19/ 

469 

Profil:Resurse naturale si protectia mediului-tehnician silvicultura 

Profil:Tehnic-tehnician in prelucrarea lemnului 

Profil:Tehnic-tehnician designer mobilă şi amenajări interioare 

Profil: Tehnic – tehnician în instalaţii electrice 

Profil: Tehnic – tehnician operator tehnica de calcul 

Profil servicii-tehnician turism  

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal Înv. profesional- 2 ani 6 
2/ 

39 
9 

2/ 

43 
4 

1/ 

21 

    

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal 

Înv. profesional- 3 ani 
  9 

2/ 

55 
16 

4/ 

115 
30 

7/ 

185 30 
7/ 

166 

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Operator producerea 

semifabricatelor pe bază de lemn 

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Tapiţer – plăpumar - saltelar 

Domeniu – Electromecanic – Electromecanic utilaje si inst. industriale 

Domeniu – Electronică automatizări – Electronist aparate și echipamente         

 

 

 

 

 

Domeniu / arie curriculară                                          Matematică şiştiinţe -ore pe saptamana 

Calificare  Nivel  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

  Ore 
clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 

Profil : Real-stiintele naturii 

 

 

Liceu  

 

177 
25/ 

554 
157 

21/ 

495 

      

Profil : Resurse naturale şiprotecţia mediului – tehnician în protecţia mediului 

142 
20/ 

510 
121 

19/ 

468 
121 

19/ 

468 

Profil:Resurse naturale si protectia mediului-tehnician silvicultura 

Profil:Tehnic-tehnician in prelucrarea lemnului 

Profil:Tehnic-tehnician designer mobilă şi amenajări interioare 

Profil: Tehnic – tehnician în instalaţii electrice 

Profil: Tehnic – tehnician operator tehnica de calcul 

Profil servicii-tehnician turism  
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Domeniu / arie curriculară                                          Matematică şiştiinţe -ore pe saptamana 

Calificare  Nivel  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal Înv. profesional- 2 ani 6 
2/ 

39 
6 

2/ 

43 
3 

1/ 

21 

    

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal 

Înv. profesional- 3 ani   6 
2/ 

55 
12 

4/ 

115 
36 

7/ 

185 36 
7/ 

166 

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Operator producerea 

semifabricatelor pe bază de lemn 

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Tapiţer – plăpumar - saltelar 

Domeniu – Electromecanic – Electromecanic utilaje si inst. 

Domeniu – Electronică automatizări – Electronist aparate și echipamente          

 

 

 

 

Domeniu / arie curriculară                                          Om şi societate -ore pe saptamana 

Calificare  Nivel  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

  Ore 
clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 

Profil : Real-stiintele naturii 

 

 

Liceu  

 

115 
25/ 

554 
98 

21/ 

495 

      

Profil : Resurse naturale şiprotecţia mediului – tehnician în protecţia mediului 

85 
20/ 

510 
78 

19/ 

468 
78 

19/ 

468 

Profil:Resurse naturale si protectia mediului-tehnician silvicultura 

Profil:Tehnic-tehnician in prelucrarea lemnului 

Profil:Tehnic-tehnician designer mobilă şi amenajări interioare 

Profil: Tehnic – tehnician în instalaţii electrice 

Profil: Tehnic – tehnician operator tehnica de calcul 

Profil servicii-tehnician turism  

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal 
Înv. profesional- 2 ani 

 
5 

2/ 

39 
5 

2/ 

43 
3 

1/ 

21 

    

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal 

Înv. profesional- 3 ani   5 
2/ 

55 
10 

4/ 

115 
24 

7/ 

185 24 
7/ 

166 

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Operator producerea 

semifabricatelor pe bază de lemn 

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Tapiţer – plăpumar - saltelar 

Domeniu – Electromecanic – Electromecanic utilaje si inst. 

Domeniu – Electronică automatizări – Electronist aparate și echipamente          
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Domeniu / arie curriculară                                         Educaţie fizică -ore pe saptamana 

Calificare  Nivel  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

  Ore 
clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 

Profil : Real-stiintele naturii 

 

 

Liceu  

 

25 

 

25/ 

554 

21 

 

21/ 

495 

      

Profil : Resurse naturale şiprotecţia mediului – tehnician în protecţia mediului 

20 

 

20/ 

510 

19 
19/ 

468 
19 

19/ 

468 

Profil:Resurse naturale si protectia mediului-tehnician silvicultura 

Profil:Tehnic-tehnician in prelucrarea lemnului 

Profil:Tehnic-tehnician designer mobilă şi amenajări interioare 

Profil: Tehnic – tehnician în instalaţii electrice 

Profil: Tehnic – tehnician operator tehnica de calcul 

Profil servicii-tehnician turism  

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal Înv. profesional- 2 ani 1 
2/ 

39 
1 

2/ 

43 
0 

1/ 

21 

    

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal 

Înv. profesional- 3 ani 
  4 

2/ 

55 
6 

4/ 

115 
14 

7/ 

185 14 
7/ 

166 

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Operator producerea 

semifabricatelor pe bază de lemn 

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Tapiţer – plăpumar - saltelar 

Domeniu – Electromecanic – Electromecanic utilaje si inst. 

Domeniu – Electronică automatizări – Electronist aparate și echipamente         

 

 

 

 

Domeniu / arie curriculară                                          Tehnologii -ore pe saptamana 

Calificare  Nivel  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

  Ore 
clase/e

levi 
Ore  

clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 
Ore  

clase/

elevi 

Profil : Real-stiintele naturii 

 

 

Liceu  

 

429 
25/ 

554 
398 

21/ 

495 

      

Profil : Resurse naturale şiprotecţia mediului – tehnician în protecţia mediului 

375 
20/ 

510 
355 

19/ 

468 

333 19/ 

468 Profil:Resurse naturale si protectia mediului-tehnician silvicultura 

Profil:Tehnic-tehnician in prelucrarea lemnului 

Profil:Tehnic-tehnician designer mobilă şi amenajări interioare 

Profil: Tehnic – tehnician în instalaţii electrice 

Profil: Tehnic – tehnician operator tehnica de calcul 

Profil servicii-tehnician turism  

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal Înv. profesional- 2 ani 44 
2/ 

39 
44 

2/ 

43 
16 

1/ 

21 

    

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal 

Înv. profesional- 3 ani   44 
2/ 

55 
86 

4/ 

115 
106 

7/ 

185 

106 7/ 

166 Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Operator producerea 

semifabricatelor pe bază de lemn 
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Domeniu / arie curriculară                                          Tehnologii -ore pe saptamana 

Calificare  Nivel  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Domeniu – Fabricarea produselor din lemn – Tapiţer – plăpumar - saltelar 

Domeniu – Electromecanic – Electromecanic utilaje si inst. 

Domeniu – Electronică automatizări – Electronist aparate și echipamente          

 

 

 

 

7.3 Planul de parteneriat 

HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul şcolar 2018-2019- ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI 

Unitatea de 

învăţământ Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei 

Localitate, 

adresa, tel, fax, 

e-mail Sighetu Marmatiei, str. Dragos Vodă nr. 43,    Tel:.0262312613   Fax:0262312613     e-mail: anca_cot@yahoo.com    website:www.gsfsighet.ro 

Director - tel, e-

mail  Şteţca Mariana , tel:.074626254  E-mail: maryss12@yahoo.com 

Director adj - 

tel, mail  Roman Maria, tel:07444193995 E-mail: maria83roman@gmail.com 

A se vedea Nota de subsol pentru instrucţiuni de 

completare        

DOMENIUL  

de formare 

profesională1) 

CLASA /  

AN DE STUDII 

INVATAMAN

T DE ZI2) 

Calificarea3) Număr de 

elevi 

şcolarizaţi4

) 

Denumirea completă   

a partenerului de 

practică cu care 

esteîncheiatăconvenţi

e de practică5)  

Nr. de elevi 

repartizaţi 

în practică 
6) conform 

convenţiilo

r cu 

agentul 

economic / 

instituţia 

publică 

parteneră 

Date de contact ale agentului  

economic/instituţia publică parteneră 

Observaţii9

) 

Adresă, tel, fax, e-mail, 

website 

Reprezentant 

legal/persoană de 

contact 

(Nume şi prenume) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

fabricarea 

produselor din 

lemn 

a IX-a   25 SC PLIMOB SA 25 Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan  
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fabricarea 

produselor din 

lemn 
a X-a   25 SC PLIMOB SA 25 Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

fabricarea 

produselor din 

lemn 
a XI -a 

tehnician designer 

mobilă şi amenajări 

interioare 

24 SC PLIMOB SA 24 Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan   

fabricarea 

produselor din 

lemn 
a XII -a  

tehnician designer 

mobilă şi amenajări 

interioare 

11 SC PLIMOB SA 11 Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan   

fabricarea 

produselor din 

lemn 
a XII -a  

tehnician în 

prelucrarea 

lemnului 

10 SC PLIMOB SA 10 Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan   

fabricarea 

produselor din 

lemn 

a IX-a înv. 

profesional 
tâmplar universal 14 SC PLIMOB SA 14 Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan  

fabricarea 

produselor din 

lemn 

a IX-a înv. 

profesional 

tapițer-plăpumar-

saltelar 
10 SC PLIMOB SA 10 Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan  

fabricarea 

produselor din 

lemn 

Clasa a X-a inv. 

Prof. 
tâmplar universal 12 SC PLIMOB SA 12 Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan   

fabricarea 

produselor din 

lemn 

Clasa a X-a inv. 

Prof. 

tapițer-plăpumar-

saltelar 
11 SC PLIMOB SA 11 Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan  

fabricarea 

produselor din 

lemn 
Clasa a X-a inv. 

Prof. 

operator 

producerea 

semifabricatelor poe 

bază de lemn 

23 SC. SIGSTRAT SA 23 
Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40  
Bizău Daniel 

 

fabricarea 

produselor din 

lemn 

Clasa a XI-a inv. 

Prof. 
tâmplar universal 24 SC PLIMOB SA 24 Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan   

fabricarea 

produselor din 

lemn 
Clasa a XI-a inv. 

Prof. 

operator 

producerea 

semifabricatelor poe 

bază de lemn 

8 SC. SIGSTRAT SA 8 
Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40  
Bizău Daniel 

 

fabricarea 

produselor din 

lemn 

Clasa a XI-a inv. 

Prof. 

tapițer-plăpumar-

saltelar 
11 SC PLIMOB SA 11 Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan  

silvicultură a IX-a   24 
OCOLUL SILVIC 

MARA 
24 

Sighetu Marmaţiei str. 

Bradului nr.2 
Tivadar Ilie 

  

silvicultură a X-a   29 
OCOLUL SILVIC 

MARA 
29 

Sighetu Marmaţiei str. 

Bradului nr.2 
Tivadar Ilie 
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silvicultură a XI-a 

tehnician în 

silvicultură şi 

exploatări forestiere 

24 
OCOLUL SILVIC 

MARA 
24 

Sighetu Marmaţiei str. 

Bradului nr.2 
Tivadar Ilie 

 

silvicultură a XII –a  

tehnician în 

silvicultură şi 

exploatări forestiere 

22 
OCOLUL SILVIC 

MARA 
22 

Sighetu Marmaţiei str. 

Bradului nr.2 
Tivadar Ilie 

  

electric a IX-a  21 SC PLIMOB SA 21 
Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan  

electric a XI-a 
tehnician în 

instalații electrice 
23 SC PLIMOB SA 23 

Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan  

electric a XII-a 
tehnician în 

instalații electrice 
24 SC PLIMOB SA 24 

Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan  

Electronica 

automatizari 

a IX-a înv. 

profesional 

Electronist aparate 

și echipamente 
25 SC PLIMOB SA 25 

Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan  

electromecanic 
a X-a înv. 

profesional 

Electromecanic 

utilaje și instalații 

industriale 

28 SC PLIMOB SA 28 Sighetu Marmaţiei, str. 

Unirii nr. 40 tel.0262312863 Mladin Ioan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

protecţia 

mediului 
a IX-a   27 

SC VITAL SA Stația de 

epurare Sighetu 

Marmației 

27 
Sighetu Marmaţiei str. 

Zimbrului 
Danielescu Dan 

  

protecţia 

mediului 
a X-a  27 

SC VITAL SA Stația de 

epurare Sighetu 

Marmației 

27 
Sighetu Marmaţiei str. 

Zimbrului 
Danielescu Dan 

 

protecţia 

mediului 
a XI -a 

tehnician ecolog 

şiprotecţiacalităţii 

mediului 

24 

SC VITAL SA Stația de 

epurare Sighetu 

Marmației 

24 
Sighetu Marmaţiei str. 

Zimbrului 
Danielescu Dan 

  

protecţia 

mediului 
a XII -a  

tehnician ecolog 

şiprotecţiacalităţii 

mediului 

29 

SC VITAL SA Stația de 

epurare Sighetu 

Marmației 

29 
Sighetu Marmaţiei str. 

Zimbrului 
Danielescu Dan 

  

turism 

şialimentaţie 

a IX-a 

  

25 

SC. HORALI REGAL 

Hotel Nova 
3 

Sighetu Marmaţiei, str. 

Bogdan Vodă  Hotea Radu   

turism 

şialimentaţie 
  SC. EUROLINES 3 

Sighetu Marmaţiei str. 

Bogdan Vodă 5/11 Bledea Florina   

turism 

şialimentaţie 
  Casa ELIE WIESEL 2 

Sighetu Marmaţiei str. 

Tudor Vladimirescu Pralea   

turism 

şialimentaţie 
  Muzeul Maramureșului 5 Sighetu Marmaţiei, str. Piata 

Libertății nr. 15 Todică Gheorghe   

turism 

şialimentaţie 
  Muzeul Maramureșului 3 

Sighetu Marmaţiei, str. 

Corneliu Coposu nr.4 Iuga Ioan   

turism 

şialimentaţie 
  SC. ATLASSIB SA 2 

Sighetu Marmaţiei str. 

Bogdan Vodă nr.5 Crasuc Larisa   

turism 

şialimentaţie 
  GENIAL TOUR 2 

Sighetu Marmaţiei str. 

BBogdan Vodă nr. 5/15 Simion Rebeca   
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turism 

şialimentaţie 
  SC SELF Tour 3 

Sighetu Marmaţiei, str. 

Mihali de Apsa nr. 7 Moldovan Dorina   

turism 

şialimentaţie 
  

SC. FLAMINGO 

PENSION 
2 

Sighetu Marmaţiei str. 

George Coșbuc nr. 36 Hărănguș Arina   

turism 

şialimentaţie 

a X-a 

  

27 

SC. HORALI REGAL 

Hotel Nova 
3 

Sighetu Marmaţiei, str. 

Bogdan Vodă  Hotea Radu   

turism 

şialimentaţie 
  SC. EUROLINES 2 

Sighetu Marmaţiei str. 

Bogdan Vodă 5/11 Bledea Florina   

turism 

şialimentaţie 
  Casa ELIE WIESEL 2 

Sighetu Marmaţiei str. 

Tudor Vladimirescu Pralea   

turism 

şialimentaţie 
  Muzeul Maramureșului 6 Sighetu Marmaţiei, str. Piata 

Libertății nr. 15 Todică Gheorghe   

turism 

şialimentaţie 
  Muzeul Maramureșului 3 

Sighetu Marmaţiei, str. 

Corneliu Coposu nr.4 Iuga Ioan   

turism 

şialimentaţie 
  GENIAL TOUR 2 

Sighetu Marmaţiei str. 

BBogdan Vodă nr. 5/15 Simion Rebeca   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

turism 

şialimentaţie 

 

  

 

SC. ATLASSIB SA 3 
Sighetu Marmaţiei str. 

Bogdan Vodă nr.5 Crasuc Larisa   

turism 

şialimentaţie 
  

SC. FLAMINGO 

PENSION 
4 

Sighetu Marmaţiei str. 

George Coșbuc nr. 36 Hărănguș Arina   

turism 

şialimentaţie 
  

 

SC SELF Tour 

 

2 
Sighetu Marmaţiei, str. 

Mihali de Apsa nr. 7 
Moldovan Dorina 

  

turism 

şialimentaţie 

a XI -a tehnician în turism 26 

SC. HORALI REGAL 

Hotel Nova 
2 

Sighetu Marmaţiei, str. 

Bogdan Vodă  Hotea Radu  

turism 

şialimentaţie 
SC. EUROLINES 2 

Sighetu Marmaţiei str. 

Bogdan Vodă 5/11 Bledea Florina  

turism 

şialimentaţie 
Casa ELIE WIESEL 2 

Sighetu Marmaţiei str. 

Tudor Vladimirescu Pralea  

turism 

şialimentaţie 
Muzeul Maramureșului 6 

Sighetu Marmaţiei, str. Piata 

Libertății nr. 15 Todică Gheorghe  

turism 

şialimentaţie 
Muzeul Maramureșului 4 

Sighetu Marmaţiei, str. 

Corneliu Coposu nr.4 Iuga Ioan  

turism 

şialimentaţie 
GENIAL TOUR 2 

Sighetu Marmaţiei str. 

BBogdan Vodă nr. 5/15 Simion Rebeca  

turism 

şialimentaţie 
SC. ATLASSIB SA 2 

Sighetu Marmaţiei str. 

Bogdan Vodă nr.5 Crasuc Larisa  

turism 

şialimentaţie 
SC SELF Tour 2 

Sighetu Marmaţiei, str. 

Mihali de Apsa nr. 7 
Moldovan Dorina 

 

turism 

şialimentaţie 

SC. FLAMINGO 

PENSION 
2 

Sighetu Marmaţiei str. 

George Coșbuc nr. 36 Hărănguș Arina  

turism 

şialimentaţie 

Centrul de Informare 

Turistică  
2 

Sighetu Marmației str. Piata 

Libertății nr.26 Măran Petru  
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turism 

şialimentaţie 

a XII -a  tehnician în turism 22 

SC. HORALI REGAL 

Hotel Nova 
3 

Sighetu Marmaţiei, str. 

Bogdan Vodă  Hotea Radu   

turism 

şialimentaţie 

SC. FLAMINGO 

PENSION 
3 

Sighetu Marmaţiei str. 

George Coșbuc nr. 36 Hărănguș Arina   

turism 

şialimentaţie 
SC. EUROLINES 2 

Sighetu Marmaţiei str. 

Bogdan Vodă 5/11 Bledea Florina   

turism 

şialimentaţie 
Casa ELIE WIESEL 2 

Sighetu Marmaţiei str. 

Tudor Vladimirescu Pralea   

turism 

şialimentaţie 
Muzeul Maramureșului 4 

Sighetu Marmaţiei, str. Piata 

Libertății nr. 15 Todică Gheorghe   

turism 

şialimentaţie 
Muzeul Maramureșului 2 

Sighetu Marmaţiei, str. 

Corneliu Coposu nr.4 Iuga Ioan   

turism 

şialimentaţie 
GENIAL TOUR 2 

Sighetu Marmaţiei str. 

BBogdan Vodă nr. 5/15 Simion Rebeca   

turism 

şialimentaţie 
SC SELF Tour 2 

Sighetu Marmaţiei, str. 

Mihali de Apsa nr. 7 
Moldovan Dorina   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

turism 

şialimentaţie 
   

SC. ATLASSIB SA 2 
Sighetu Marmaţiei str. 

Bogdan Vodă nr.5 Crasuc Larisa   

turism 

şialimentaţie 

Centrul de Informare 

Turistică  
1 Sighetu Marmației str. Piata 

Libertății nr.26 Măran Petru   



7.4 Planul de dezvoltare profesională a personalului  

Formarea continuă a cadrelor didactice şi finanţarea acesteia se axeaza pe două componente: 

 Formarea continuă prin grade didactice  

Analiza în ceea ce priveşte formarea continuă prin grade didactice pe regiune s-a realizat pe ingineri 

şi maiştri, principalii actori ai sistemului TVET . Din analiză rezultă că participarea cadrelor didactice 

din TVET, ingineri şi maiştri la perfecţionarea prin grade didactice este semnificativă, raportată la 

numărul total pe regiune. Rezultă preocuparea cadrelor didactice pentru obţinerea gradelor 

didactice,astfel  în 2016-2017 au fost încadraţi în unitatea noastră şcolară 30cu gradul didactic I, 9 cu 

gradul didactic II, 8 cu definitiv şi 3 debutanţi. 

 

 

 Participarea cadrelor didactice la perfecţionarea periodică (odată la 5 ani) 

Se realizează în conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 5564/2011 prin participarea la programe acreditate de 

formare. 

 Sumele alocate formării continue se alocă prin bugetul fiecărui an şi ele diferă de la un judeţ 

la  altul. Ele constituie capitol bugetar separat şi este necesar ca acestea să fie cunoscute, de 

către inspectorii cu dezvoltarea profesională pentru a fi utilizate in scopul formarii.  

 

1. Formareacontinuă: 

 

Cadreledidacticedinaceastăunitateşi - au demonstratinteresulînacestdomeniu.  

 Se pot menţionaînacest sens participare a peste 50% dincadreledidactice la cursurile de 

formareorganizare de CCD. 

 

2. Activitatea de perfecţionare        
           

S-au realizaturmătoareletipuri de activitati de perfectionare:  

 activitati la nivel de catedra,  

 cercuripedagogice,  

 consiliiprofesoralecutemă .    

 

Inspecţiileefectuateîn 2018-2019candidaţilordinşcoalăînscrişi la grade didactice au 

fostrepartizateconformtabelului : 
 

Graduldidacticsolicit

at 

Numărcandidaţiînscr

işi 

Inspecţiicurenteefectu

ate 

Inspecţiispecia

le 

Total 

inspecţiiefectua

te 

Definitivat 0 0 0 0 

II 3 2 1 3 

I 5 4 1 5 

              

7.5 Finanţarea planului 

 Planul se va finanţa din: 

 Resurse financiare : buget de stat, buget local, autofinanţate, venituri din programe, sponsorizări. 

  

Sponzorizari- lucrări ce vor fi efectuate de părinţi  

- fonduri donate de asociaţia părinţilor pentru premii, calculatoare, imbunatatirea bazei materiale 
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8.Consultare, monitorizare şi evaluare 

8.1. Organizarea procesului de consultare pentru elaborarea PAS 

În vederea elaborării PAS, au fost consultaţi următorii parteneri ai Liceului Tehnologic Forestier –

Sighetu-Marmatiei 

- PRAI 

- ISJ Maramureş 

- PLAI  

              -reprezentanţi ai comunităţilor locale, 

Pentru mediul extern –-  întâlniri şidiscuţii: elevi, părinţi, AJOFM, CJAPP, parteneri economici, 

parteneri sociali şieducaţionali, cadre didactice ale şcolii, directori de şcoli. 

Pentru mediul intern –  

Statistici anuale ale şcolii, statistici examen bacalaureat, fişe de evaluare, teste de evaluare 

iniţială, portofoliile profesorilor şi ale elevilor, rapoarte ale responsabililor comisiilor metodice, fişe 

de asistenţe ale directorilor şi responsabililor comisiilor metodice, programul Consiliului de 

Administraţieşi al directorilor de monitorizare a activităţii din şcoală, sondaje părinţi-elevi, programul 

de formare continuă şi dezvoltare profesională a personalului şcolii, rezultate la olimpiade şi 

concursuri şcolare,  execuţia bugetară  2020. 

 

 

8.2 Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PAS 

 
 Ţinând seama de faptul că instituţia responsabilă de elaborarea şi aplicarea PLAI este ISJ 

Maramureş şi că PAS este derivat din PLAI, considerăm că  monitorizarea şi evaluarea PAS va fi de 

competenţa ISJ Maramureş şi se va realiza semestrial în baza fişei de evaluare. 

O primă evaluare a PAS  va fi realizată de către Consiliul de Administraţie al Liceului 

TehnologicForestier ,  după care va fi supus aprobării Consiliului profesoral, iar după ce vor fi făcute 

eventualele corecţii, va fi transmis ISJ Maramureş şi la Consorţiul Regional de pe lângă ADR - Nord 

Vest.   

Documentul va fi considerat adoptat şi va fi utilizat în şcoală. 

În principiu, procesul de revizuire a PAS se va face anual şi presupune completarea descrierii 

mediului economic şi educaţional cu date statistice noi şi ajustarea previziunilor / prognozelor, precum 

şi regândirea ofertei curriculare în concordanţă cu noile condiţii. 

Monitorizarea PAS  se va face de către Consiliul de Administraţie al L.T.Forestier ,  iar  

evaluarea anuală se va realiza de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, prin inspectorul 

de specialitate - discipline tehnice 

În cadrul L.T.Forestier ,  monitorizarea, evaluarea şi revizuirea PAS va fi coordonată de către 

directorul L.T. Forestier ,  conform programului activităţii de monitorizare şi evaluare. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 
 

Acţiuni 

monitorizate 

 

Persoane responsabile 

 

Persoane implicate 

Frecvenţa 

monitorizării  şi 

datele întâlnirilor 

de analiză 

 

Înregistrarea rezultatelor 

Acţiunile pentru  

Îmbunătăţirea 

calităţii 

managementuluişc

olar 

Director  

Director adjunct  

Coordonator CEAC 

Sefi de catedra 

Membrii CEAC 

 

Consiliul de Administraţie 

Grupul de lucru PAS 

Comisia CEAC 

Diriginții 

Părinții 

 

Trimestrial 

Semestrial 

Anual  

 

 

Fişe de evaluare anuale 

Rapoarte trimestriale 

Fişe de asistenţă 

Situaţii statistice semestriale şi anuale 

Execuţia bugetară 

Procent bacalaureat anual >=30% 

Procentcompetențeprofesionale>=95% 

Număr profesori formați 

Acţiunile pentru  

Adaptarea si 

corelarea ofertei 

educationale la 

cerintele pietei 

muncii 

Director  

Director adjunct  

Membrii CEAC 

Sefi de catedra 

 

 

 

Consiliul pentru asigurarea 

calitatii 

Consiliul de administrație 

Seful catedrei tehnice 

Agentii economici 

 

Semestrial 

Anual  

 

 

Realizarea/depășirea planului de 

școlarizare 

Număr contracte cu agenții economici 

Cresterea implicării nr. de cadre didactice 

și elevi în diseminarea informațiilor 

privind unitatea de învățământ 

Actiunile pentru 

dezvoltarea 

capacitatii de 

orientare scolara  şi 

profesională 

Director 

Director adjunct 

Membrii CEAC 

Inspectorul de specialitate 

Consiliul de administratie 

Agentii economici  

Autoritatile locale 

Seful catedrei tehnice 

 

Anual  

 

 

 

Număr cadre didactice participante la 

cursuri de formare privind orientarea 

profesională și dezvoltarea personală 

Număr de întâlniri cu agenții econmici 

Actiunile pentru 

dezvoltarea 

parteneriatului 

social 

Director 

Director adjunct 

Consilierulșcolar 

Consilierșcolar 

 

Consilier școlar 

Agenti economici 

Diriginti 

Profesori  

Maistriiinstructori 

Parinti 

 

Trimestrial 

Anual  

 

Număr contracte educaționale 

Creșterea numărului de părinți implicați în 

viața școlii 

Număr protocoale de colaborare cu 

partenerii sociali  

Actiunile pentru 

creșterea calităţii 

procesului  de  

învăţământ 

Director  

Director adjunct  

Membrii CEAC 

 

Consilier școlar 

Diriginti 

Profesori  

Maistrii instructori 

Consiliul de administratie  

Grupul de lucru PAS 

 

Semestrial 

Anual  

 

Regulament de ordine interioară 

Creșterea numărului de lecții de predare 

învățare evaluare centrate pe elev 

Dotarea spațiilor și a atelierelor școlare cu 

mijloace și materiale moderne de învățare 

Actiunile pentru 

reducerea 

absenteismului și a 

abandonului scolar 

Director 

Director adjunct 

Consilierulșcolar 

 

Consilier școlar 

Diriginti 

Profesori  

Maistrii instructori 

 

Trimestrial 

 

 

Evaluarea situatiei abandonului scolar ,  

Propuneri de masuri concrete pentru 

reducerea abandonului. 
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Parinti 

Acțiunile pentru 

creşterea accesului  

la educaţie pentru 

grupurile 

vulnerabile şi 

combaterea 

excluziunii sociale 

Director 

Director adjunct 

Consilierulșcolar 

 

Consilier școlar 

Diriginti 

Profesori  

Maistrii instructori 

Parinti 

 

Trimestrial 

 

 

Identificarea grupurilor vulnerabile  

Masuri concrete pentru creșterea accesului 

la educație a grupurilor vulnerabile. 

Măsuri concrete de combatere a 

excluziunii sociale 

 

 

 

 

 



9. Anexe 

Anexa  1 
PONDERILE GRUPELOR DE POPULAŢIE DE LA NIVELUL JUDEŢULUI ŞI  LOCALITĂŢII UNDE ESTE SITUATĂ 

ŞCOALA LA DATA DE 1 IANUARIE 2011 

Judeţul. 

Localitatea 

Total. 

masculin. 

feminin. 

urban. rural 

Total 

Populaţie la 

1 ianuarie 

2011 

Din care pegrupe de vârstă 

0-14 

ani 

15-19 

ani 

20-24 

ani 

25-29 

ani 

30-64 

ani 

65 ani 

si 

peste 

JudeţulMaramureş 

Total, din care: 515610 88618 43249 40625 44204 237744 61170 

Masculin 254044 45420 22075 21116 23017 117494 24922 

Feminin 261566 43198 21174 19509 21187 120250 36248 

Urban, dincare: 303119 50149 26361 24740 26889 145399 29581 

Masculin 147668 25659 13272 12632 13610 70521 11974 

Feminin 155451 24490 13089 12108 13279 74878 17607 

Rural, din care: 212491 38469 16888 15885 17315  92345  31589 

Masculin 106376  19761  8803  8484  9407  46973  12948 

Feminin 106115  18708  8085  7401  7908  45372  18641 

Localitatea 

Sighetu Marmatiei - 
Urban 

Total, din care: 41220 7651     5748 

Masculin 19850 3944     2381 

Feminin 21370 3707     3367 

Localitatea 
Dragomireşti - 

Urban 

Total, din care: 3206       

Masculin 1592       

Feminin 1614       

Localitatea 

Săliştea de Sus - 
Urban 

Total, din care: 5185       

Masculin 2635       

Feminin 2550       

Localitatea 
Birsana- Rural 

Total, din care: 4795       

Masculin 2406       

Feminin 2389       

Localitatea 

BocicoiuMAre- 
Rural 

Total, din care: 4437       

Masculin 2275       

Feminin 2162       

Localitatea 
Calinesti- Rural 

Total, din care: 3199       

Masculin 1614       

Feminin 1585       

Localitatea 

Oncesti- Rural 

Total, din care: 1538       

Masculin 757       

Feminin 781       

Localitatea 

Sapanta- Rural 

Total, din care: 3301       

Masculin 1665       

Feminin 1636       

Localitatea 

Strimtura- Rural 

Total, din care: 3913       

Masculin 1951       

Feminin 1962       

Localitatea 
Strimtura- Rural 

Total, din care: 2942       

Masculin 1435       

Feminin 1507       
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Anexa  2 
 

EVOLUŢIA PREVIZIONATĂ PENTRU ABSOLVENŢILOR DE CLASA A VIII –A 

 

Judeţul. 

Localitatea 

ANUL 

2012 2013 

JudeţulMaramureş 4892 4896 

LocalitateaSighetuMarmatiei - Urban 373 361 

Localitatea 

Dragomireşti - Urban 
35 36 

LocalitateaSăliştea de Sus - Urban 52 46 

LocalitateaBirsana- Rural 36 37 

LocalitateaBocicoiu Mare- Rural 22 24 

LocalitateaCalinesti- Rural 20 17 

LocalitateaOncesti- Rural 20 17 

LocalitateaSapanta- Rural 25 29 

LocalitateaStrimtura- Rural 50 57 

 

 

 

 

Anexa 3. 

 

PIERDERI COHORTĂ ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE 
 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Inscrisi in cl a IX-a Liceu 

Tehnologicrutadirecta 
174 175 175 145 159 110 

Absolvenţiliceutehnologicrutadirecta    125 90 100 

TOTAL PIERDERI IN  

LICEU TEHNOLOGIC RUTA 

DIRECTA 

   49 85 75 

% PIERDERI IN LICEU  

TEHNOLOGIC RUTA DIRECTA 
   28% 46,55% 42,85% 

Inscrisi in cl a XII-a Liceu 

Tehnologicrutaprogresiva 
39    

  

Absolvenţiliceutehnologicrutaprogresiva  29     

TOTAL PIERDERI IN  

LICEU TEHNOLOGIC RUTA 

PROGRESIVA 

 10   

  

% PIERDERI IN LICEU  

TEHNOLOGIC RUTA PROGRESIVA 
 25%   

  

Inscrisi in cl a X-a inv. prof  21 19 25   

Absolvenţiînv. Prof de 2 ani   20 18 16  

TOTAL PIERDERI IN  

Inv. Prof de 2 ani 
  1 

1 9  

% PIERDERI IN înv. prof   5% 5% 36%  

Inscrisi in cl a IX-a inv. prof    55 74  

Absolvenţiînv. Prof de 3 ani      27 

TOTAL PIERDERI IN  

Inv. Prof de 3 ani 
   

  28 

% PIERDERI IN înv. prof      50,9% 
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ANEXA 4 

EVOLUŢIA RATEI DE SUCCES 

EVOLUTIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A 

COMPETENTELOR PROFESIONALE NIVEL4 

 

Criteriul 
ANUL SCOLAR 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Absolventi 

Total absolventi, din care: 107 115 90 93 

pe sexe 
masculin 61 59 61 69 

feminin 46 56 29 24 

Promovati la 

examenul de Nivel 

3-4 

Total absolventipromovati, din 

care: 
90 74 

59 64 

pe sexe 
masculin 53 41 44 35 

feminin 37 33 15 29 

 

EVOLUTIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A 

COMPETENTELOR PROFESIONALE NIVEL 3 

 

Criteriul 
ANUL SCOLAR 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Absolventi 

Total absolventi, din care: 18 17 16 27 

pe sexe 
masculin 9 10 9 20 

feminin 9 7 7 7 

Promovati la 

examenul de Nivel 2-

3 

Total absolventipromovati, din 

care: 
18 15 

16 26 

pe sexe 
masculin 9 9 9 19 

feminin 9 6 7 7 

 

 

ANEXA 5 
Cheltuieli publice pe elev 

 

Anul Nivel de invatamant 

LiceulTehnologic Forestier, Sighetu Marmatiei 

Total 
Buget 

National local 

2015-2016 
Licealzi 1420  1034+386 

Înv. profesional 1428  1095+333 

2016-2017 
Licealzi 1800  1314+486 

Înv. profesional 1632  1159+473 

2017-2018 
Licealzi 2718  1785+228+705 

Înv. profesional 741  657+84 

2018-2019 
Licealzi  1895+228+705  

Înv. profesional  697+84  

 

 

 

ANEXA 6 

RAPORTUL ELEVI / CADRU DIDACTIC 
Nr. elevi/cadru  didactic 

 

Nivel de invatamant 
AN SCOLAR 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

liceal 12,6 12,3 12,1 13,7 

Înv. profesional 14 15 16 14,2 
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ANEXA 7 
LiceulTehnologic Forestier, Sighetu Marmatiei 
 

Date privindinsertia socio-profesionalaa absolventilor, promotia 2018-2019 

Nivel 

de 

califi

care 

Domeniu 

de 

pregatire 

Calificare 
Nr. 

absolventi 

Continua 

studiile 
Angajati 

Propria 

afacere 

Inregistr

ati in 

somaj 

Alte 

situatii 
Obs. 

Nivel 

4 

Resursen

aturale si 

protectia

mediului 

Tehnicianînsilvicult

urășiexploatăriforest

iere 

16 3 4 1 4 4 

Plecati 

in 

strainata

te 

Tehnicianecologșipr

otecțiacalitățiimediu

lui 

17 7 2 0 7 1 

Plecati 

in 

strainata

te 

Tehnic 

Tehnician designer 

mobila si 

amenajariinterioare 

8 3 3 0 2   

Tehnicianprelucrare

alemnului 
10 2 5 0 3   

Tehnician operator 

tehnica de calcul 
10 2 2 0 4 2 

Plecati 

in 

strainata

te 

 
Tehnicianîninstalații

electrice 
8 1 4 0 3   

Servicii Tehnician in turism 22 15 5 2 0   

TOTAL nivel 4 91 33 25 3 23 7  

Nivel 

3 

Fabricareaprodus

elor din lemn 

Templar 

universal 
13 5 4  4   

Electromecanic 

Electromeca

nicutilajeșiin

stalațiiindust

riale 

14 2 7  5   

TOTAL nivel 3 27 7 11  9   

 


