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.

Colectivul Consorţiului Regional Nord - Est, care a elaborat PRAI Nord-Est 2009-2013
multumeşte  tuturor instituţiilor şi persoanelor care au contribuit în diverse etape la realizarea

documentului.
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CUVANT INAINTE
Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic
(IPT) are caracter naţional şi este realizată în raport cu obiectivele asumate de România ca stat
membru al Uniunii Europene.
Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea contribuţiei învăţământului
profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare
şi cunoaştere, participativă şi inclusivă.

Raportul comun al Consiliului şi al Comisiei pentru 2008 privind progresele înregistrate
referitor la punerea în aplicare a programelor de lucru „Educatie si formare profesionala 2010”
„Invatarea de-a lungul vietii in serviciul cunosterii, creativitatii si inovarii” implică ridicarea
nivelului de calificare, indica progrese si provocări semnificative in reforma din domeniul educatiei
si formarii.
Urmatoarele domenii vor necesita si in perioada urmatoare atentie si eforturi speciale:

 Persoanele slab calificate supuse riscului de excludere economica si sociala;
 Persistenta cazurilor de abandon scolar timpuriu;
 Slaba participare la activitatile de invatare continua din partea muncitorilor varstnici si a

celor slab calificati, precum si slaba calificare a migrantilor cu motiv de ingrijorare in
majoritatea tarilor;

 Economia bazata pe cunoastere care solicita un nivel tot mai ridicat de calificare, slaba
calificare de pe piata pe piata muncii devine o provocare din ce in ce mai importanta;

 Strategia de invatare continua, cadrele de calificari si validarea invatarii non-formale si
informale;

 Parteneriatele de invatare inovatoare si finantarea durabila a sistemului de invatare;
 Atentie deosebita acordata orientarii profesionale de-a lungul vietii;
 Accelerarea procesului de reforma, promovarea excelentei in invatamantul superior si a

parteneriatelor dintre universitati si mediul de afaceri.

Referitor la strategiile de invatare continua si sisteme de calificare, raportul arata ca Romania
dispune de:

 Strategii nationale concrete de invatare continua;
 Cadru national de calificari;
 Sistem de validare a invatarii nonformale si informale;
 Obiective nationale fixate in toate domeniile de referinta comunitare sau pentru o parte din

aceste domenii.

S-au inregistrat progrese si la participarea la invatamantul de-a lungul vietii precum si o
imbunatatire constanta in ceea ce priveste abandonul scolar timpuriu insa se impun progrese mai
rapide pentru a atinge nivelul de referinta.
In privinta evolutiei domeniilor de referinta in invatamantul preuniversitar s-au inregistrat:

 un nivel sub media UE in privinta persoanelor (15 ani) cu nivel scazut al competentelor in
materie de citit – un procent de 53,5% in anul 2006;

 o imbunatatire peste media UE a abandonului scolar timpuriu (18-24 ani) – o scadere de la
22,3% in anul 2000 la un procent de 19% in anul 2006;

 o imbunatatire dar sub media UE privind cresterea nivelului de studii pana la invatamantul
secundar superior (20-24 ani) – in anul 2006 s-a inregistrat un procent de 77,2% in crestere
fata de anul 2000 cand s-a inregistrat un procent de 76,1%.
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 o participare scazuta la activitatile de invatare continua a muncitorilor varstnici si a celor
slab calificati ceea ce reprezinta un aspect deosebit de problematic atunci cand rata de
participare este deja scazuta pentru ansamblul populatiei. Procentul de 1,3% se situeaza mult
sub media europeana de 9,6% in anul 2006.
Procesul de planificare strategica in sistemul de educatie si formare profesionala este

structurat pe patru niveluri: (1) strategiile elaborate la nivel national de Ministerul Educatiei si
Cercetarii, (2) Planurile Regionale de Actiune pentru Invatamantul profesional si tehnic (PRAI), (3)
Planurile locale (PLAI – la nivel judetean) si (4) Planurile de actiune ale scolilor (PAS).

Procesul de planificare PRAI-PLAI-PAS a debutat in 2003 si este supus unei revizuiri
anuale. Incepand cu 2005, s-a adoptat ca orizont de planificare anul 2013 (pentru acoperirea
perioadei adoptate de Planul national si Planurile regionale de dezvoltare 2007-2013, acestea, la
randul lor, fiind sincronizate cu orizontul de planificare al programelor UE).

PRAI constituie un cadru de actiune pe baza unui set de prioritati si masuri, desprinse din
analiza si convenite la nivel regional. De asemenea, PRAI ofera un cadru de referinta pentru
elaborarea si armonizarea planurilor locale de actiune, respectiv a planurilor elaborate de fiecare
scoala in parte.

Scopul principal al PRAI este de a contribui, prin masuri coordonate cu celelalte niveluri
de planificare, la imbunatatirea corespondentei dintre oferta sistemului de educatie si formare
profesionala si comanda sociala, dintr-o perspectiva integrata a nevoilor de dezvoltare regionala.

PRAI a fost elaborat in cadrul Consortiului Regional - structura consultativa pentru
problemele de educatie si formare profesionala a Consiliului de Dezvoltare Regionala (CDR -
organism deliberativ si de decizie la nivelul Regiunii Nord -Est). Dupa adoptarea in cadrul
Consortiului, PRAI este aprobat de CDR.
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CAP. 1. REZUMAT - GLOSAR DE TERMENI. ABREVIERI
Planul Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic

(PRAI) reprezinta un document de anticipare timpurie a cererii de forta de munca si planificare a
ofertei de educatie si formare profesionala prin invatamant profesional si tehnic in perspectiva
anului 2013. Orizontul de timp 2013 a fost ales pentru a se asigura concordanta cu perspectiva
planificata a dezvoltarii nationale (Planul National de Dezvoltare) si a dezvoltarii regionale (Planul
Regional de Dezvoltare).

Procesul de planificare desfasurat in 2008 s-a bazat pe urmatoarele 3 elemente:
1. Descriere a conditiilor economice valabile la nivel national dar mai ales regional si local

(judetean), inclusiv prin asimilarea strategiilor de dezvoltare economica.
2. Studierea tendintelor specifice care se manifesta pe piata muncii, cu referire la calificari-

competente noi, dezechilibre calitative si cantitative, inclusiv a strategiilor din domeniul
ocuparii.

3. Analiza asteptarilor angajatorilor beneficiari finali ai formarii, parteneri si participanti in
procesul planificarii.

Metodologia de realizare a documentului concretizeaza principiile mentionate mai sus, si
cuprinde proiectii ale demografiei, economiei si cererii de forta de munca in perspectiva anului
2013 in regiunea Nord-Est,:
- evolutia demografica, evidentiind indeosebi populatia de varsta scolara, (cap.2)
- evolutia economiei (cap.3)
- evolutia cererii pe piata muncii facuta prin analize si anchete (cap.4)
- oferta educationala, previzionata pe termen mediu – anul 2014. (cap.5).

Datele utilizate fac referire la un set de indicatori (vezi anexa ) semnificativi pentru evidentierea
cerintelor de formare, indicatori aliniati la statistica UE (EUROSTAT), folositi in toate
documentele de planificare a IPT elaborate in celelalte regiuni.

Datele statistice au fost actualizate avand in vedere informatiile existente in Anuarele Statistice
ale Romaniei, Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2007-2013, datele furnizate de catre
expertii ce au efectuat studii si anchete cu privire la Piata muncii precum si datele din evidenta unor
institutii guvernamentale cum ar fi : Agentii Judetene de Ocupare a Fortei de Munca, Inspectorate
Scolare Judetene.

Documentul retine elemente ce rezulta din analiza/prelucrarea datelor. In anexele PRAI NE
2009-2013 sunt prezentate, in extenso, date defalcate pe judete, pentru indicatori utilizati in
stabilirea prioritatilor regionale. Fiecare capitol (1-5) se incheie cu observatii relevante pentru
regiunea Nord Est evidentiind disparitatile in cadrul regiunii (intre judete) cu efecte asupra formarii
profesionale.

Pe baza acestor concluzii, in capitolul 8 este facuta analiza SWOT a regiunii in scopul
identificarii prioritatilor regionale cu efecte asupra formarii profesionale. Dintre aceste prioritati
sunt formulate activitati pentru atingerea celor 5 obiective reperezentand tintele strategice ale
reginii Nord Est pentru 2013 si anume:

1. Adaptarea  retelei scolare si a ofertei  de formare profesionala initiala la cerintele pietei
muncii si a optiunilor elevilor.

Tinta : Scaderea ratei somajului in randul tinerilor raportat la populatia activa de la 19,1
(2006) % la 15% (2013).

2. Cresterea participarii la programe de FPC prin reteaua IPT
Tinta:Cresterea ponderii populatiei cu grad ridicat de pregatire/calificare (min. nivelul 2) prin

programe de formare continua de la 12,5 % in 2006 la 30 % in 2013.
3. Asigurarea egalitatii de sanse in formarea initiala
Tinte: Reducerea ratei de parasire timpurie de  la 22,98 % in 2006 la 10% in 2013.
Cresterea gradului de cuprindere in mediul rural, in grupuri dezavantajate ( copii cu CES)

4. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT in vederea asigurarii calitatii in formare
Tinta: Cresterea ratei de participare a cadrelor didactice la cursuri de formare continua, cu un

ritm de 25% din total/ an scolar
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5. Dezvoltarea infrastructurii unitatilor scolare IPT, in vederea asigurarii calitatii in
formare

Tinta:realizarea de unitati scolare reprezentative-campusuri scolare IPT la nivelul regiunii-20(
minim 3 unitati pe fiecare judet)

Pentru definitivarea acestor obiective precum si a activitatilor recomandate de PRAI N-E,
au fost realizate consultari pe marginea documentului atat in cadrul Comitetelor Locale pentru
Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale cat si in cadrul Consortiului Regional TVET Nord-Est.

Datorita schimbarilor provocate de efectele crizei economice, nu este posibila
formularea de tinte concrete pe termen lung prin , PRAI ACTUALIZAT ÎN ANUL 2009 ,
in acest context apreciem ca analizele efectuate reflecta specificul regional si tintele
propuse in PRAI 2008 - 2013 raman o directie de dezvoltare sub rezerva necesitatii
actualizarii cu informatii privind somajul si dinamica economica.

Astfel pentru a putea fi fundamentată oferta IPT pentru anul 2010-2011 prin PRAI şi PLAI pe
baza unor informaţii mai recente, este necesară o actualizare a PRAI ÎN LUNA NOIEMBRIE
2009 pe baza unei monitorizări lunare în perioada care urmează a evoluţiilor pieţei muncii.

GLOSAR DE TERMENI UTILIZATI IN DOCUMENT

Cheltuielile pentru educatie – se refera la ansamblul resurselor financiare folosite de institutiile si
programele de educatie. Conform Manualului OECD, acestea se grupeaza in trei categorii (OECD,
2004, p. 63):

 cheltuieli pentru bunuri si servicii, respectiv cheltuielile pentru:
- instruire (ex. costurile pentru predare);
- bunurile furnizate de institutii in scopuri educative (ex. manualele, materialele pedagogice);
- formarea ucenicilor si a altor participanti la programele duale (combinatie de invatamant si

pregatire prin munca productiva in intreprinderi);
- administratia invatamantului (la nivel central, regional si local);
- cheltuielile de capital si plata locatiei;
- nevoile educative speciale si consilierea.

 cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare , care se refera la:
- cercetarea pedagogica li dezvoltarea curriculara;
- cercetarea stiintifica si dezvoltarea realizata de institutiile de invatamant superior.

 cheltuielile pentru bunuri si servicii, pentru alte scopuri decat instruirea (servicii auxiliare);
- transportul elevilor, cantinele, internatele si caminele studentesti, serviciile de sanatate pentru

elevi si studenti;
- serviciile pentru publicul general asigurate de institutiile de educatie.
Sursele finantarii invatamantului pot fi interne (publice si private) sau externe.

Curriculum – desemneaza, in general, ansamblul situatiilor de invatare organizate de o institutie
educativa. In ISCED si SNIE, curriculum-ul se refera la ariile de studii si alocarea lor orara, ceea ce
corespunde curriculum-ului cadru din invatamantul romanesc.

Educatie – activitatea intentionata si sistematica de comunicare menita sa produca o invatare
durabila (aceasta definitie este folosita in principalele Manuale de utilizare a indicatorilor, citate in
bibliografie).
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Educatia formala – este tipul de educatie desfasurat in institutii recunoscute de stat (gradinite,
scoli, universitati), pe baza unor programe sistematice, finalizate cu diplome sau certificate oficiale.
Educatia formala este realizata de formatori specializati (educatori, institutori, inatatori, profesori),
presupune un sistem de evaluare a studiilor si o gradare cronologica a efectivelor de elevi si
studenti. Atat SNIE, cat si Clasificarea Internationala Standard a Educatiei (ISCED) se refera
exclusiv la educatia formala si la invatamant.

Educatia non-formala – se realizeaza in scoala sau in afara scolii, prin proiecte, excursii, vizite,
activitati voluntare sau actiuni civice. Spre deosebire de educatia formala, educatia non-formala nu
presupune un curriculum oficial sau o evaluare recunoscuta prin diplome de stat.

Educatia persoanelor cu nevoi speciale – se refera la programele destinate unei categorii speciale
de beneficiari: adulti analfabeti, persoane cu handicap, copii cu dificultati de invatare, tineri
proveniti din medii dezavantajate, persoane spitalizate sau in situatie de privare de libertate, nomazi,
refugiati. Aceste programe se desfasoara in institutiile obisnuite (gradinite, scoli, universitati, centre
de educatie a adultilor), sau in institutii specializate. Incepand cu Conferinta Mondiala de la Jomtien
(1990), termenul de "persoane cu nevoi speciale" inlocuieste pe cel de "handicapati" sau pe cel de
"deficienti", care au primit conotatii peiorative.

Elevi si studenti – sunt persoanele care participa la programele de educatie formala (cuprinse in
engleza prin termenul comun "students").

Indicator – indicatorii sunt expresii numerice cu ajutorul carora se caracterizeaza fenomenele
social-economice (ca structura, crestere etc.). Indicatorii se construiesc pe baza unor date cantitative
sau pe informatii calitative. Aceste informatii se bazeaza pe date statistice, dar si pe informatii
calitative, asa cum sunt cele care se refera la atitudini, optiuni sau comportamente (in acest caz,
vorbim de indicatori calitativi ca, de exemplu, datele Eurobarometer, PISA sau IEA).

Institutiile de educatie – conform Manualului OECD, institutiile de educatie nu mai constituie o
referinta statistica de baza pentru comparatiile internationale: astfel de date nu se mai colecteaza la
nivel international, dar constituie un important criteriu pentru definirea si repartizarea cheltuielilor
pentru invatamant, la nivel national. Definitia propusa de Manualul OECD este urmatoarea:
institutiile de educatie sunt unitatile care asigura servicii de instruire pentru indivizi, precum si
servicii asociate educatiei pentru indivizi sau alte institutii educationale. La randul lor, institutiile de
educatie se clasifica in institutii de instruire (scolile si universitatile) si institutii de educatie care nu
asigura instruirea, dar o sprijina prin servicii specializate: prin entitatile administrative ale educatiei
(ministere, inspectorate, agentii), entitatile de suport (care produc mijloace de invatare, manuale si
texte pedagogice, precum si serviciile de intretinere si functionare a infrastructurilor), prin entitatile
auxiliare (serviciile de consiliere, serviciile de transport si sanatate, cantinele, internatele, caminele,
bibliotecile) si entitatile de dezvoltare (care se ocupa cu elaborarea curriculum-ului si a
instrumentelor de evaluare, cercetarea pedagogica, bancile de date). Intra in categoria institutiilor de
educatie orice unitate care ofera servicii educative, indiferent de ministerul sau departamentul de
tutela, de caracterul lor privat sau public, de nivelul de studiu sau tipul de program educational.

ISCED – sau "Clasificarea Internationala Standard a Educatiei" este o clasificare standard a
nivelurilor educationale adoptata de tarile membre ale UNESCO (inclusiv de Romania) si utilizata
in toate analizele comparative si in metodologia tuturor organizatiilor internationale. ISCED
cuprinde o terminologie standard si definitii unanim acceptate ale nivelurilor de educatie. ISCED
opereaza cu sapte niveluri:

0 = nivelul pre-primar
1 = nivelul primar
2 = invatamantul secundar inferior
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3 = invatamantul secundar superior
4 = invatamantul post-secundar non-tertiar
5 = primul ciclul de invatamantul tertiar
6 = al doilea ciclu de invatamantul tertiar

Atat UOE, cat si varianta sa romaneasca (SNIE), folosesc terminologia si nomenclatorul
international ISCED.

Personalul – cuprinde personalul specializat care participa la activitatile de instruire, de suport,
consiliere si asistenta a elevilor, de management si administratie, precum si personalul care asigura
ingrijirea si functionarea unitatilor de invatamant. "Personalul didactic" se refera la urmatoarele
categorii: "personalul de predare" ("classroom teachers" pentru ISCED 0-4), "personalul academic"
(ISCED 5-6), "personalul auxiliar" (ISCED 0-4) si "asistentii de cercetare-predare" (ISCED 5-6).
"Personalul de management, controlul calitatii si administratiei" (asa cum este definit in Manualul
OECD) include patru categorii: manageri scolari (directori, directori adjuncti pentru ISCED 0-4),
manageri de institutii (presedinti, rectori, prorectori, decani, cancelari, sef de catedra pentru ISCED
5-6), personal administrativ scolar (receptionisti, secretari, tehnicieni, bibliotecari la nivelul ISCED
0-4) si personal administrativ universitar (programatori, analisti de sistem, contabili, juristi,
administratori de retele, manageri de granturi sau de proiecte, persoane de relatii publice la nivelul
ISCED 5-6).

Program educational – este un set de activitati educative organizate pentru a se realiza anumite
obiective definite in prealabil prin intermediul unor sarcini concrete de invatare (aceasta definitie
este folosita in sistemul ISCED, la care SNIE se raporteaza in mod sistematic).

Tinte concrete ("benchmarks") – reprezinta performantele efective sau nivelul pe o scara de
variatie. Daca indicatorii reprezinta informatii relevante pentru starea de functionare a sistemului
sau a anumitor componente ale acestuia, tintele concrete desemneaza valorile precise pe care
indicatorii le pot avea la un moment dat. Tintele sunt expresia parametrica a indicatorilor.
Agenda Lisabona-Educatia si formarea in 2010 propune un set comun de indicatori de referinta-
Benchmark pentru imbunatatirea sistemnmelor de educatie ale tarilor membre ale UE,
Tinte ale tarilor membre UE pentru 2010

 Rata medie in UE a abandonului scolar timpuriu sa nu depaseasca 10%
 Pana in 2010 , cel putin 85% dintre cei in varsta de 22 de ani sa fi absolvit cel putin

invatamantul secundar superior
 Pana in 2010 procentul analfabetismiului functional la tinerii de 15 ani sa scada cu cel

putin 20% fata de anul 2000
 In 2010 in UE , media privind participarea la formarea continua sa fie de cel putin 12,5%

din populatia adulta( grupa de virsta 25-64 de ani)
 Numarul absolventilor de matematica, stiinte si tehnologie in UE sa creasca pina in 2010

cu cel putin 15% fata de 2000; eliminarea oricaror decalaje intre sexe in formarea pe
domenii.

De exemplu, indicatorul "participarea la invatarea permanenta" se exprima prin tinta "rata de
participare minima a populatiei active de 25-64 ani trebuie sa fie in anul 2010 de minimum 12,5%
in tarile U.E." (acest exemplu este extras din programul Comisiei de implementare a Strategiei de la
Lisabona in domeniul educatiei si formarii profesionale).

ABREVIERI UTILIZATE

AMIGO Ancheta asupra Fortei de Munca in Gospodarii
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ANOFM Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
BIE Biroul International pentru Educatie (Bureau International de

l’Education)
BNDE Baza Nationala de Date pentru Educatie
CEDEFOP Centrul European pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional

(European Centre for the Development of Vocational Training)
CLDPS Comitet Local pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale
ENEB Evaluarea Nationala a Educatiei de Baza
ETF Fundatia Europeana pentru Formarea Profesionala (European

Training Foundation)
EUROSTAT Oficiul de Statistica al Comunitatilor Europene (Statistical

Office of the European Communities)
EURYDICE Reteaua de informare asupra educatiei in Europa (The

Information Network on Education in Europe)
FORPRO Ancheta asupra Formarii Profesionale Continue
FPC Formarea Profesionala Continua
IEA Asociatia Internationala pentru Evaluarea Randamentului in

Educatie (International Association for Evaluation of
Educational Achievement)

IMM Intreprinderi mici si mijlocii
INS Institutul National de Statistica
ISCED / CITE Clasificarea Internationala Standard a Educatiei (International

Standard Classification of Education  / Classification
internationale type de l´éducation )

NCVA Consiliul National pentru Certificari Profesionale (National
Council for Vocational Awards)

OECD Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica
(Organisation for Economic Co-operation and Development)

PIB Produsul Intern Brut
PIBR Produs Intern Brut Regional
PISA Programul pentru Evaluarea Internationala a Elevilor

(Programme for International Student Assessment)
SNIE Sistemul National de Indicatori pentru Educatie
SSE Sistemul Statistic European
TIC Tehnologii ale Informatiei ti Comunicarii
TIMSS Studiu privind tendinte la nivel international in matematica si

stiinte (Trends in International Mathematics and Science Study)
UNESCO Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura

(United Nations Education Science and Culture Organisation)
UOE Chestionar statistic interinstitutional utilizat de UNESCO,

OECD si Eurostat pentru colectarea anuala a datelor de la
diferite tari. La acest sistem de colectare a datelor participa si
Romania, prin Institutul National de Statistica. Fiecare dintre
cele trei institutii internationale construieste indicatori, in functie
de criteriile proprii de analiza, pornind de la datele furnizate de
diferite tari prin chestionarele UOE.
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VAB Valoare Adaugata Bruta
VABR Valoare Adaugata Bruta Regionala
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CAP. 2. DEMOGRAFIE

2.1 Situatia actuala-Populatia totala. Dinamica generala in perioada 1990-2007

2.1.1. Distributia pe medii rezidentiale (urban/rural)

Conform anuarului INS 2008, populatia stabila totala a Regiunii Nord-Est in anul 2007 era de
3.726.642 locuitori, reprezentand 17.30% din cea inregistrata la nivel national. Cifra este
aproximativ egala cu cea inregistrata in recensamantul din 1992 (3.751.783 locuitori). In ciuda
sporului natural pozitiv inregistrat pana in ultima perioada, populatia regionala a fost relativ
constanta, intrucat acesta a fost contrabalansat de efectele migratiei externe.Din cele sase judete ale
regiunii, cei mai multi locuitori erau concentrati in Iasi (825.100), iar cei mai putini in Botosani
(454.167).Populatia regiunii este concentrata in 46 centre urbane, 506 comune si 2414 sate.

Fig. 2.1 Variatia populatiei in mediul urban,
pe judete si ani
Sursa: Anuare Statistice INS1999-2008
Ponderea populatiei urbane a inregistrat in
ansamblu, in intervalul de timp 1998-2007, o
descrestere de la 44.13% la 43.43%, datorata
migratiei ce a avut loc spre zona rurala, efect al
procesului de restructurare industriala din
aceasta perioada. Din grafic se poate observa
ca acest indicator a avut un minim in anul 2003
dupa care se poate observa o usoara crestere.
Aceasta crestere se datoreaza in cea mai mare

parte faptului ca in 2003 un numar relativ ridicat de comune (in special in judetul Suceava) au fost
declarate orase.

La nivel judetean, judetele cu cea mai mare pondere a populatiei rurale sunt Neamt (61.8%) si
Vaslui (58.8%) iar cu cea mai mica pondere Iasi (52.3%) si Bacau (54.3%).

Fig. 2.2 Distributia populatiei de 0-14 ani pe medii
rezidentiale, 2005
Sursa: INS

Fig. 2.3 Distributia populatiei de 15-19 ani pe medii
rezidentiale, 2005

Distributia populatiei de 15-19 ani pe medii
rezidentiale, locuitori
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Sursa: INS
Din figurile 2.2 si 2.3 (Anexa 2) se poate deduce ca pe cele 2 grupe de varsta analizate predomina
populatia in mediul rural, mai accentuat la grupa de varsta 0-14 ani.
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Tab 2.3. Populatia pe grupa de varsta 15-19 ani, judete si medii rezidentiale, 2007
sursa: INS
Pentru grupa de virsta 15-19 ani de asemenea ponderea
ridicata o detine populatia din mediul rural cel mai mare
decalaj inregistrind-ul judetul Neamt cu o diferenta de
16,21% populatie in mediul rural fata de urban, urmat de
Suceava cu o diferenta de 6,55%,Iasi cu 5,29, Vaslui cu
2,07%, Bacau 1,43%. Singurul judet cu pondere mai mare in
mediul urban este Botosani cu o diferenta de 2,87% populatie
in mediul fata de mediul rural.

2.1.2. Distributia pe sexe
Structura pe sexe a populatiei la nivel global, pe regiune, evidentiaza o repartizare echilibrata,
49.4% din populatia totala fiind barbati, iar 50.6 % femei.

2.1.3 Structura pe grupe de varsta
Fig. 2.4  Structura populatiei pe grupe de varsta in 2007, pe judete:

Sursa: Anuar Statistic INS 2008
Rata de substituire, indicator care se calculeaza prin impartirea
populatiei din grupa de varsta de 15-24 ani la populatia din
grupa de varsta de 50-59 ani, indica presiunea demografica
care va fi exercitata pe piata muncii de tinerii care vor intra in
randul populatiei active. Pentru Regiunea Nord-Est, aceasta
rata este supraunitara (1.28 - 2007), insemnand ca populatia
care va intra pe piata muncii este mai numeroasa decat cea cu
varsta de pensionare (pentru fiecare 2 persoane care vor parasi
piata muncii vor intra in schimb 3 persoane). Aceasta presiune

este mai pronuntata in judetul Iasi unde rata de substituire este de 1.40 si mai putin pronuntata in
judetul Neamt (rata de substituire = 1.16)

Pana in anul prezent, cu exceptia anului 2003, in care sporul natural a fost 0, regiunea Nord-Est a
fost singura regiune din Romania care a inregistrat valori pozitive ale sporului natural (0.6/1000
locuitori – 2007).
2.1.4. Structura etnica
Conform datelor inregistrate in ultimul recensamant (martie 2002), distributia pe etnii a populatiei
la nivelul regiunii reflecta ca romanii detin o majoritate absoluta (97.89% din total populatie) fiind
urmati la mare distanta de populatia roma (1.22% din total populatie) si de alte nationalitati:
ucraineni (0.26%), rusi-lipoveni (0.21%), maghiari (0.15%), polonezi (0.08%), etc. O situatie
similara se inregistreaza si la nivel judetean.

2.2 Proiectii demografice la orizontul anului 2025

Pentru anii 2008-2012, prognoza pentru populatia din categoria de varsta 15-24 ani s-a realizat
tanand cont de populatia din categoria de varsta 7-14 din anii 2003-2007. Pentru anii 2013-2015 s-
au folosit datele din anii 2003-2005 pentru categoria de varsta 3-6 ani (vezi tab. din Anexa 2).

Judet 15-19 ani %
Urban Rural

Regiunea Nord-
Est

47,51 52,48

Bacau 49,28 50,71
Botosani 51,43 48,56

Iasi 47,35 52,64
Neamt 41,89 58,10

Suceava 46,72 53,27
Vaslui 48,96 51,03
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Evolutia prognozata a populatiei de varsta scolara este in
descrestere la nivelul Regiunii Nord-Est cu un procent de
16,73% in 2015 fata de 2008, inregistrand cea mai mare
valoare in judetul Bacau 20,42% si cea mai mica in judetul
Vaslui 13,34% (vezi Tabelul din Anexa 2).

Fig. 2.5 Variatia estimata a populatiei cu varsta cuprinsa
intre 15-19 ani, pe judete, pe perioada 2008-2015

In prognozarea (varianta optimista) acestei grupe de varste, datorita lipsei informatiilor referitoare
la mortalitatea pe aceste grupe de varsta si migratie, nu s-a luat in calcul influenta acestor factori.
De altfel, pentru aceasta grupa de varsta influenta acestor factori este practic nesemnificativa.

Conform unei prognoze realizate de catre Institutul National de Statistica, populatia cu varsta
cuprinsa intre 15-24 ani, in perioada 2005-2025 va avea o evolutie descendenta in toate judetele
regiunii (descrestere cu apr. 33% la nivelul regiunii), cu exceptia judetului Iasi, unde se estimeaza o
usoara crestere incepand cu anul 2020 (tab. din Anexa 2).
2.3 Principalele concluzii din analiza demografica.Implicatii pentru IPT.(recomandari IPT)

1. La nivelul regiunii se inregistreaza o proportie ridicata a populatiei care traieste in mediul
rural (56.57% din total populatie 2007).

 Neamt (61.8%)
 Vaslui (58.8%)
 Iasi (52.3%)
 Bacau (54.3%).

2. Populatia din categoria de varsta 15-19 ani in
toate judetele traieste predominant in mediul
rural.

 Neamt 58,10%
 Suceava 53,27%
 Iasi 52,27%
 Vaslui 51,03%
 Bacau 50,71%
 Botosani 48,64%

Fig. 2.6 Sursa: INS

3. Rata de substituire este supraunitara (1.28), cea ce indica pentru perioada urmatoare, o
presiune crescuta pe piata muncii a tinerilor absolventi (2007)

4. La nivel regional, in intervalul 2008-2015 se estimeaza o scadere a populatiei din grupa de
varsta 15-19 ani (categorie care prezinta interes din punct de vedere al sistemului de
invatamant TVET) cu o medie de 16.73% la nivel regional, tendinta care caracterizeaza
fiecare judet. (mai accentuat in judetele Bacau si Neamt).

5. Conform prognozei realizate de catre INS, populatia din categoria de varsta 15-24 ani va
descreste in intervalul 2005-2025 cu apr. 33% la nivel regional (cu exceptia judetului Iasi,
unde se estimeaza o usoara crestere incepand cu anul 2020).

6. Regiunea Nord-Est a fost singura regiune din Romania care a inregistrat valori pozitive ale
sporului natural (0.6/1000 locuitori– 2007).

Variatia estimata a categoriei de varsta 15-24 ani,
pe judete
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Recomandari pentru IPT
1. Propunerile de plan de scolarizare trebuie sa tina cont de mediul de rezidenta al elevilor din
grupul tinta pentru IPT, astfel este necesara analizarea zonelor cu demografie ridicata in mediul
rural si posibilitatilor de asigurare a calitatii in formare in unitatile scolare din reteaua deja
existenta, precum si a altor solutii pentru a asigura cuprinderea elevilor unitatile IPT.
2. Pentru asigurarea egalitatii de sanse in formare si dezvoltare individuala se recomanda realizarea
de studii si analize a optiunii elevilor pentru continuarea studiilor si posibilitatile de sustinere
financiara.
3. Pentru a diminua presiunea de pe piata muncii creata de rata de substitutie de 1,28 (care in
perspectiva legislatiei viitoare privind virsta de pensionare se va situa in crestere) se recomanda ca
planul de scolarizare sa analizeze si sa respecte domeniile de activitate specifice, locale pe
calificari/ domenii noi, inclusiv acreditarea unitatilor scolare pe domenii noi.
4. Planificarea cifrei de scolarizare trebuie sa aiba in vedere o scadere a planului de scolarizare cu o
medie de 16,73 % la nivel regional pina in 2015 si cu 33% pina in 2025 cu exceptia judetului Iasi
unde se estimeaza o usoara crestere
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CAP. 3 PROFIL ECONOMIC REGIONAL

3.1. Situatia actuala- principalii indicatori economici pentru perioada 2000-2006
3.1.1. Produsul Intern Brut (PIB) si valoarea adaugata bruta (VAB)

In descrierea mediului economic al regiunii Nord-Est, un indicator relevant il reprezinta
Produsul Intern Brut Regional (PIBR), respectiv ponderile celor trei sectoare economice
(agricultura, industrie si servicii) in acesta.

In anul 2006, PIBR a avut o valoare de 38429.9 milioane lei preturi curente, acesta
reprezentand 11.15% din Produsul Intern Brut National (PIBN). Cat priveste PIBR/locuitor acesta
este 10295.8 RON/locuitor, ceea ce reprezinta 64.47% din PIB/locuitor la nivel national.

In ceea ce priveste formarea PIBR, in 2006, cea mai mare contributie a fost asigurata de
servicii cu 55.75%, urmate de industrie cu 19.61% si agricultura cu 12.71%. In servicii, aportul este
asigurat in principal de servicii publice (sanatate, invatamant, administratie publica), tranzactii
imobiliare, comert transport-comunicatii, si constructii.

In perioada 1998-2006, se constata ca cele trei sectoare economice au detinut ponderi relativ
constante din PIBR, neavand loc mutatii semnificative intre acestea.
In domeniul serviciilor, se constata o crestere anuala a ponderii detinute de tranzactii imobiliare, in
timp ce in sectorul comertului, hoteluri si restaurante are loc o scadere continua pana in 2003
inclusiv, urmate in 2004–2006 de o crestere a acestora. Sectorul constructii a inregistrat o crestere
in perioada 1999-2004, si o usoara scadere in 2005, urmata de o revenire puternica in 2006.

Sursa: Anuare Statistice INS 1999-2008

3.1.1.b Contributia judetelor la valoarea adaugata
bruta regionala (VABR) totala si sectoriala

Un alt indicator important este participarea judetelor
la realizarea PIBR, respectiv la Valoarea Adaugata

Bruta
Fig. 3.1 Regionala (VABR) totala si sectoriala.
In aceasta analiza s-au luat in considerare domeniile (asa cum au fost definite de catre Institutul
National de Statistica) care prezinta interes din punct de vedere al invatamantului profesional si
tehnic-TVET, respectiv agricultura, industria prelucratoare, constructii, comert, hoteluri si
restaurante, transporturi, depozitare si comunicatii.

Fig. 3.2

Sursa: INS  Conturi Nationale Regionale 1998-2005

Din graficul 3.2 se poate deduce ca domeniile in care
judetul Bacau are o contributie semnificativa la VABR
sectoriala (mai mare decat aportul la VABR total) sunt
hoteluri si restaurante (evolutie relativ ascendenta pana
in 2002, scadere din 2003), constructii (evolutie
ascendenta, in usoara descrestere din 2004) si industria
prelucratoare (evolutie oscilanta si ascendenta din 2003).

Aproape de medie se situeaza comertul cu o evolutie constanta si transporturile cu o evolutie
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oscilatorie. Contributia cea mai redusa este asigurata de sectorul agricultura, aceasta avand o
evolutie relativ constanta.

Fig 3.3

Sursa: INS  Conturi Nationale Regionale 1998-2005
Judetul Botosani are o contributie majora la VABR doar in
agricultura, cu o evolutie relativ constanta. Aproape de media
participarii judetene la VABR totala se situeaza participarea la
VABR sectoriala din hoteluri si restaurante, acesta avand o
evolutie oscilanta, iar in restul sectoarelor contributia fiind sub
participarea la VABR.

Fig. 3.4
Sursa: INS  Conturi Nationale Regionale 1998-2005
In judetul Iasi se inregistreaza o participare superioara la
VABR sectoriala in comert (evolutie oscilanta) si constructii
(crestere pana in 2001, scadere in 2002-2004, si crestere
semnificativa in 2005), o evolutie oscilanta a participarii in
sectorul hoteluri si restaurante cu un minim in 2002 si o
revenire in 2003. Participarea la VABR sectoriala in agricultura
si industrie prelucratoare este sub participarea la VABR totala a
judetului.

Fig 3.5Sursa: INS  Conturi Nationale Regionale 1998-2005
In judetul Neamt, participarea la VABR sectoriala in comert si
constructii este superioara procentului participarii judetului la
VABR totala, evolutia acestor sectoare prezentand o variatie
oscilanta cu o tendinta de descrestere in 2005. Aceasi evolutie
oscilatorie este prezenta si in domeniul hoteluri si restaurante si
a transporturilor. Evolutia participarii la VABR sectoriala in
agricultura a avut un maxim in anul 2000 dupa care a urmat un
trend descrescator, situandu-se in anul 2005 pe acelasi nivel cu

participarea judetului la VABR totala.
Industria prelucratoare, ca participare la VABR sectoriala a avut o variatie oscilanta dar superioara
VABR totala in perioada 1998-2002, in 2003 a ajuns sub nivelul mediu, inregistrand o crestere in

2004-2005.
Fig. 3.6
Sursa: INS  Conturi Nationale Regionale 1998-2005
In judetul Suceava predomina sectorul agricol, participarea
acestuia la VABR sectoriala inregistrand totusi o evolutie
oscilanta, avand in perioada 2001-2003 un trend ascendent, si
inregistrand o descrestere in 2004-2005. O evolutie asemenatoare
cu cea a participarii judetului la VABR totala a avut sectorul de
transporturi (participarea la VAB in transporturi). Participarea la
VAB Regional a domeniului comertului a inregistrat o crestere
importanta in 2005. In ceea ce priveste industria prelucratoare si
constructii, participarea acestora la VABR sectoriala este sub
nivelul participarii judetului la VABR totala.
Fig 3.7

Sursa: INS  Conturi Nationale Regionale 1998-2005
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In judetul Vaslui predomina sectorul agricol, participarea acestuia la VABR sectoriala
inregistrand un minim in 2000 dupa care a urmat un trend crescator si o scadere in 2005. O evolutie
asemenatoare cu cea a participarii judetului la VABR totala a avut-o sectorul industriei
prelucratoare. Apropiate de participarea judetului la VABR totala, dar inferioare acesteia o au
sectoarele comert, transporturi si constructii, inregistrand o evolutie relativ constanta, cu trenduri
descendente din 2002 (cu exceptia domeniului constructiilor).
Sectorul hotelier-restaurante isi aduce cel mai scazut aport la VABR sectoriala.

Contributia sectoarelor de activitate la realizarea valorii adaugate brute judetene
In acest subcapitol s-a facut analiza valorii adaugate brute a fiecarui judet prin prisma contributiei
la aceasta a sectoarelor economice care conform clasificatiei INS prezinta interes pentru
invatamantul profesional si tehnic.

Fig. 3.8
Sursa: INS  Conturi Nationale Regionale 1998-2005

Din cate se poate observa in fig. 3.8 aproximativ o
treime din valoarea adaugata bruta judeteana o constituie
contributia industriei prelucratoare (2005), aceasta fiind
totusi in descrestere in 2002, relativ constanta in 2003-2004,
si crescatoare in 2005. Agricultura are o evolutie usor
descrescatoare in perioada 2000-2004, ca in 2005 sa scada
brusc cu 3 puncte procentuale. Transporturile, - al doilea
domeniu ca pondere -, precum si comertul au o evolutie

oscilanta, iar constructiile inregistreaza o descrestere incepand cu anul 2004. Cea mai scazuta
contributie la VAB judetean il are domeniul hoteluri si restaurante, acesta urmand si un trend
descrescator.
Fig. 3.9

Sursa: INS  Conturi Nationale Regionale 1998-2005
In judetul Botosani un sfert din VAB judetean o

reprezinta contributia agriculturii, a carei evolutie este
relativ constanta pana in 2002, din anul urmator avand un
trend descendent.
Al doilea domeniu ca importanta este industria
prelucratoare, avand din 2001 un trend de asemenea,
descendent. Cu aproximativ 9% domeniul transporturilor
contribuie si el oarecum constant la VAB judetean.
Sectorul comertului are in intervalul analizat o contributie
descrescatoare (dublandu-se in 2005, fata de anii

precedenti).
In constructii si hoteluri si restaurante contributiile sunt cele mai reduse, evolutia  acestora fiind
oscilanta.

Fig. 3.10

Sursa: INS  Conturi Nationale Regionale 1998-2005
In judetul Iasi predomina industria prelucratoare, avand
totusi, in ultimii patru ani analizati un trend descendent.
Urmatorul sector ca importanta este cel agricol, avand o
evolutie oscilanta in perioada analizata, descrescatoare in
2005.
O evolutie oarecum constanta, usor ascendenta se
inregistreaza in domeniul transporturilor, pe cand
comertul are o evolutie oscilanta, descrescatoare in 2005.
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Constructiile urmeaza un trend ascendent incepand cu anul 1999, iar domeniul hotelier, dupa
„caderea” din 2002  are o usoara revenire in anii urmatori.
Fig. 3.11 Fig. 3.12

Sursa: INS  Conturi Nationale Regionale 1998-2004
In judetul Neamt cel mai important sector este cel al industriei prelucratoare cu un „varf” in 2001,
dupa care urmeaza o perioada de descrestere, mai accentuata in 2003, urmata de o usoara revenire
in perioada 2004-2005. Contributia acestui sector a fost in perioada de analiza de 25-30%.
Urmatorul sector este cel agricol (pondere medie 20%), cu o evolutie constanta in intervalul
analizat, si descendenta in ultimii patru ani.
Domeniul transporturilor urmeaza o evolutie constant ascendenta, chiar daca cu o panta foarte mica.
Domeniul comertului a inregistrat un minim in 2001 dupa care a urmat o traiectorie ascendenta, iar
constructiile, desi contribuie cu un procent mai mic la VAB judetean inregistreaza din 2000 o
crestere constanta, urmata de o usoara descrestere in 2005.

Fig. 3.13
Sursa: INS  Conturi Nationale Regionale 1998-2005
In judetul Suceava predomina agricultura si industria
prelucratoare, evolutiile lor inregistrand traiectorii
intretaiate si cu evolutii opuse in intervalul 1998-2001,
avand o panta descendenta incepand cu anul 2002, cu
exceptia industriei prelucratoare, care are o revenire in
2004.
Domeniul transporturilor si a constructiilor a avut o
evolutie relativ constanta, pe cand cel al comertului a
inregistrat o tendinta descendenta pana in 2003 inclusiv,
inregistrand in anii urmatori cresteri cu cate 2.5 puncte

procentuale.
Hoteluri si restaurante a avut cea mai mica contributie la VAB judetean, avand o evolutie oscilanta.

Sursa: INS Conturi Nationale Regionale 1998-2005
In judetul Vaslui predomina agricultura si industria prelucratoare, evolutiile lor inregistrand ca si in
cazul judetului Suceava evolutii opuse in perioada 1999-2005.
Comertul si transporturile ocupa urmatoarele locuri, cu un aport si o contributie asemanatoare si cu
un trend oscilant in perioada analizata.
Domeniul constructiilor are o traiectorie relativ constanta, iar cel hotelier se apropie, ca si
contributie la VAB judetean, de valoarea 0.
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3.1.2. Productivitatea muncii
Intreprinderile mari contribuie la cifra de afaceri din fiecare sector (cu exceptia domeniului
hotelier), iar in unele dintre ele majoritar: energie electrica si termica, industria extractiva si
industria prelucratoare.

Tab. 3.4 Productivitatea, mii lei preturi curente/pers. - 2007

Domenii de activitate
(CAEN) Total Clase de marime dupa nr. de salariati

0 - 9 10 - 49 50 - 249 >250
Total Regiunea Nord-Est 121 107 147 127 102
Industrie extractiva 75 85 172 109 55
Industrie prelucratoare 85 75 75 81 96
Energie electrica si termica,
gaze si apa 190 343 202 123 145

Constructii 101 65 113 106 106
Comert, reparatii auto si bunuri 218 143 242 346 466
Hoteluri si restaurante 55 52 53 67 -
Transport, depozitare si
comunicatii 76 91 127 75 48

Tranzactii imobiliare,
inchirieri, servicii 65 77 82 47 18

Invatamant 36 32 45 - -
Sanatate si asistenta sociala 56 44 69 93 -
Servicii colective, sociale si
personale 62 50 73 80 36

Total Romania 174 141 185 183 184
Industrie extractiva 130 161 168 129 126
Industrie prelucratoare 135 90 97 109 178
Energie electrica si  termica,
gaze si apa 335 1842 596 461 275

Constructii 129 103 117 142 150
Comert, reparatii auto si bunuri 313 193 322 472 578
Hoteluri si restaurante 66 55 59 84 98
Transport, depozitare si
comunicatii 137 125 180 155 121

Tranzactii imobiliare,
inchirieri, servicii 97 114 150 74 46

Invatamant 46 40 56 55 #DIV/0!
Sanatate si asistenta sociala 56 40 67 89 84
Servicii colective, sociale si
personale 93 67 93 102 112

Sursa:  Anuarul Statistic al Romaniei 2008
Din tabelul 3.4. se poate observa ca, in general productivitatea la nivelul Regiunii Nord-Est este
mai scazute decat media la nivel nationala. Analizand productivitatea pe domenii de activitate, se
constata ca cele mai mari valori se inregistreaza in comert si in sectorul energetic.
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3.1.3. Dinamica generala a firmelor din regiune (investitii brute, investitii straine directe,
dinamica unitatilor locale active,IMM)

O intreprindere se incadreaza in categoria micro, mica sau mijlocie daca indeplineste toate
conditiile cu privire la personalul angajat si cifra de afaceri.

Comparand definitia IMM-urilor din Romania cu cea recomandata in UE, putem observa faptul ca
din punct de vedere al numarului de angajati si al cifrei de afaceri, aceasta este identica. Din punct
de vedere al cifrei de afaceri anuale, nivelul maxim al acesteia fiind de 2 milioane EURO pentru
microintreprinderi, 10 milioane EURO pentru intreprinderile mici si  40 milioane EURO pentru cele
mijlocii.

Intreprinderile mici si mijlocii constituie un segment important al economiei regiunii, absorbind, la
nivelul anului 2007 o mare parte din numarul total al salariatilor care activeaza in firme (50.0%).
Daca se tine cont si de cei ce activeaza in microintreprinderi, se obtine o pondere totala de 74.85%.
Detin o pondere de 11,0% din totalul IMM-urilor la nivel national. Numarul de IMM-uri si
microintreprinderi la 1000 locuitori este cel mai redus comparativ cu celelalte regiuni in perioada
2000 – 2007 (9.51 IMM/1000 locuitori –2000; 9.61 IMM/1000 de locuitori – 2001, 10.13
IMM/1000 de locuitori – 2002, 10.83 IMM/1000 de locuitori – 2003, 12.1 IMM/1000 de locuitori –
2004, 13.1 IMM/1000 de locuitori – 2005, 13.9 IMM/1000 de locuitori-2006 si 15.02 IMM/1000 de
locuitori - 2007).

In general, ele au o flexibilitate mai mare, sunt mai receptive la nevoile pietii, mai inovative si abile
in a raspunde cerintelor consumatorilor, imbunatatind mediul competitional, amplificand cultura
organizatorica si creand conditiile stabilitatii sociale.

In intervalul 1998-1999 numarul firmelor din regiune a continuat sa scada, ca urmare a recesiunii
economice existente in Romania in perioada 1997-1999.
Din anul 2001, odata cu relansarea economica, are loc o crestere a acestora ajungand la 56199 de
unitati in 2007. Se constata la nivelul anului 2007 ca cea mai mare pondere o detin
microintreprinderile cu 87.27%, urmate de IMM-uri cu 12.36%. Desi au pondere de 0,3% din
numarul total de firme, intreprinderile mari contribuie cu 21.29% din cifra de afaceri si  detin
25.16% din salariatii din intreprinderi (in scadere). In ceea ce priveste investitiile brute, cea mai
mare pondere 31.0% este realizata de intreprinderile mari (in scadere fata de anii trecuti).
Perioada 2000-2007 este caracterizata prin cresterea cifrei de afaceri la toate categoriile de
intreprinderi si a salariatilor la nivelul microintreprinderilor IMM-urilor (intreprinderile mari
inregistrand o descrestere a acestui indicator).

Investitii brute pe sectoare

Din graficul 3.14. (bazat pe tabelul 3.5. din Anexa 3) se poate observa ca cele mai importante
investitii brute s-au facut in industria prelucratoare, comert, transport, depozitare si comunicatii la
nivelul anului 2007.
Fig. 3.14

Sursa: Anuarul statistic al Romaniei 2007
Nota: Nu detinem informatii legate de domeniile din cadrul
industriei prelucratoare.

Fig. 3.15
Sursa:

BNR, Publicatii
INS
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Investitii straine directe

In anul 2003 doar 2.2% din totalul investitiilor straine directe au avut ca localizare Regiunea Nord-
Est (211 mil. EUR), iar in anul urmator acest procent a scazut la 0.1% (18 mil. EUR). In anul 2005,
conform datelor publicate de catre Banca Nationala a Romaniei, se constata o crestere semnificativa
a acestor investitii in regiunea Nord-Est (292 mil. EUR – 1.3% din total pe tara), trend care se
mentine si in anii 2006 (411 mil EUR - 1.2% din total pe tara) si 2007 (672 mil EUR – 1.58% din
total tara).
Dinamica unitatilor locale active, IMM

Repartizarea numarului de unitati locale active pe sectoare de activitate in 2007 si ponderi unitati pe
total sector este prezentata in Tabelul din Anexa. 2.

Repartitia IMM-urilor pe sectoare ale economiei respecta distributia nationala a acestora din punct de
vedere al ponderilor detinute: comert, servicii, industrie. Capitalul privat este, de asemenea,
predominant si corespunde in principal microintreprinderilor si intreprinderilor mici.

La nivelul anului 2007, in Regiunea Nord-Est ponderea microintreprinderilor in total unitati active este
majoritara cu 87.27% (apropriata de cea nationala), urmata de IMM-uri cu 12.36%.

In industria prelucratoare si servicii, microintreprinderile detin majoritatea in totalul unitatilor active. In
comert se regasesc 90.78% din totalul unitatilor, in domeniul hoteluri si restaurante 87.89%,  in
transport 90.01% si constructii cu 79.84%.

Privind IMM-urile, pe sector de activitate, acestea detin ponderi ridicate in domeniile energiei electrice
si termice (46.59%), a industriei extractive (32.41%), si industriei prelucratoare (27.74%).

Cele mai multe din intreprinderile mari activeaza in sectorul energiei electrice si termice, cu 22.73%
din totalul unitatilor active in acest sector.

Se remarca faptul ca in domeniul hotelurilor si restaurantelor, la nivelul regiunii, activeaza numai
microintreprinderi si IMM-uri.Informatii si mai relevante pot fi obtinute analizand care este contributia
la cifra de afaceri si pe sectoare de activitate a unitatilor active repartizate pe clase de marime. Se
constata ca cel mai mare aport la cifra de afaceri totala regionala, in anul 2007 o aduc IMM-urile cu
56.8%, urmate de intreprinderile mari cu 21.3% si, intr-o mai mica masura, de microintreprinderi cu
22.0%. Microintreprinderile isi aduc cel mai mare aport in sectorul tranzactiilor imobiliare cu
48.7%.IMM-urile aduc cel mai mare aport la cifra de afaceri regionala  in sectorul constructiilor cu
67.0%, a comertului cu 62.6% si a hotelurilor si restaurantelor cu 61.5%.

Cifra de afaceri a unitatilor locale active pe activitati si clase de marime, 2007 este prezentata in
Tabelul din Anexa 3.c.

3.2. Proiectia principalilor indicatori economici la orizontul anului 2013
Conform datelor  din raportul privind proiectia principalilor indicatori

macroeconomici al Comisiei Nationale de Prognoze pentru 2013 (anexa. Prognoze 2013) se
va inregistra o crestere reala de la 4,5 in 2010 la 6,0 in 2013, pe ramuri situatia PIB in 2013
este prognozata astfel: industrie 4,6, Agricultura 3,2,Constructii 13,0 si servicii 5,8.
Contributiile la cresterea reala  a PIB in 2013   sunt prognozate  astfel: servicii 3,1,
constructii 1,6 , industrie 0,9 si agricultura 0,1.
In ceea ce priveste productia industriala  la orizontul 2013 prognoza pentru  industrie total

este de  4,6, din care  : industria extractiva 2,2, industrie prelucratoare 4,9, si energie
electrica si termica, gaze si apa 3,4.
Datele analizei se vor procesa/interpreta la nivelul PLAI si PAS sub rezerva  situatiei
locale actuale generate de criza economica si financiara.
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3.3. Alte informatii partiale
3.3.1.Cercetarea-dezvoltarea

Infrastructura in domeniul cercetarii, transferului tehnologic si societatea informationala

Stiinta, tehnologia si inovarea reprezinta domenii strategice care asigura progresul tehnologic
constant si, in consecinta, durabilitatea dezvoltarii si competitivitatea economica a unei tari.
Acest domeniu se caracterizeaza de dinamism si complexitate, domeniu ce se bazeaza pe utilizarea
la scara larga a rezultatelor inovarii, a transferului tehnologic, a comunicarii rapide si moderne, a
diversitatii metodelor de prelucrare a informatiilor si au condus la un nou tip de societate si anume
conceptul de „societate informationala”. Suportul tehnologic al noului concept de societate
informationala se bazeaza pe trei componente: tehnologia comunicatiilor, tehnologia informatiei si
multimedia sector de productie pentru continutul informational. Interferenta acestor componente a
condus la aparitia unor noi servicii si aplicatii (telefonie mobila, retele de calculatoare de tip
Intranet si Internet, etc.).
Domeniul cercetarii dezvoltarii inovarii (CDI), transfer tehnologic (TT) si IT reprezinta la ora
actuala sectoare economice de sine statatoare care la randul lor constituie suport pentru dezvoltarea
celorlalte sectoare economice, deschizand noi orizonturi pentru cresterea competitivitatii agentilor
economici si, nu in ultimul rand, conducand la crearea de noi locuri de munca.
Sectorul CDI, TT si IT se caracterizeaza printr-o evolutie ce este influentata de o serie de schimbari
de referinta, cauzate de implicatiile procesului de aderare al Romaniei la UE:

 Eforturi sporite de aliniere la obiectivele politicii UE stabilite de Agenda Lisabona, avand in
prim plan cresterea competitivitatii economice bazata pe cunoastere, fixandu-se tinta ca,
pana in anul 2010,  minim 3% din PIB sa fie utilizati pentru cheltuieli CDI, din care minim
2% din partea industriei.

 Perspectiva de crestere a cererii de programe CDI din partea intreprinderilor, datorita
cresterii presiunii generate de a fi in acord cu reglementarile tehnice si economice ale UE
(nivel tehnologic, calitate, protectia mediului, cerinte comerciale) in vederea asigurarii
competitivitatii si accesul la pietele UE si internationale.

Finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare
In 2004, Romania a cheltuit 0,39% din PIB pentru activitati de cercetare si dezvoltare, ceea ce
reprezinta mai putin de jumatate din media inregistrata in noile state membre si o cincime din media
UE 25. Desi alocarile bugetare pentru cheltuieli de cercetare si dezvoltare s-au dublat in 2006,
cheltuielile pentru acest domeniu au insumat doar 0.27% din PIB. Pentru a atinge tinta de 3%
stabilita prin strategia de la Lisabona, contributia sectorului privat la cheltuielile pentru cercetare si
dezvoltare trebuie de asemenea sa creasca.
Tab. 3.7 Cheltuielile totale din activitate de cercetare-dezvoltare pe surse de finantare - mii lei
in preturi curente-

An
Unitate

teritorial
a

Total Intrepri
nderi % Fonduri

publice % Alte
surse % Straina

tate %

2000 R NE 16345 8938 54,6 6833 41,8 364 2,2 208 1,2
RO 296204 145010 48,9 120859 40,8 15833 5,3 14501 4,9

2001 R NE 26774 12132 45,3 9670 36,1 559 2,0 441 16,
4

RO 459342 218631 47,6 197332 42,9 5715 1,2 37663 8,2
2002 R NE 29047 15059 51,8 12037 41,4 690 2,3 1261 4,3

RO 574386 238771 41,5 278042 48,4 17107 2,9 40466 7,0
2003 R NE 37490 22142 59,0 14079 37,5 727 1,9 543 1,4
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An
Unitate

teritorial
a

Total Intrepri
nderi % Fonduri

publice % Alte
surse % Straina

tate %

RO 762064 345872 45,3 362965 47,6 11654 1,5 41574 5,4
2004 R NE 50439 26448 52,4 22259 44,1 1094 2,1 638 1,2

RO 952872 418843 43,9 467267 49,0 14398 1,5 52364 5,5

2005 R NE 65326 20292 31,0 40674 62,2 1808 2,7 2548 3,9

RO
118365

9 440670 37,2 633261 53,5 47537 4,0 62191 5,2

2006 R NE 107503 36926 34,3 65169 60,6 1759 1,6 3649 3,3

RO
156580

2 476162 30,4 1003638 64,1 22088 1,4 63914 4,0

2007
R NE 163561 25347 15.5 128257 78.4 4259 2.6 5698 3.5

RO
217733

5 585046 26.8 1461877 67.1 31534 1.4 98878 4.5

Sursa: INS – Cercetare-Dezvoltare in Romania – serii statistice - (2000-2007)

Se constata ca in anul 2007 in Regiunea Nord-Est cheltuielile efectuate din fonduri publice (78.4%)
detin o pondere mult mai mare fata de cele efectuate de intreprinderi (15.5%), situatie diferita fata
de perioada 2000-2004 cand in Regiunea Nord-Est cheltuielile private erau de peste 50%.
Se remarca si faptul ca fondurile atrase din strainatate au suferit o crestere importanta, reprezentand
3,5% din cheltuielile totale in anul 2007 fata de numai 1,2% in anul 2004, ceea ce certifica
eforturile de internationalizare ale organizatiilor implicate in CDI din Regiunea Nord-Est.

3.3.2.Infrastructura de transport, tehnica, edilitara, de comunicatii si de mediu
Din prisma accesibilitatii, Regiunea Nord-Est este deservita de o serie de coridoare rutiere
europene, dupa cum urmeaza:

 Bucuresti – Bacau – Roman – Suceava - Siret (punct de control si trecere a frontierei) –
drumul european E85;

 Suceava - Vatra Dornei - Cluj (E576) care face legatura cu drumul european E60 Cluj
Napoca-Oradea;

 Bacau – Brasov – Pitesti drumul european E574, care face legatura cu drumul international
E70 Craiova – Vidin - Scopje;

 Bucuresti - Barlad – Albita - Chisinau - drumul european E581, care strabate judetul Vaslui;
 Roman -Tg. Frumos cu ramificatie catre Botosani (E58) si Iasi (E 583).

Tabelul 3.6 prezinta situatia drumurilor nationale, judetene si comunale din judetele Regiunii
Nord-Est si pe total regiune la 31.12.2007.

Din acest tabel, desi reiese ca densitatea de drumuri publice la 100 kmp teritoriu, pe total regiune
are valori superioare mediei nationale, in unele judete (Neamt, Suceava), aceasta valoare scade
sub media nationala.

Tab 3.6 Situatia drumurilor publice, pe judete, in 2007

Unitate
teritoriala

Drumuri
publice

total (km)

Densitatea
drumurilor
publice pe
100 km2 de

teritoriu

Drumuri nationale
(km)

Drumuri judetene
si comunale, (km)

Total Pondere in
total
drumuri
publice %

Total Pondere in
total drumuri

publice %

Bacau 2456 37.1 451 18.3 2005 81.6
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Botosani 2123 42.6 447 21.0 1676 79.0
Iasi 2390 43.6 345 14.4 2045 85.5
Neamt 1846 31.3 422 22.8 1424 77.1
Suceava 2527 29.5 632 25.0 1895 75.0
Vaslui 2182 41.0 377 17.2 1805 82.7
Nord – Est 13524 36.7 2674 19.7 10850 80,2
Romania 80893 33.9 16118 19,9 64775 80,0

Sursa: INS - Anuarul Statistic al Romaniei 2008

3.3.3.Turism

Datorita conditiilor favorabile de care dispune, a frumusetii locurilor, puritatii aerului, apelor,
zonelor montane din judetele Bacau, Neamt si Suceava, precum si a inestimabilului patrimoniu
cultural si religios existent, Regiunea Nord-Est detine un potential turistic relativ ridicat, care
poate fi comparat cu alte zone turistice renumite din tara si din strainatate. Alaturi de pitorescul
regiunii, binecunoscuta ospitalitate, traditiile populare, obiceiurile, specificul gastronomiei
moldovenesti, traditionalele degustari de vinuri din podgoriile Cotnari si Husi dau culoare locala
pentru atragerea turistilor.

In cele ce urmeaza este prezentata situatia indicatorilor economici ce caracterizeaza acest sector:

Tab. 3.5 Activitatea de cazare turistica in Regiunea Nord-Est, pe judete, 2007

Judet

Capacitatea de cazare

Sosiri Innoptari

Durata
medie de
sedere,

nopti/turist
Existenta,

locuri

In functiune,
mii locuri-

zile

Bacau 2858 933.7 112.3 331.9 2.95
Botosani 557 242.4 28.1 57.3 2.03
Iasi 3209 825 159.5 372.1 2.33
Neamt 4289 1269.9 156.7 337 2.15
Suceava 6831 2087.3 226.3 535.1 2.36
Vaslui 670 225.3 34.7 58.5 1.68
R NE 18414 5583.5 717.6 1691.9 2.35

Sursa: INS - Anuarul Statistic al Romaniei 2008
Se poate observa din Tabelul 3.5 ca durata medie de sedere este destul de scazuta in toate
judetele (comparativ cu media nationala de 2.95 nopti/turist), cea mai mare valoare apartinand
judetului Bacau, iar cel mai mare numar de turisti s-a inregistrat in judetul Suceava.

3.3.4.Dezvoltarea durabila. Aspecte specifice zonei rural-montane
In contextul actual in regiunea nord est, majoritatea populatiei cuprinsa in mediul rural este
ocupata in agricultura de subzistenta, coreland insa acest punc slab  cu potentialul geografic
montan ce permite turismul rural montan si religios, doua unitati scolare din regiune sunt
beneficiare ale Programului National pentru educatie si formare profesionala in ruralul montan.
Grupul Scolar  Dorna Candrenilor si SAM Vantori Neamt.

Scopul programului este de “ Formarea resurselor umane in sprijinul dezvoltarii durabile a
ruralului montan.

3.4.Principalele concluzii din analiaza mediului economic regional. Implicatii pentru IPT:
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 In perioada 1998-2006, se constata ca cele trei sectoare economice (agricultura,
industria si serviciile) au detinut ponderi relativ constante din PIBR, neavand loc
mutatii semnificative intre acestea.

 La nivel regional, in 2006, serviciile si-au adus cea mai mare contributie cu 55.75%,
urmate de industrie cu 19.61% si agricultura cu 12.71%.

 In judetul Bacau contributia majora la VAB judetean este adusa de industria
prelucratoare (apr. 32% in 2005), sector care are o contributie semnificativa (apr.
33%) si la realizarea VAB sectorial regional.

 In judetul Botosani agricultura este domeniul cel mai important, atat ca si contributie
la realizarea VAB judetean, cat si ca aport la VAB sectorial regional.

 In judetul Iasi predomina industria prelucratoare, urmata de agricultura, industria
prelucratoare avand in ultimii 4 ani un trend descendent ca si contributie la VAB
judetean.

 In judetul Neamt predomina de asemenea industria prelucratoare si agricultura, desi
la VAB sectorial regional aceste sectoare nu aduc un aport semnificativ.

 In judetul Suceava predomina agricultura si industria prelucratoare, evolutiile lor
inregistrand traiectorii intretaiate si cu evolutii opuse in intervalul 1998-2004. In
agricultura, judetul isi aduce aportul cel mai important la VAB sectorial regional.

 In judetul Vaslui, de asemenea predomina agricultura si industria prelucratoare,
evolutiile lor inregistrand ca si in cazul judetului Suceava trenduri opuse in perioada
1999-2005.

 Se constata in fiecare judet un trend ascendent al contributiei domeniului
constructiilor la VAB judetean (exceptie facand judetele Bacau si Neamt, unde in 2005
se constata o usoara scadere a VAB constructii la PIB judetean), domeniu care dupa
toate prognozele are un potential mare de dezvoltare.

 In industria prelucratoare si servicii, microintreprinderile detin majoritatea in totalul
unitatilor active.

 Cele mai importante investitii brute la nivelul anului 2007 s-au realizat in industria
prelucratoare (24.08%).

Recomadari pentru IPT:
1.Corelarea ofertei din planul de scolarizare cu ponderile domeniilor   ce se situeaza pe primele
locuri in economia regionala:

 Servicii 55,75%
 Industrie 19,61%
 Agricultura 12,71%

Respectind specificul local astfel:
Bacau- industrie prelucratoare
Botosani- agricultura
Iasi-industrie prelucratoare si agricultura
Neamt- industrie prelucratoare si agricultura
Suceava-agricultura
Vaslui- agricultura si industrie prelucratoare

2. Cresterea ofertei pentru calificari din domeniul constructii care  este in trend ascendent in
toate judetele
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Cap 4. PIATA MUNCII

4.1.Situatia actuala- Indicatori statistici ai pietei muncii 2002-2007
Indicatorii statistici folositi pentru analizarea fenomenelor de pe piata fortei de munca din
Romania provin din doua surse de date diferite: Balanta Fortei de Munca (BFM) si Ancheta
asupra fortei de munca in gospodarii (AMIGO). Cele doua serii de date nu sunt comparabile
deoarece metodele de colectare si de calcul sunt diferite, dar analiza datelor din ambele serii poate
oferi o imagine completa si reala asupra pietei muncii.

4.1.1. Participarea la forta de munca
Populatia activa in Regiunea Nord Est si-a mentinut in perioada 2004 – 2006 tendinta de usoara
scadere dar in anul 2007 a inregistrat o crestere de 28 mii de persoane la nivelul regiunii dar fara a

ajunge la nivelul valorii din 2004.
Fig.4.1
Fata de anul 2006 cresterea a fost atat in randul populatiei active
masculine (12 mii persoane) cat si feminine ( 16 mii persoane) si
in mediul rural (41 mii persoane) in mediul urban avand o
scadere cu 13 mii persoane.
Fig. 4.2

Populatia ocupata totala din Regiunea NE (fig. 4.3)
era de 1645 mii persoane in anul 2002 ajungand la un
varf de 1701 mii persoane in 2004 dupa care a
inregistrat o scadere anuala la nivel regional. Pe medii
rezidentiale se constata un dezechilibru : in mediul
urban populatia ocupata a crescut cu 93 mii persoane
iar in mediul rural a scazut cu 85 mii persoane fata de
anul 2002.

Fig.4.3.

Rata de activitate a populatiei in varsta de munca (15 – 64
de ani) a scazut in intervalul analizat de la 65.5% in 2002 la
64.8 % in 2007, dar fata de anul 2006 a inregistrat o usoara
crestere cu exceptia ratei de activitate in mediul urban.

Rata de ocupare a crescut fata de anul 2002 (60.1%) la
61.3% in 2007 dar e de remarcat ca in anul 2004 a avut un
varf de 62.4%. Valori mai ridicate se constata in mediul rural

68.4%.
Comparativ cu situatia la nivel national se constata ca rata de ocupare este cu 2.5 procente peste
media la nivel national.

4.1.2. Somajul (BIM) de lunga durata
La nivelul Regiunii Nord Est rata somajului Bim de lunga durata a mentinut tendinta de scadre
2,6% fata de 2,9% in 2006 si chiar mentinandu-se sub nivelul inregistrat pe tara de 3,5%. Diferente
foarte mari apar la somajul pe medii de rezidenta 4,9% in urban fata de 1,0% in rural
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4.1.3. Somajul tinerilor (BIM )
Pentru regiunea Nord Est nu exista date privind somajul tinerilor singurele valori fiind pentru
somajul de lunga durata care a scazut de la 11,2 (2006) la 9,8 in 2007 si fiind sub valorile
inregistrate la nivelul Romaniei de 13,3. De asemenea si aici intalnim diferente mari intre urban
18,7 fata de rural 5,5 .

4.1.4. Rata somajului (BIM) si rata de ocupare dupa nivelul de educatie
Conform AMIGO, Regiunea NE avea la sfarsitul anului 2007 - 89 mii someri reprezentand 13.9%
din numarul total de someri la nivelul tarii. Prin corelarea datelor, rezulta ca numarul de someri in
regiunea Nord-Est are o tendinta de permanenta scadere in perioada 2002 – 2007.

Datele din AMIGO pentru 2007 evidentiaza o rata a somajului (5,0%) sub media la nivel
national (6,4%) diferentele fiind accentuate pe medii de rezidenta : in mediul urban pe regiune
avem 9,3% fata de 7,7 la nivel national iar in mediul rural avem 2,1% fata de 4,9% la nivel national.
De asemenea rata somajului in mediul urban pentru persoanele cu nivel scazut de educatie este de
18,9% fata de 1,4% in mediul rural pentru aceeasi categorie de persoane.
Din analiza ratei de ocupare observam ca cele mai mici rate sunt inregistrate pentru persoanele cu
nivel scazut de educatie atat pe medii cat si pe sexe.

4.1.5. Structura populatiei ocupate pe niveluri de instruire, la nivel regional

Din analiza datelor prezentate in anexa se constata ca in structura populatiei ocupate dupa studii si
medii de provenienta,  cea mai mare pondere o au persoanele cu pregatire medie in mediul urban
(de altfel aici si persoanele cu studii superioare isi gasesc mai usor un loc de munca)  iar cel mai
mic numar de persoane cu studii superioare il regasim in mediul rural ( de asemenea aici regasim si
cel mai mare numar de persoane ocupate cu un nivel de educatie scazut)
4.1.6.Principalii indicatori din Balanta Fortei de Munca (BFM)

Conform datelor din BFM populatia activa civila a
Regiunii Nord – Est inregistreaza in perioada 2002
– 2007 o continua scadere in toate judetele regiunii,
ajungand de la 1467,7 mii persoane la 1329,1 mii
persoane reprezentand 15% din populatia activa a
Romaniei.

4.1.7. Somajul inregistrat
La sfarsitul anului 2007 in evidentele AJOFM la nivel
de regiune, se regaseau 67,2 mii persoane din care
femei 27,1 mii. Spre deosebire de perioada 2002 – 2007
cand numarul somerilor si implicit rata somajului a
cunoscut o scadere in anul 2008 avem o crestere a
numarului de someri si a ratei somajului  ( conform
datelor furnizate de AJOFM ) singurul judet care
inregistreaza in continuare scaderi fiind Botosani.

Rata somajului inregistrat pe regiune (6,2%) se
situeaza peste media pe tara (5,2%) judetul Vaslui
inregistrand in continuare cea mai mare valoare a ratei somajului din regiune (11,2%) urmat de
judetul Iasi ( 6,5%).
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In general, rata somajului a continuat sa scada si in anul 2006 , singurul judet care face
exceptie fiind judetul Vaslui unde rata somajului a crescut.

4.1.8. Structura somajului inregistrat pe grupe de varsta.
Somajul tinerilor

La sfarsitul anului 2008, somerii pana in 25 de ani
ocupa o pondere relativ mare in numarul total de someri
inregistrati la AJOFM, la nivel regional (17%),  cu valori
mai ridicate in judetele Suceava (21,8%) si Neamt (20,5%)
dar  cu valori relativ egale fata de 2007 .

Fata de perioadele anterioare cand se inregistra o scadere constanta a numarului de someri in toate
judetele regiunii in anul 2008 inregistram o crestere a numarului de someri in Regiunea Nord Est,
exceptand judetul Botosani unde se mentine trendul descendent al numarului somerilor. De
asemenea putem observa ponderi aproximativ egale ale numarului somerilor pe segmentele de
varsta  30 – 39, 40 – 49 si peste 55 de ani, cel mai mic procent fiind pe segmentul de varsta 25 – 29
de ani (7%).
Ponderea somerilor tineri in total someri inregistrati, pe Regiunea Nord – Est se mentine la nivelul
anului 2007 cu mici scaderi in judetele Bacau, Botosani, Suceava, Vaslui si usoare cresteri in
judetele Iasi si Neamt.
4.1.9. Somajul inregistrat de lunga durata
Somerii de lunga durata reprezinta persoanele care se afla in somaj pentru o perioada mai mare de 6
luni (persoanele pana in 25 de ani) sau de 12 luni (pentru persoanele peste 25 de ani).
Somajul de lunga durata in randul tinerilor
La nivelul regiunii nord est in perioada 2004 – 2007 se constata o scadere  urmata pentru anul 2008
de o usoara crestere pe total regiune dar nu si in toate judetele ( ex. in Botosani si Vaslui constatam
scaderi).
Pentru persoanele peste 25 de ani in perioada 2004 – 2007 a existat o scadere anuala dar in 2008 s-a
inregistrat o crestere de 10% fata anul anterior a valorii la nivel regional dar evolutii la nivel
judetean diferite - cresteri foarte mari ( ex. Judetul Iasi) sau scaderi foarte mari ( judetul Bacau ).

4.1.10.Structura populatiei ocupate civile pe principalele activitati ale economiei
Fata de anul 2004 se constata o scadere a numarului
persoanelor ocupate pe total regiune, dar in structura
ocuparii  exista o crestere a ponderii persoanelor cu
studii superioare pe toate grupele de varsta si o usoara
crestere a celor cu studii profesionale (sau ucenici ).
Analizand structura ocuparii pe activitati in regiune
constatam o  scadere a ponderii populatiei ocupate in
agricultura si crestere in constructii si servicii.

Din tabelul referitor la diferentele numerice intre
populatia

ocupata in 2007 fata de 2006 se poate observa ca in
majoritatea activitatilor numarul persoanelor a scazut cu
exceptia tranzactiilor imobiliare si transporturi (din cadrul
serviciilor) .

4.1.11. Rata locurilor de munca vacante pe activitati ale
economiei nationale
Din analiza datelor privind rata locurilor de munca vacante
(anexa 4 f) domeniul care inregistreaza cea mai mare rata a

Structura populaţiei ocupate civile, pe activităţi
- Regiunea Nord Est, evoluţia 2002-2007 -
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locurilor de munca vacante este sanatate si asistenta sociala cu 6,58%, urmata de sectorul
administrativ cu 4,03% si la un nivel scazut apropiat   se situeaza: Ind. Prelucratoare- 2,91%,
Tranzactii finaciare -2,57%,Constructii -2,19%, agricultura- 2,05%. Cele mai scazute rate le
inregistreaza domeniile : hoteluri si restaurante-0,86%, Ind.energ. electrica si gaze- 0.78%,pescuit si
piscicultura -0,63%, comert -0,61% si ind extractiva -0,29%.
4.1.12. Numarul mediu al muncitorilor pe activitati ale economiei nationale pe regiune/judete

La nivel regional structura  numarului mediu al
muncitorilor este urmatoarea:
-Industrie total 47,7% din care

-industrie extractiva 1,6%
-industire prelucratoare 42,5%
-industrie energetica 3,60%

-Constructii  13,40%
-Transport,depozitaresi comunicatii 7,20%
-Agricultura,vanatoare si silvicultura 4,10%
-Sanatate si asistenta sociala 2,7%
-Tranzactii imobiliare si alte servicii 2,5%
-Invatamant 2.5%

-Hoteluri si restaurante 2,10%
Analiza pe judete a numarului mediu de muncitori pe domenii inregistreaza:
-Industrie -un maxim pentru judetul Neamt de 55% si  un minim de 37% pentru judetul Iasi.
-Constructii -maxim pentru judetul Neamt de 14,4% si  un minim de 10% pentru judetul Vaslui.
-Transport,depozitare si comunicatii - un maxim pentru judetul Suceava de 9,7% si  un minim de
4,6% pentru judetul Neamt .
-Agricultura,vanatoare si silvicultura comunicatii - maxim pentru judetul Vaslui de 6% si  un
minim de 3% pentru judetul Suceava.

4.2.Informatii partiale

4.2.1. Analiza comparativa pe ocupatii a somajului si locurilor de munca vacante inregistrate
in perioada 2003-2008

Datele furnizate de Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca din regiune cu privire
la evolutia locurilor de munca vacante, respectiv a numarului de someri inregistrati, dintre care
distinct pentru somerii proveniti din rindul absolventilor, sunt prezentate in Anexa 4 h.
In conformitate cu scopurile analizei, au fost selectate din baza de date a AJOFM acele grupe de
ocupatii/ocupatii din COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania) considerate relevante pentru
regiune in raport cu calificarile din nomenclatorul de pregatire prin invatamantul profesional si
tehnic. Pentru invatamantul superior, au fost selectate majoritatea grupelor de ocupatii din grupa
majora 2 din COR. Pe structura COR s-a mers pana la nivelul de detaliere (grupa minora/grupa de
baza/ocupatie) minim necesar pentru departajerea in functie de domeniul de pregatire/profilul
relevant. Pentru comparatie, a fost analizata si evolutia pentru ocupatile din categoria muncitorilor
necalificati (grupa majora 9)

Analizele si concluziile care urmeaza sunt formulate sub rezerva urmatoarelor limite
metodologice:
- locurile de munca vacante inregistrate la AJOFM nu reflecta decat o parte din piata muncii (in
ciuda obligatilor legale, nu toate locurile vacante sunt anuntate de angajatori; in general, gradul
de cuprindere in evidentele AJOFM scade cu cat creste nivelul de calificare si gradul de
specializare a acestora)
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- posibile inregistrari multiple ale acelorasi posturi (anunturi de locuri vacante repetate in cazul
neocuparii)
- informatii incomplete generate de dificultatile de utilizare a bazelor de date de dare dispun
AJOFM
- dificultatile de corelare intre nomenclatoarele din invatamant si COR
- la momentul analizei nu au fost disponibile informatii privind numarul anual de absolventi pe
domenii si calificari pentru a evalua raportul absolventi someri / absolventi pe ocupatiile aferente

4.2.1.1. Principalele constatari din analiza evolutiei la nivelul ocupatiilor relevante pentru
invatamantul profesional si liceal tehnologic

Profilul dominant la nivel regional al cererii de forta de munca pare sa fie dat de urmatoarele
domenii (in ordinea numarului de locuri de munca vacante la nivel regional): mecanica, comert,
constructii, turism si alimentatie, industrie textila si pielarie, fabricarea produselor din lemn.
Evolutia diferita a acestor domenii este prezentata detaliat in Anexa 4.

La nivel regional comparativ cu 2007 se constata o scadere a numarului de locuri de munca
vacante in conditiile in care in 5 judete ale regiunii acestea au scazut, singurul judet in care se
inregistreaza o crestere a numarului de locuri de munca vacante fiind Suceava.

Domenii cu dinamica pozitiva si potential mare de absortie pe piata muncii au ramas la sfarsitul
anului 2008 comert, turism si alimentatie, constructii si industrie alimentara – dar nu pe fondul
cresterii locurilor de munca cat mai mult pe scaderea numarului de someri sau in unele cazuri
mentinerea la valorile din anii anteriori - atat pe ansamblul regiunii cat si in majoritatea judetelor.

In continuare in judetul Neamt regasim cel mai mare numar de someri dar si de locuri de munca.
Profilul mecanic se pastreaza in continuare cu cel mai mare numar de locuri de munca
vacante dar si cu cel mai mare numar de someri probabil si ca urmare a nepotrivirii intre
exigentele angajatorilor si competentele persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca precum si
salariile nemotivante oferite angajatilor.

Domeniul constructiilor a inregistrat de asemenea scaderi in 2007 si 2008 atat ca oferta a locurilor
de munca vacante cat si a numarului de someri dar se pastreaza in continuare ca domeniu cu putere
mare de absorbtie a fortei de munca scaderea locurilor de munca fiind aproape nesemnificativa la
nivel regional/

Domeniul
de

pregatire -
ruta prog.

Tendinta
locuri
munca
vacante

Tendinta
someri

Diferenta
locuri vacante-

someri

Ocupatii / grupe de ocupatii
relevante

(prin nr. de locuri de munca
vacante

in cadrul domeniului)
Constructii,
instalatii si
lucr.
publice

↓ Regiune,
BC, BT, NT,
IS, SV, VS

↑ Regiune,
NT, IS,
BC, , SV ,
VS,
↓ BT,

(+)  VS, NT,
( - )  IS , BT ,
BC,
(≈) Regiune,
SV ,

Zidari, Dulgheri, Zugravi,
Instalatori, Constructori in
beton armat si asimilati
OBS. Sector caracterizat prin
fluctuatii sezoniere, numar
mare de someri si numar mare
de lmv

Comert ↑ SV
↓ Regiune,
IS, BT, NT,
VS

↓ SV, IS, NT
↔ Regiune,
BC, BT
↑ VS,

(+)  Regiune,
NT, IS, BT, SV,
VS
( - )  BC

Vanzatori, Agenti comerciali
si mijlocitori de afaceri,
Agenti in activitatea
financiara si comerciala
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↔ BC Obs. LMV/Someri este in
unele judete foarte mare ( SV)
, cu exceptia judetului Bacau
unde raportul este subunitar

Turism si
alimentatie

↑ SV,
↓ Regiune,
BT, NT, VS
↔ BC, IS

↓ Regiune,
BT,

SV, VS,
NT, IS,
↔ BC,

(+) Regiune
NT, BT, SV,
VS, IS
(≈) BC,

Ospatari /barmani,
Bucatari, Patiseri, Cofetari,
Valeti, cameriste si insotitori

Industrie
alimentara

↑ IS, BC
↓ BT, SV,
VS
↔ Regiune,
NT,

↓ Regiune,
NT, SV, VS ,
BT,
↑ BC,
↔ IS,

(+) Regiune, ,
IS, SV, VS
(-) BC, BT,
(≈)NT,

In special ocupatiile pentru
produse de panificatie si
pentru prelucrarea carnii

Mecanica ↑ BC,
↓ Regiune,
IS, SV, VS,
BT, NT,

↓ Regiune,
NT, BT,
IS, SV, VS

↑  BC,

(-) Regiune,
BC, BT

IS, SV, VS
(≈) NT

- Constructori montatori
structuri metalice
- Sudori si debitatori autogeni
- Lucratori la masini de
polizat, rectificat si ascutit -
Operatori prelucratori la
masini unelte
- Mecanic auto

Industrie
textila si
pielarie

↓ Regiune,
BT, IS,  VS,
BC, NT, SV,

↓  Regiune,
BC, BT NT,
SV, IS
↔ VS,

(-)Regiune,
BC, BT, SV ,
IS, VS

(≈) NT

- Lucrator in fab. pielii si fab.
incaltamintei
- Lucratori in ind. textila si
conf.
- Op. la masini si utilaje din
ind. incaltamintei
- Op. la masini si utilaje ind.
confectiilor
- Asamblori de produse si
articole din carton, textile si
mat. similare

Fabricarea
prod.lemn

↓ Regiune,
BC, BT, IS,
SV , NT, VS

↓ NT, SV,
VS, BT, IS,
↔ Regiune,
↑ BC,

(-)Regiune,
BC, BT, IS,
SV, NT, VS

Meseriasi si lucratori in
tratarea si prelucrarea
lemnului

Nr. locuri de munca vacante, nr. someri: ↑ crestere, ↓ scadere, ↔ aprox. constant
Diferenta locuri vacante-someri: (+) surplus comparativ; (-) deficit comparativ; ≈ tendinta de
echilibrare

 Principalele constatari din analiza evolutiei la nivelul ocupatiilor relevante pentru
Regiunea Nord Est

Ruta progresiva Regiunea Nord Est

RUTA
PROGRESIVA SOMERI din care Absolventi Locuri de Munca

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
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Agricultura 4093 2920 2584 1072 1070 542 333 270 417
Chimie Industriala 1517 971 1136 30 12 23 364 313 261
Comert 5310 5963 5489 672 543 534 7821 8497 8372
Constructii si lucr.
publice 6173 5193 5735 389 239 255 8812 7488 5868
Electric Total 2104 1509 1383 230 129 143 1324 1194 951
Electromecanica 2074 1480 1386 244 185 125 982 724 679
Electronica
automatizari 451 413 326 183 146 139 202 204 144
Estetica si igiena corp
omenesc. 256 299 256 50 57 49 333 421 362
Fabricarea prod. din
lemn 4009 3355 3288 594 455 291 3050 2674 1872
Industrie alimentara 1848 1352 963 286 197 136 1343 1077 1034
Industrie textila si
pielarie 8095 6484 5693 1157 805 632 7824 5360 2821
Materiale de
constructii 690 440 445 25 8 16 462 171 336
Mecanica 23799 19808 17995 1913 1236 1135 11714 11890 11090
Silvicultura 534 543 597 97 66 67 532 638 817
Tehnici poligrafice 106 384 90 7 7 20 145 148 131
Turism si alimentati 2144 2284 1899 346 355 221 2921 3223 2985
Total 63203 53398 49265 7295 5510 4328 48162 44292 38140

liceul tehnologic – ruta directa

LICEU
TEHNOLOGIC SOMERI din care

Absolventi Locuri de Munca

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Res nat si prot. Mediu 350 277 324 99 91 140 60 57 19
Servicii 3270 3576 3363 693 521 630 3865 4455 4205
Tehnic 1499 1418 1516 412 459 672 838 860 779
Total 5119 5271 5203 1204 1071 1442 4763 5372 5003

Din perioada analizata se desprinde dinamica inca  pozitiva a ocupatiilor relevante pentru profilul
servicii cu tendinta de scadere a locurilor de munca dar si a numarului de someri la nivel regional.
Profilul se bucura de o balanta favorabila locuri de munca-someri in majoritatea judetelor cu
exceptia judetelor Bacau  si Botosani.

Profilul tehnic a inregistrat cresteri la numarul de someri in special proaspat absolventi si usoare
scaderi ale locurilor munca vacante balanta locuri de munca-someri fiind in continuare deficitara in
majoritatea judetelor aceasta si ca urmare a neconcordantei cerintelor angajatorilor cu pregatirea
absolventilor..

Pentru profilul resurse naturale si protectia mediului nu se pot desprinde concluzii solide
datorita numarului irelevant (mic) de inregistrari in evidentelele AJOFM atat in cazul locurilor de
munca vacante cat si in cazul somerilor.

4.2.1.2. Principalele constatari din analiza evolutiei la nivelul ocupatiilor relevante pentru
invatamantul postliceal din Regiunea Nord Est

Post Liceal SOMERI din care Absolventi Locuri de Munca
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
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Agricol si alimentar 196 184 231 99 67 121 29 47 21
Constrctii inst. Arhit. 164 121 179 47 25 95 135 105 75
Economic 1143 1458 1423 155 162 185 2325 2516 2442
Electronica 257 267 217 136 109 119 124 158 109
Energetica 39 58 52 18 34 33 8 63 16
Industr. Lemnului 235 237 218 65 46 80 123 124 139
Mecanica 541 450 642 156 147 337 208 164 138
Mecatronica si inform. 915 1008 913 288 416 367 716 677 535
Protectia mediului 434 220 419 104 83 212 271 100 128
Sanatate si asist. Ped. 1247 1369 1313 260 304 218 1284 1695 1836
Servicii 1135 1554 1172 219 251 255 1532 1876 1970
Transporturi 328 323 235 48 51 22 320 321 163
Turism si alimentati 10 90 54 2 12 14 63 123 109
Total 6663 7511 7147 1602 1719 2070 7413 8302 7896

Pentru scoala postliceala,  se desprind  domeniile: economic,  sanatate si asistenta pedagogica,
servicii – domenii cu dinamica pozitiva la nivel regional si in majoritatea judetelor in privinta
cresterii locurilor de munca. In special pentru domeniul economic se constata o diferenta mare intre
numarul de locuri (2442) si numarul somerilor (1423). De mentionat ca este singurul nivel de
pregatire unde oferta locurilor de munca vacante a crescut fata de anul 2007

Se remarca de asemenea domeniul mecatronica si informatica la care balanta locuri de munca –
someri este deficitara si in scadere, desi este un domeniu nou.

4.2.1.3. Principalele constatari din analiza evolutiei la nivelul ocupatiilor relevante pentru
invatamantul superior

Inv. Superior SOMERI din care
Absolventi Locuri de Munca

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Specialisti in informatica 246 208 135 70 43 42 439 319 241
Juristi 411 361 336 145 169 135 314 235 251
Ingineri constructori 460 438 341 63 83 70 675 652 411
Ingineri mecanici 802 653 493 149 90 51 479 502 329
Profesori (gimnaziu) 363 366 285 93 93 126 105 101 94
Economisti(exclusiv
sist.bancar) 647 522 591 258 258 397 466 569 499
Sp. in administratia publica 66 108 117 24 51 87 227 275 254

Pentru invatamantul superior, dintre grupele de ocupatii cu numar semnificativ de locuri de munca
vacante la nivel regional, mentionam - economist (exclusiv statisticieni si sist. bancar), ingineri
constructori ( balanta pozitiva), ingineri mecanici, specialisti in informatica ( unde se mentine
in continuare o balanta pozitiva), juristi, specialisti in administratia publica.

4.2.2. Evolutia somajului si a locurilor de munca vacante inregistrate la AJOFM in perioada
octombrie 2008-martie 2009, in contextul crizei economice si financiare

Contextul pietii muncii din Romania din perioada septembrie – noiembrie  2008 si
perspectiva urmatoarelor luni, datorate efectelor crizei financiare  mondiale  a determinat
necesitatea reactualizarii PLAI pentru toate judetele tarii in scopul fundamentarii planurilor de
scolarizare pentru anul scolar 2009-2010.
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PLAI a fost actualizat ca urmare a prevederilor adresei M.E.C.I.-C.N.D.I.P.T. VET
/2414/18.11.2008 pe baza analizei urmatoarelor date si informatii:

- disponibilizari colective realizate in ultimele luni, sau anuntate de agentii economici pentru
urmatoarele luni, inregistrate la AJOFM;

- somaj tehnic anuntat de agentii economici, intrari in somaj in ultimele luni inregistrate la
AJOFM;

- locuri de munca vacante - intrari, inregistrate in ultimele luni la AJOFM;
- proiectul planului de scolarizare pentru IPT, al anului scolar 2009-2010;
- alte informatii partiale furnizate de partenerii sociali si mass-media.
In urma analizei efectuate,in fiecare judet al Regiunii Nord Est au rezultat urmatoarele :
BACAU

Consultarile din sedinta  largita a CLDPS Bacau cu directorii de grupuri scolare si SAM-uri,
cu agentii economici viabili, cu reprezentanti ai consiliilor locale se constata ca, la nivelul judetului
Bacau, nu se desfiinteaza unitati economice. Disponibilizarile raportate  de agentii economici in
aceasta perioada sunt nesemnificative - comparabile cu cele din anii anteriori, sau au caracter
temporar pentru cele din sectorul constructii.

Din analiza realizata de AJOFM Bacau rezulta ca oferta VET a avut in vedere adaptarea
retelei scolare a invatamantului profesional si tehnic in raport cu locurile de munca vacante.

Se recomanda pentru proiectul planului de invatamant:
La nivel 1 de calificare, scoala de arte si meserii,

-cresterea cifrei de scolarizare pe domeniul comert;
-scaderea  cifrei de scolarizare pe domeniul fabricarea produselor din lemn

La nivelul 2 de calificare, anul de completare, se recomanda:
-scaderea cifrei de s3colarizare pe domeniul mecanica
-scaderea cifrei de scolarizare pe domeniul turism si alimentatie
-scaderea cifrei de scolarizare pe domeniul constructii si lucrari publice
-cresterea cifrei de scolarizare pe domeniul comert

Pentru nivelul 3 de calificare, liceu tehnologic, se recomanda :
-cresterea ratei de tranzitie de la 66% pe ambele rute prin realizarea de clase de seral

acolo unde sunt solicitari.

BOTOSANI
Analizand aspectele de pe piata fortei de munca au fost constatate urmatoarele:
Numarul de persoane ce urmeaza a fi disponibilizate (decembrie 2008, ianuarie 2009  este

de 715. Aceste disponibilizari sunt din domeniul costructiilor. Industria judetului Botosani, pana in
prezent, nu este afectata de criza financiara si economica.

Se poate observa ca populatia ocupata a judetului Botosani ramane in continuare dependenta
de sectorul agricol-se recomanda pastrarea ponderii recomandata in PLAI.

Domeniul care inregistreaza o crestere constanta este sectorul serviciilor- se recomanda
crestere  mai accentuata a ofertei fata de cea recomandata in PLAI.

Sectorul industriei usoare inregistreaza o usoara scadere- se recomanda o usoara scadere a
ofertei fata de cea recomandata in PLAI.

Sectorul constructiilor a inregistrat o usoara crestere - se recomanda pastrarea ofertei PLAI.
Domeniul turismului si alimentatiei cunoaste o crestere – se recomanda crestere  mai

accentuata a ofertei fata de cea recomandata in PLAI

IASI
In scopul cresterii gradului de corelare  a ofertei educationale ( plan de scolarizare)  cu

cererea pietei muncii, caracterizata de semnificative mutatii in cererea si oferta, datorate efectelor
crizei financiare mondiale,a fost  revizuit PLAI  in colaborare cu CLDPS si prin consultari in
sedinta  largita de CLDPS cu directorii de grupuri scolare si SAM-uri, cu agentii economici viabil,
Camera de Comert, cu reprezentanti ai Directiei Agricole si ai Consiliilor Judetene.
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In acest context se constata nivelul judetului Iasi urmatoarele:
- nu se desfiinteaza unitati economice.
- disponibilizarile facute de agentii economic in aceasta perioada  sunt nesemnificative, cu exceptia
SC FORTUS si CET Iasi.
- la nivelul III de calificare, sunt mai multe locuri de munca vacante decat someri.
-cea mai mare oferta de locuri de munca ramane in domeniul Industrie textila si pielarie – 3292, si
Constructii si lucrari publice – 1943.

Avand in vedere contextul prezentat se recomanda:
- scaderea cifrei de scolarizare

-La SAM domeniile agricultura, industrie textila si pielarie (confectioner produse textile), si
pe domeniul mecanic (constructor – montator de structuri metalice).
-Pe nivelul III de calificare -tehnician operator tehnica de calcul.

- cresterea cifrei de scolarizare domeniile : comert, turism si alimentatie publica, constructii si
lucrari publice

-mentinerea cifrei de scolarizare
-domeniul Industriei alimentare intrucat unitatile care scolarizeaza elevi pe acest domeniu
sunt in program PHARE ( Grup Scolar Agricol Miroslava) sau sunt incluse in programul
Campus scolar (Gr. Sc. ,,H. Vasiliu” Podu Iloaei.
- domeniul textile pielarie (lucrator in confectii piele), mecanic(conducator auto) la Gr. Sc.
Targu Frumos, inclus in programul PHARE.

NEAMT

Activitatea  de revizuire a constat in analizarea impactului pe piata muncii a crizei
financiare, a disponibilizarilor realizate in ultimele luni si preconizate pentru urmatoarea perioada,
somajul tehnic, locuri de munca vacante precum si alte informatii furnizate de partenerii sociali.

Avand in vedere contextul prezentat se recomanda:
Scaderea cifrei de scolarizare pentru calificarile cu excedent pe piata fortei de munca:
- SAM: agricultura si industrie textila si pielarie;
- Anul de completare: mecanica (mecanic auto), constructii (zugrav, tapetar, lacuitor vopsitor);
- Nivel III: electronica si automatizari (tehnician electronica);
Cresterea cifrei de scolarizare pentru calificarile cu deficit pe piata fortei de munca:
- SAM: comert (vanzator);
- Anul de completare: mecanica (conducator auto), turism (ospatar, barman);
- Nivel III: comert (agent in activitatea comerciala si financiara);
Stationarea ofertei pentru domeniul constructii, chiar daca in momentul analizei se inregistreaza
deficit pe piata muncii si in acelasi timp o disponibilizare (probabil temporara) sub rezerva
colectarii de date pana in luna noiembrie 2009 pentru stabilirea cifrelor de scolarizare pentru anul
scolar urmator.
SUCEAVA
1. Din analiza deficitului si excedentului de forta de munca si oferta de formare profesionala prin
IPT , realizata de AJOFM Suceava, rezulta ca oferta VET este adaptata in raport cu locurile de
munca vacante, cu exceptia domeniului “ Protectia mediului”, la care exista un excedent de oferta.
Pentru anul scolar 2009-2010, cifrele propuse pentru acest profil, reprezinta 29,8% din total, .
2. Principalele calificari vizate de disponibilizari imediate sunt cele din domeniul constructiilor.
Aceste disponibilizari sunt temporare, iar cifrele din aceeasi perioada a anilor 2007 si 2008 pot fi
comparabile. Din analiza nu rezulta necesitatea modificarii tintelor propuse in PLAI pentru
domeniul constructii.
3.Pe niveluri de calificare, in PLAI, se constata respectarea tintelor propuse, cu exceptia:
-SAM, Silvicultura, tinta propusa:2-6%, cifre planificate:1,1%, datorat Nomenclatorului
calificarilor aprobat cu H.G. nr. 866/2008, care nu mai prevede calificari pe ruta progresiva;
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-La domeniul Comert oferta este usor sub valoarea minima a tintei (4,3% fata de 5%), ca urmare a
existentei unui numar mic de unitati scolare cu autorizatie de functionare pentru calificarile vizate
de acest sector de activitate;
- Domeniul Industrie textila si pielarie depaseste cu 0,4% tinta PLAI, ca urmare a cifrelor
planificate in unitatile de invatamant din rural, cu dotare minimala pentru calificarile din acest
domeniu;
- La clasa a XI-a An de completare si clasa a XII- a ruta progresiva, cifrele planificate la domeniul
Mecanica depasesc tinta PLAI ca urmare a calificarilor “ Mecanic auto” si  “ Tehnician in
transporturi”, calificari cerute pe piata muncii.
Ca urmare a celor prezentate, echipa de actualizare PLAI considera ca structura orientativa a
planurilor de scolarizare  pentru orizontul anului 2013, specificata in Planul de Actiune pentru
Invatamant  prin tinte, este adaptata pietii muncii actuale si de perspectiva si nu necesita modificari.
VASLUI

Consultarile s-au realizat in sedinta  largita a CLDPS Vaslui cu directorii de grupuri scolare si
SAM-uri, agentii economici, reprezentanti ai consiliilor locale.

In acest context se constata ca, la nivelul judetului Vaslui, nu se desfiinteaza unitati
economice. Disponibilizarile facute de agentii economici in aceasta perioada sunt nesemnificative.

Avand in vedere contextul prezentat se recomanda:
Scaderea cifrei de scolarizare:

-SAM- domeniile agricultura si industrie textila si pielarie (confectioner produse textile)
-Nivelul III de calificare, liceu tehnologic, agricultura (Tehnician agronom – exploatare)

Cresterea cifrei de scolarizare:
SAM- domeniile comert (vanzatori), mecanica (conducator auto), textile pielarie (operator in

industria confectiilor), constructii si lucrari publice ( zidari, constructori in beton armat, dulgher-
pentru care disponibilizarile sunt temporare), comert, turism si alimentatie ( ospatar, barman)

Nivelul III de calificare, liceu tehnologic dom. comert (agenti in activitatea financiara si
comerciala )
Mentinerea ofertei pentru lucrator in confectii piele in zona Husi  (cerere de forta de munca) si a
claselor din domeniul Mecanic – conducator auto si “ Tehnician mecanic pentru intretinere si
reparatii si „Tehnician in transporturi”, calificari cerute pe piata muncii, cat si la unitatile scolare
incluse in programe PHARE TVET  (industrie textila - 3 grupuri scolare si o scoala de arte si
meserii,  agricultura – un colegiu agricol, mecanica – un grup scolar) si in proiectul Campus o
scoala de arte si meserii  cu calificare mecanic agricol.

Acestea s-au inclus in PLAI si devin parte componenta a acestuia.

4. 3. Principalele concluzii rezultate din analiza pietei muncii. Implicatii pentru IPT

Analizand cerintele prevazute in acest capitol, rezulta urmatoarele:

Rata somajului atat din sursa AMIGO cat si BFM a pastrat tendinta de scadere atat la nivel regional
cat si judetean.  In judetele Bacau, Neamt, Suceava si Vaslui s-au inregistrat usoare cresteri la
nivelul anului 2007.

Ponderea mica a populatiei ocupate cu studii superioare implica o mai mare preocupare in
incurajarea tinerilor pentru a obtine un nivel de eduatie /calificare ridicat in cu scopul de asigura
acestora competitivitatea necesara pentru a ocupa un loc de munca de preferat in domeniul pentru
care s-au pregatit.

In structura populatiei ocupate cea mai mare pondere o au persoanele cu studii medii. In mediul
urban ponderea acestora fiind chiar de 10 ori mai mare decat a celor cu nivel scazut de educatie.In
schimb acestia din urma reprezinta o mare parte a persoanelor ocupate in mediul rural.
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Dupa nivelul de educatie se observa ca somerii cu nivel scazut de educatie predomina in numarul
total al somerilor ( 86%).

Pentru anul 2008 la nivel regional se constata o scadere a numarului de locuri de munca vacante in
conditiile in care in 5 judete ale regiunii acestea au scazut, singurul judet in care se inregistreaza o
crestere a numarului de locuri de munca vacante fiind Suceava.

Domenii cu dinamica pozitiva si potential mare de absortie pe piata munci a absolventilor de ruta
progresiva: comert,  constructii, turism si alimentatie, industrie alimentara ( sunt domenii unde
numarul somerilor a ramas relativ constant iar locurile de munca au ramas la valori apropiate de
cele din 2007)

Profilul mecanic se pastreaza in continuare cu cel mai mare numar de locuri de munca vacante dar
si cu cel mai mare numar de someri probabil si ca urmare a  nepotrivirii intre exigentele
angajatorilor si competentele persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca precum si salariile
nemotivante oferite angajatilor.

Din analiza ocupatiilor relevante pentru liceu tehnologic  se desprinde dinamica inca  pozitiva a
ocupatiilor pentru profilul servicii cu tendinta de scadere a locurilor de munca dar si a numarului
de someri la nivel regional Profilul se bucura de o balanta favorabila locuri de munca-someri in
majoritatea judetelor cu exceptia judetelor Bacau  si Botosani.

Urmarind evolutiile din ultimii ani si in contextual actual  probabil va continua cererea in domeniile
constructii, comert si turism ( ultimele domenii insa nu pot cunoaste o dezvoltare durabila fara o
dezvoltare economica sustinuta)

Reevaluarea ofertei educationale in sensul accentuarii pregatirii practice a absolventilor pentru a
face face cerintelor angajatorilor.

RECOMANDARI PENTRU IPT:

Armonizarea Planurilor de scolarizare cu structura ofertei si proportional cu nevoile
pietei muncii –astfel:cresterea ponderii pe domeniul serviciilor, si scaderea pondereii
domeniului tehnic,dezvoltare agriculturii pe termen lung, dezvoltarea domeniului constructii
pe teremen mediu si lung. Realizarea de analize la nivel local in PLAI pentru a defini mai
concret oferta planului de scolarizare si consultarea structurilor implicate in dezvoltarea
regional si locala.

Actualizarea calificarilor si curriculumului. Dinamica economiei necesita calificari si
competente adecvate cu o mobilitate si flexibilitate ocupationala sporita a fortei de munca.
Aceasta presupune:
- Actualizarea permanenta a SPP si aplicarea in conditii care sa asigure calitatea formarii

Realizarea de Parteneriate. Ponderea crescanda a IMM solicita sistemului IPT un raspuns
adecvat la nevoile specifice IMM, de adaptabilitate crescuta a fortei de munca la sarcini de
lucru diverse, Aceast deziderat se poate realiza prin:
- elaborarea CDL in parteneriat pentru a satisface nevoile angajatorilor pe plan local;

- Asigurarea unei pregatiri de baza, competente tehnice generale care sa permita
flexibilitatea profesionala si ocupationala;

- Actualizarea competentelor in acelasi ritm cu dezvoltarea economiei si pietei fortei de
munca;

- Dezvoltarea de competente care pot asigura cautarea si/sau creearea propriului loc de
munca (ex:competente antreprenoriale);

- Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti;
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- Consolidarea pregatirii profesionale, in parteneriat activ, eficient cu agentii de ocupare.

Dezvoltarea comepetentelor de protectie a mediului, ca raspuns la cerintele de mediu
conform standardelor UE:
- Este necesara dezvoltarea de competente corespunzatoare protectiei mediului in cadrul

pregatirii tehnice generale, pentru toate calificarile si competente specializate pentru
calificarile ce presupun activitati legate de mediu.

Dezvoltarea mediului ruralul si rural montan:
In contextul in care in mediul rural majoritatea populatiei este cuprinsa in agricultura de
subzistenta ( punc slab) dar corelat cu potentialul geografic montan, al regiunii (punct tare)
se impune realizarea unui program coerent de masuri in educatie si formare profesionala, pe
urmatoarele directii prioritare:
- Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea in procesul decizional si de

planificare strategica in IPT a reprezentantilor institutiilor si organizatiilor relevante
pentru ruralul montan.

- Initierea/dezvoltarea unor scoli pilot cu profil agromontan, inzestrate cu o baza materiala
adecvata: ferma didactica, ateliere scoala si laboratoare – organizate si dotate
corespunzator, din perspectiva agriculturii montane si pluriactivitatii (cu o componenta
de agroturism inclusa); facilitati de tip campus.

- Adecvarea sporita a continutului calificarilor la specificul agromontan local.
- Completarea/adaptarea pregatirii la nivel gimnazial din zonele montane prin

introducerea unor notiuni generale privind economia ruralului montan, si aspecte
practice de gospodarie si alimentatie (la orele de educatie tehnologica / componenta de
CDS).

- Programe de formare continua a cadrelor  didactice de specialitate, cu privire ca
competentele specifice agriculturii montane.

- Programe de orientare si consiliere adaptate grupurilor tinta din ruralul montan (elevi si
parinti, tineri agricultori).

De asemenea, se recomanda programe adecvate de informare si instruire a producatorilor
agricoli cu privire la:
- ameliorarea competitivitatii sectorului agricol, alimentar si forestier din zona montana
- ameliorarea calitatii productiei si a produselor, adaptarea la normele UE .
- promovarea produselor lor prin utilizarea logo-urilor accepatate de catre UE (ex.:

Produsul BIO, Produsul traditional, Denumirea de origine a produsului–AOP,
Identificarea geografica a produsului-IGP)
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CAP. 5. INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC DIN REGIUNE

5. 1. Contextul de politici pentru educatie si formare profesionala

5.1.1 Contextul european

Orizontul de timp (2013) in care se incadreaza prezentul plan de acttiune este marcat de
procesul de integrare in Uniunea Europeana.

Educatia si formarea profesionala, in stransa legatura cu politicile de ocupare a fortei de
munca, constituie una dintre componentele prioritare ale politicilor si programelor UE.

In cele ce urmeaza, sunt prezentate cateva dintre principalele repere care definesc aceste
politici.

Tratatul de la Amsterdam:
 Aseaza politicile de ocupare in centrul agendei comunitare (v. Titlul VIII al Tratatului -

“ocuparea”)
 Declara promovarea ocuparii ca "problema de preocupare comuna" a statelor membre (v.

Art. 2 al Tratatului asupra Comunitatii Europene)
 Introduce actiuni coordonate in cadrul politicilor de ocupare
 In conditiile in care responsabilitatea combaterii somajului revine statelor membre, acestea

decid sa actioneze pe baza unei strategii comune (“Common guidelines”), avand ca
obiectiv:

<<Promovarea unei forte de munca calificate, bine pregatite si adaptabile si a unei piete a muncii
care sa raspunda schimbarilor din economie">>

Procesul Luxemburg:
Incepand cu anul 1998, statele membre ale UE adopta un prim set de orientari care sa ghideze

politicile de ocupare, definind cei 4 piloni ai strategiei comune de ocupare. Aceiasi piloni se
regasesc incepand cu anul 2002 si in Planul National de Ocupare al Romaniei:

PILONUL I: Capacitatea de ocupare a fortei de munca (Employability):
 Vizeaza cresterea capacitatii de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca

PILONUL II:  Antreprenoriat (Entrepreneurship):
 Masuri pentru facilitarea demararii si derularii unei afaceri si  pentru crearea a noi locuri de

munca
PILONUL III: Adaptare (Adaptability):

 Vizeaza capacitatea de adaptare a fortei de munca si a relatiilor de munca (prin noi forme
flexibile), a mediului organizational din intreprinderi la o lume in rapida schimbare

PILONUL IV: Sanse egale (Equal opportunities):
 Are in vedere accesul egal la slujbe pentru barbati si femei, tratamentul egal in intreprinderi,

combaterea discriminarilor in ocupare

Consiliul European de la Lisabona (martie 2000)
Adopta obiectivul strategic al UE pentru anul 2010, de a deveni “cea mai competitiva si

dinamica economie bazata pe cunoastere din lume, capabila de o crestere economica durabila cu
locuri de munca mai bune si mai multe si o mai mare coeziune sociala

Coerent cu acesta, concluziile Consiliului  European de la Lisabona stabilesc noile competente
de baza pentru toti (pe langa cele "traditionale"- de citire, scriere si calcule de baza):

- deprinderile din domeniul tehnologiei informatice (“competentele digitale”)
- limbile straine
- cultura tehnologica
- spiritul antreprenorial
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- competentele sociale

Consiliul European de la Feira (2001)
Invita statele membre “sa identifice strategii coerente si masuri pragmatice cu scopul de a

stimula invatarea permanenta, la nivel individual si institutional”

Memorandum asupra invatarii permanente: (octombrie 2000)
Prin acest document, Comisia Europeana lanseaza 6 mesaje cheie:

1. Noi competente de baza pentru toti
2. Realizarea de investitii superioare in resurse umane
3. Incurajarea inovatiei in predare si invatare
4. Valorificarea invatarii
5. Regandirea orientarii si consilierii
6. Sa apropiem invatarea de domiciliu

“Procesul Barcelona” (initiat prin Consiliul European de la Barcelona din 2002)
Implementeaza un program de lucru detaliat pe baza celor 3 obiective strategice pentru

sistemele educationale si de formare profesionala din Europa, in perspectiva anului 2010:
1. imbunatatirea calitatii si eficientei sistemelor educationale si de formare profesionala
2. facilitarea accesului tuturor in sistemele educationale si de formare profesionala:
3. transparenta sistemelor europene de educatie si formare

„Procesul Copenhaga” (initiat la Conferinta Europeana a Ministrilor Educatiei, din noiembrie
2002):
Participantii la Conferinta (ministrii educatiei din tarile membre si din tarile candidate si
reprezentanti ai partenerilor sociali din Europa) au adoptat “Declaratia de la Copenhaga” structurata
in 4 teme prioritare:

 intarirea dimensiunii europene in educatie si formare profesionala
 cresterea transparentei sistemelor de educatie si formare profesionala
 recunoasterea competentelor si a calificarilor
 asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala

Indicatorii europeni in educatie pentru 2010  („Benchmarks”)
Concluziile Consiliului European din 21-23 martie 2003, adoptate apoi de Consiliul UE (5-6 mai
2003) la recomandarea Comisiei Europene, propun un set comun de indicatori de referinta
(„Benchmarks”) pentru imbunatatirea sistemelor de educatie in tarile membre ale UE (tinte pentru
2010):

 rata medie in UE a abandonului scolar timpuriu: sa nu depaseasca 10%
 cel putin 85 % dintre cei in varsta de 22 de ani sa fi absolvit cel putin

invatamantul secundar superior
 procentul analfabetismului functional la tinerii de 15 ani sa scada cu cel putin

20% fata de anul 2000
 in 2010 media in UE privind participarea la formarea continua sa fie de cel

putin 12,5% din populatia adulta (grupa de varsta 25-64 ani)
 numarul absolventilor de matematica, stiinte si tehnologie in UE sa creasca

pana in 2010 cu cel putin 15% si  eliminarea oricaror decalaj intre sexe in aceste domenii
In Comunicatul de la Maastricht (14 decembrie 2004) privind viitoarele prioritati ale cooperarii
europene consolidate in domeniul formarii profesionale (VET), ministrii responsabili pentru VET
din cele 32 de tari, partenerii sociali europeni si Comisia au convenit sa acorde prioritate elaborarii
unui Cadru European al Calificarilor flexibil si deschis, bazat pe achizitiile procesului de invatare,
care sa devina o referinta comuna in sprijinul facilitarii recunoasterii si transferabilitatii calificarilor.
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5.1.2 Contextul national

Prioritatile strategiei de dezvoltare a invatamantului pana in anul 2010:
1. Realizarea echitatii in educatie;
2. Asigurarea educatiei de baza pentru toti cetatenii; formarea competentelor

cheie;
3. Fundamentarea actului educational pe baza nevoilor de dezvoltare personala si

profesionala a elevilor, din perspectiva dezvoltarii durabile si a asigurarii coeziunii economice
si sociale;

4. Deschiderea sistemului educational si de formare profesionala catre societate,
catre mediul social, economic si cultural;

5. Asigurarea complementaritatii educatiei formale, nonformale si informale;
invatarea permanenta ca dimensiune majora a politicii educationale;

6. Cresterea calitatii proceselor de predare-invatare, precum si a serviciilor
educationale.
Prioritatile programului de modernizare a IPT asistat prin programul multianual Phare TVET
sunt:

 revizuirea finalitatilor TVET in concordanta cu politicile adoptate de UE prin
Programul de lucru “Educatie si formare profesionala 2010” (Barcelona, Copenhaga 2002,
Maastricht 2004);

 dezvoltarea calificarilor profesionale pe baza prinicipiilor politicilor UE privind
transparenta calificarilor;  corelarea cu Cadrul european al calificarilor

 adoptarea metodologiei privind transerul si acumularea de credite in TVET avand
in vedere invatarea pe parcursul intregii vieti

 asigurarea calitatii in TVET
 analiza, evaluarea, pognoza si dezvoltarea resurselor specifice TVET, pe termen

scurt, mediu si lung

5.2. Indicatori de context specifici
Contextul demografic si populatia scolara
Contextul demografic este prezentat detaliat si analizat in capitolul 2, din perspectiva implicatiilor
pentru IPT cu privire la structura si evolutia populatiei pe grupe de varsta, medii de rezidenta si sex,
structura etnica, fara fenomenul migratiei pentru care nu sunt date la nivel regional. Pentru orizontul
de planificare 2025, cele mai severe concluzii rezultate din prognozele INS, sunt in legatura cu
declinul demografic general, accentuat pentru populatia tanara, cu reduceri semnificative pentru
populatia de varsta scolara, in paralel cu imbatranirea populatiei. Cele mai afectate vor fi efectivele
din grupa de varsta 15-24 ani (care includ elevii de liceu) ce vor inregistra o scadere de 33%( 16%
pina in 2015).

Contextul demografic pe grupe de
vârstă şi total regiune NE
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Fig. 5.1.

Populatia scolarizata pe medii de rezidenta
Pe medii de rezidenta figura nr.5.1 (anexa 5)

se constata o reducere a populatiei scolarizate atat in
mediul urban cat si in mediul rural.

Incepand cu anul scolar 2005-2006 se observa
o tendinta de mentinere relativ constanta in ceea ce
priveste populatia scolarizata in mediul rural si urban.

Sursa ISJ Nord Est

5. 3. Indicatori de intrare pentru perioada 2003 - 2008

5.3.1.Numarul de elevi care revin unui cadru didactic

 Media numarului de elevi per cadru didactic, la nivelul regiunii,inregistreaza la :
 liceu tehnologic, o crestere de la 13,99 in 2002-3 la 16,47 in 2007-8.
 SAM si Anul de completare, o crestere de la 13,51 in 2002-3 la 18,2 in2007-8, cu diferente

mici intre mediul urban si rural.
.Anexa 5.10

Fig. 5.10.1

Fig. 5.10.3

Număr de elevi pe normă la SAM (din 2003)
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5.3.2.Resursele umane din IPT.
Atat la nivel de liceu cat si SAM, in urban sau rural, ponderea cea mai ridicata o are

personalul calificat, in timp ce personalul necalificat se
regaseste in mica masura, in rural.

Fig. 5.11.1

Ponderea cea mai mare de personal didactic necalificat in
mediul urban la liceu tehnologic se inregistreaza in judetul
Bacau, cu 2,08%, iar la scoala de arte si meserii, in judetul
Botosani – 5,86%. Ponderea cea mai mare de personal
didactic necalificat in mediul rural la liceu tehnologic se
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inregistreaza in judetul Botosani, cu 10,34%, iar la scoala de arte si meserii, in judetul Bacau –
22,40%;

Anexa 5.11 Numar de cadre didactice calificate in TVET

Fig. 5.11.2
Se impune flexibilizarea normei de predare pe domenii si

mai putin pe specializari stricte, conform centralizatorului, sprijin
prin proiecte din fonduri structurale pentru dobandirea celei de-a
doua specializari, programe de reconversie profesionala si
cresterea mobilitatii ocupationale ale cadrelor didactice tehnice.
Constatari in urma monitorizarii:
Rata de participare  a cadrelor didactice la formare este este

in scadere cu 8% de la 2007-8 la 2008-9 astfel:
profesori  de la 54% -2007-8 la 46,44% -2008-9
maistrii instructori  de  la 41% -2007-8 la 36,74%-2008-9

Rata de participare  la Programe de reconversie a cadrelor didactice derulate este redusa si
in scadere

Profesori -2007-8    2,3%
2008-9    1,71%

Maistrii instructori -2007-8    4,93%
2008-9    2,96%

Numarul de participanti la stagii de formare este redus :
 46%-Profesori-732( din1576 total regiune)
 36%-Maistrii instructori 273 ( din 743 total regiune)

Numar de parteneriate  cu agentii economici pt formare Cadrelor Didactice este foarte redus
in 2008-9:

 Pentru Profesori-numai 6,91% din stagii sunt in parteneriat (109-Profesori)
 Pentru Maistrii instructori numai 6,32% din stagii sunt in parteneriat (479-Maistrii

instructori)
(anexa-10 monitorizare)

Recomandari/concluzii:
 analizarea cauzelor pentru care  scade interesul Cadrelor didactice pentru formare
 realizarea unui plan-strategie tematic pentru dezvoltarea resursei umane prin

accesare de FSE POS DRU
 colectarea datelor si pe medii de rezidenta

5. 3. 3. Numarul de elevi pe unitati scolare
Fig. 5.3.3

Se obesrva ca numarul de elevi pe unitatea scolara
variaza de la 251 in judetul Iasi la 355 in judetul
Botosani. Numarul unitatilor scolare IPT este de 25 –
in judetul Botosani si de 77 - in judetul Iasi, datorita
numarului mare de Scoli de Arte si Meserii din
mediul rural.
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5. 3. 4. Resurse materiale si conditii de invatare.
Informatiile colectate in cadrul actiunii de monitorizare  PRAI 2008-2013 evidentiaza urmatoarele
aspecte privind conditiile de invatare:
Conditii de siguranta, igiena si confort pentru elevi:
Din cele 263 de scoli cu clase in IPT monitorizate la nivel regional:
- 201 (76,4 %) au obtinut autorizatie sanitara de functionare in 2008/2009.
- Numai 198 (75,2 %) au realizat evaluarea riscului la locul de munca in scoala
- Amenajari pentru accesul persoanelor cu dizabilitati: 154 (58,5 %) au rampe de acces dar numai
92 (34,9 %) au grupuri sanitare adaptate pentru persoanele cu dizabilitati
Asigurarea cel putin a dotarii minime necesare:
Din cele 263 de scoli cu clase in IPT monitorizate la nivel regional:
- 210 (79,8 %) au cel putin dotarea minimala asigurata pt. toate atelierele si laboratoarele, iar 26
(9,9 %) partial.
Dotare la nivelul standardelor moderne de pregatire profesionala:
Din cele 263 de scoli cu clase in IPT monitorizate la nivel regional:
- Doar 58 (22 %) declara ca au o dotare la nivelul standardelor moderne de pregatire profesionala,
iar 47 (17,8 %) pentru o parte din ateliere si laboratoare.

- Cca. 68,4 % din scoli au fost cuprinse in programe de investitii in ultimii 5 ani (din fonduri Phare
sau guvernamentale). Cu exceptia acestora, in cele mai multe cazuri, starea generala a infrastructurii
(cladirile pentru spatiile de pregatire teoretica si practica si infrastructura de utilitati) necesitata
interventii de reabilitare sau modernizari, lipsesc o parte din atelierele necesare pentru SAM,
cabinete si laboratoare, iar dotarea existenta este invechita (multe din atelierele existente nu au
beneficiat de nici o investitie relevanta in echipamente dupa 1990). Este nevoie de continuarea
investitiilor pentru modernizarea infrastructurii si pentru asigurarea dotarilor moderne si a
echipamentelor necesare unui invatamant eficient, centrat pe elev.
Nu toate scolile au amenajarile minime necesare pentru accesul persoanelor cu deficiente
neuromotorii.
Desi dotarea laboratoarelor de informatica s-a imbunatatit substantial in ultimii ani, se simte
nevoia completarii cu PC a dotarii tuturor laboratoarelor si cabinetelor de specialitate (pentru
dezvoltarea activitatilor de predare-invatare asistate de calculator).
Ritmul noilor achizitii pentru dotarea bibliotecilor scolare este inca relativ scazut desi in ultimul an
au crescut simtitor. Se constata un numar relativ restrans si in general o varietate mica de titluri la
abonamente pentru publicatii de specialitate.
Un numar mic de scoli din IPT din regiune au beneficiat de programul privind infiintarea unor
Centre de Documentare si Informare. Este importanta extinderea programului pentru celelalte
scoli.

Unitati scolare dezvoltate institutional prin programe de reforma

Sunt prezentate in tabelul 5.0 unitatile scolare ce au beneficiat de finantari in cadrul programelor
de reforma a IPT ale M.E.C.I. si U.E.in regiunea Nord – Est.

Unitati scolare  finantate prin proiecte pe domenii la nivel regional
Proiecte

TOTAL
Pondere
domeniu
in 2013

Nr
crt Domenii 9405 2001 2004-

2006
2007-
2009 Unitati

scolare
Pondere
realizate

%
1 Agricultura+ 3 4 18 8 33 25,78 20,60
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Silvicultura
2 Industrie 6 9 39 7 61 47,65 50,60
3 Constructii 1 - 15 2 18 14.06 8,40
4 Comert - 2 2 1 5 3,90 2,30
5 Servicii - 5 6 2 11 8,59 17,80

TOTAL
Domenii

10 20 80 20 128 100 100

Analizand  alocarile  financiare pe domenile  sustinute prin programele de reforma se
constata  ca domeniile constructii si servicii au fost subfinantate prin programele de reforma ale
MECI, in comparatie cu tendintele de dezvoltare a IPT in perspectiva configurata pentru anul 2013.

5. 4. Indicatori de proces

5. 4. 1. Mecanisme decizionale si descentralizarea functionala in IPT
Strategia de descentralizare a invatamantului preuniversitar vizeaza transferul de autoritate,

responsabilitate si resurse in privinta luarii deciziilor si a managementului general si financiar catre
unitatile de invatamant si comunitatea locala.

Descentralizarea functionala implica si antrenarea sporita in mecanismele decizionale a
partenerilor sociali, pentru a garanta apropierea deciziei de beneficiarii serviciului public de
educatie.

Cadrul institutional pentru dezvoltarea parteneriatului social in educatie si formare
profesionala se bazeaza pe structurile consultative initiate in sprijinul deciziei la nivel local si
regional.
Aceste structuri sunt:

 La nivel regional: Consortiul Regional TVET - organism consultativ al Consiliului
de Dezvoltare Regionala

 La nivel local (judetean): Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social
(CLDPS) - ca organism consultativ al Inspectoratelor scolare judetene

 La nivelul scolilor: Consiliile de administratie/Consiliile scolare
 La nivel national: Comitetele sectoriale.
 Principalele atributii in procesul de planificare in IPT ale structurilor mentionate sunt

urmatoarele:
 Comitetele sectoriale (la nivel national): validarea Standarde de Pregatire

Profesionala.
 Consortiul Regional: identificarea nevoilor de calificare la nivel regional, elaborarea

Planurilor Regionale de Actiune pe termen lung pentru IPT (PRAI)
 CLDPS: identificarea nevoilor de calificare la nivel judetean si elaborarea Planurilor

Locale de Actiune pe termen lung pentru IPT (PLAI); avizarea planurilor anuale de scolarizare
 Consiliile de administratie / Consiliile scolare: sprijinirea elaborarii si avizarea

Planului de Actiune a Scolii (PAS)
In cadrul programului multianual Phare TVET,  Consortiul Regional si Comitetele locale au fost

antrenate in elaborarea, respeciv actualizarea anuala a documentelor de planificare strategica pe
termen lung la nivel regional (PRAI) si local  (PLAI), pe baza carora la nivelul fiecarei scoli din
program au fost elaborate planuri scolare de actiune (PAS).

La nivelul unitatilor scolare, principalul instrument de planificare strategica pe baza analizei
mediului intern (autoevaluare) si extern este concretizat prin Planurile de actiune ale scolilor (PAS)

Scolile cuprinse in programul Phare TVET au beneficiat de formare si asistenta
pentru elaborarea PAS si in raport cu PRAI si PLAI. Incepand cu anul scolar 2006-2007 s-a
generalizat elaborarea  Planurilor de actiune ale scolilor (PAS) pentru toate unitatile de invatamant
profesional si tehnic.In sprijinul elaborarii documentului, scolile au beneficiat de formare si



Regiunea Nord – Est
Plan Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic 2009-2013

49

asistenta din partea unitatilor de invatamant cuprinse in programul Phare 2003 si a inspectoratelor
scolare.

Avand in vedere mecanismele de finantare in vigoare si autonomia comunitatii locale, este
esentiala antrenarea autoritatilor locale in procesul de planificare strategica pe termen lung in IPT.

Principalele probleme identificate in cadrul acestui proces sunt referitoare la:
 finantarea invatamantului preponderent centrata pe activitatile curente / pe termen

scurt si foarte putin pe nevoile si prioritatile pe termen lung;
 insuficienta implicare a agentilor economici in efortul de planificare si

pregatire/finantare pe termen lung in IPT;
 neimplicarea sau implicarea insuficienta a Agentilor Economici in procesul de

planificare pe termen lung la nivelul scolii
Un alt domeniu al descentralizarii functionale este curriculum in dezvoltare locala

(CDL - componenta importanta a planului de invatamant la scoala de arte si meserii) care vizeaza
adaptarea continutului pregatirii la cerintele locale din partea beneficiarilor instruirii (agenti
economici, comunitate locala, elevi). In multe cazuri sa constat o redusa implicare a agentilor
economici in elaborarea CDL.

5. 4. 2. Asigurarea calitatii in IPT
Nevoia unor mecanisme reglementate de asigurare a calitatii serviciilor de educatie si

formare profesionala care sa garanteze aplicarea riguroasa a standardelor de pregatire si satisfactia
beneficiarilor (forta de munca si angajatorii) a condus la adoptarea Legii nr. 87 din 13 aprilie 2006
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calitatii
educatiei.

La nivel national, activitatile privind asigurarea calitatii in sistemul national de invatamant
sunt coordonate de catre cele doua agentii nou infiintate – ARACIP (pentru invatamantul
preuniversitar), respectiv ARACIS (pentru invatamantul superior).

In IPT, introducerea unui sistem de asigurare a calitatii in educatie s-a generalizat incepand
cu anul scolar 2006-2007 pentru toate unitatile de invatamant, mai intai alplicandu-se  principiul 5
al calitatii – “predarea si invatarea”, urmand sa se extinda treptat aplicarea pentru toate cele 8
principii.

Mecanismul de asigurare a calitatii utilizat este construit pe autoevaluarea din partea scolii,
confruntata cu evaluarea externa (prin inspectie scolara), ambele fiind structurate pe acelasi set de
indicatori (descriptori de performanta). Rezultatele evaluarii se regasesc in rapoartele si planurile de
imbunatatire a calitatii.

Introducerea unui sistem de asigurare a calitatii in IPT va furniza pentru procesul de
planificare strategica la toate nivelurile (planurile regionale si locale, planurile de actiune la nivelul
scolii) un set de indicatori standard (benchmark) care sa faciliteze decidentilor comparatiile in
cadrul sistemului si compatibilizarea intre cerere si oferta. Conducand la cresterea transparentei fata
de beneficiari, mecanismele de asigurare a calitatii vor avea un impact decisiv in motivarea si
implicarea partenerilor sociali in planificarea ofertei si a strategiilor de imbunatatire.

5. 4. 3. Serviciile de orientare si consiliere

Datele privind optiunile elevilor , pe judete, ani si trasee de formare sunt prezentate in
tabelul din Anexa 5.13. Analizand datele retinem urmatoarele:

a. optiunile elevilor de clasa a-8-a pentru filiera teoretica sunt in contiua scadere incepand
cu anul 2003, de la aproximativ 32% la aproximativ 27% in anul 2006

b. optiunile elevilor de clasa a-8-a pentru filiera tehnologica sunt intr-o foarte usoara
crestere  osciland in jurul valorii de 24%,

c. optiunile elevilor de clasa a-8-a pentru filiera vocationala sunt constante in intervalul
analizat
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d. In figura 5.13.1 se observa ca optiunile elevilor de clasa a 8-a se indreapta in primul rand
catre filiera teoretica, comparativ cu celelalte optiuni, care raman relativ constante. De
departe, filiera vocationala  ocupa ultima varianta in optiunile elevilor, comparativ cu
SAM a carei tendinta este crescatoare in perioada 2003-2005

Opţiunile elevilor de clasa a VIII a în perioada 2003-2008 pe
filiere
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Fig. 5.13.1. Fig. 5.13.2.

Constatari in urma monitorizarii:

In reteaua   IPT numai 31,6% din unitati AU cabinete de OSP, iar 68% din unitati NU AU
cabinete de OSP (monitorizare anexa 9)
Din 292 unitati IPT  din regiune un numar de 168 unitati au inregistrat actiuni de orientare si
consiliere –ceea ce reprezinta  numai 57% din unitati .
Numarul de actiunilor  realizate este de 443 ceea ce reprezinta 2,6 actiuni pe unitate.
In cadrul acestor actiuni  participarea parintilor in grupul tinta este redusa astfel :
17% la Botosani, 9,5% la Iasi, 3,9% la Neamt 0% la Bacau, Vaslui, Suceava.
Toate acestea pot duce la concluzia ca una din cauzele neatractivitatii IPT este slaba promovare si
lipsa de atentie asupra informarii si consilierii parintilor care sunt implicati in procesul de luare a
deciziei privind orientarea in cariera.

5. 5. Indicatori de iesire pentru perioada 2000- 2008

5.5. 1. Rata neta de cuprindere in sistemul de educatie si formare profesionala

Analizand rata bruta de cuprindere a elevilor in invatamantul preuniversitar din regiunea
Nord-Est, se observa o crestere substantiala in anul scolar 2006-2007, dupa ce un an in urma
indicatorul a cunoscut o scadere semnificativa.

Exista un grad ridicat de cuprindere a elevilor in toate formele de invatamant, cu specificatia
ca valori reduse se inregistreaza in invatamantul postliceal si de maistri, fapt care se datoreaza
tranzitiei absolventilor de liceu spre invatamantul superior.
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Rata bruta de cuprindere, pe sexe, in perioada 2000-2006 pe
zona Nord Est
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5. 5. 2. Grad de cuprindere in invatamant (Rata specifica de cuprindere pe varste)

Fig. 5.5.2

Date INS
Din datele INS rezulta ca in anul scolar 2007-2008

gradul de cuprindere a elevilor pe grupe de varste,
evidentiaza ca valorile sunt relativ constante pentru grupele
de varsta pana la 14 ani, dupa care la grupa 15-18 ani, se
observa o scadere a numarului de elevi cuprinsi in
invatamantul din mediul rural, in timp ce cei din mediul
urban parezinta o crestere.

5. 5. 3. Rata abandonului scolar
Rata Abandonului Anual In Perioada 2003-2008

Desi in ultimii ani, perioada 2004-2006, a scazut
semnificativ rata abandonului, a inceput din 2006 o
evolutie usor crescatoare, fapt reflectat in figura de mai
jos, datorat migrarii parintilor in cautarea unui loc de
munca, in U.E. si a intregirii familiilor.

In ceea ce priveste evolutia abandonului pe medii
de rezidenta, sunt deosebiri semnificative pentru nivelul
liceal si SAM, in sensul ca elevii scolarizati in mediul
urban sunt tentati sa abandoneze cursurile in proportie
mai mare fata de cei din mediul rural, unde tentatiile sunt
mult mai mici.Anexa 5.5

Fig. 5.5.1
15. 5. 4. Rata de absolvire

Datele privind evolutia ratei de absolvire pe
judete si       pe nivele de educatie sunt prezentate in
Anexa 5.6.

Din analiza datelor rezulta urmatoarele:
a. In regiunea Nord-Est rata de absolvire a crescut de

la 75,44%  in 2003 la 79,93% in 2007;
b. In mediul urban rata de absolvire prezinta o

evolutie ascendenta, in timp ce in rural valorile sunt mai
scazute, fapt motivat prin existenta unor conditii de Fig.

5.6.1 viata si sociale deosebite.
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Rata de absolvire în mediul urban
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5. 5. 5. Rata de succes
In figura de mai jos  se observa o crestere a ratei de succes  la testul national in anul scolar

2002-2003 si 2003-2004, urmand o fluctuatie in perioada urmatoare.
In cadrul examenului de bacalaureat rata de succes variaza de la un an la altul, valori reduse

inregistrandu-se in anii 2002-2003 si 2005-2006.
Fig. 5.7.1. Fig. 5.7.2.
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5. 5. 6. Rata de tranzitie la urmatorul nivel de educatie
Rata de tranzitie pe nivele este urmarita prin metodologia de fundamentare a planului de

scolarizare,  in ultimii doi ani inregistreaza o imbunatatire semnificativa de 100% la tranzitia de la
clasa a VII-a la a IX-a,  de aproximtiv 85% la anul de completare si 78 % la nivelul 3 fata de 60% ,
tinta bencmark este de 85%
Din figura se constata ca in perioada 2003 - 2007:
 rata de tranzitie a absolventilor de la clasa a 8-a la clasa a 9-a (liceu + SAM) a inregistrat o

crestere maxima in anul scolar 2003-2004, urmand apoi o tendita descrescatoare.
 rata de tranzitie a elevilor de la clasa a 9-a (liceu+SAM) spre clasa a 12-a inregistreaza o

tendinta de continua scadere, cu  o usoara revenire in 2005-2006.
Anexa 5.8

Fig. 5.8.1. Fig. 5.8.2.
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5. 5. 7. Rata de parasire timpurie a sistemului de educatie (Anexa 5.3)

Fig. 5.3.
In perioada analizata se observa o tendinta

de crestere a ratei de parasire timpurie a scolii
prin SAM si o relativa tendinta de mentinere
constanta a ratei de parasire timpurie a scolii in
mod direct din liceu (rata care este mai mare
decat cea de parasire prin SAM). Majorarea
acestei rate denota un stoc redus de educatie sub
aspect cantitativ si al competentelor profesionale.
Se impune implicarea mai activa a personalului
didactic pentru cresterea factorului calitativ al

intregului mecanism educational prin monitoritarea activitatii instructiv educative in scolile din
I.P.T., si asigurarea calitatii conform principiilor pe care aceasta se bazeaza.

Tabelul 5.3. Valorile ratei de parasire pe nivele de educatie

Forma de
invatamant

NIVEL DE EDUCATIE Total

Sfirsitul clasei Absolventi  clasa Absolventi clasa
Regiune

(%)
a 8-a inscrisi a 9-a Inscrisi in a 10-a inscrisi

in clasa a 9-a(%) clasa a 10-a(%)
in clasa a 11-

a(%)
Liceu ruta
directa 2,2 1,95 0,93 2,42
Liceu prin SAM 2,65 3,87 17,16 15,29
Total 2,31 2,57 6,96 7,39

5. 5. 8. Procentul elevilor cu nivel scazut al competentelor de citire/lectura(PISA)

Conform Raport OECD ( PISA) 2006 Romania
inregistreaza o crestere ingrijoratoare a ponderii elevilor
cu virsta de 15 ani cu performante scazute in materie de
citit astfel daca in 2000 procentul acestora era de 41,3%
in 2006 a crescut la 53,5 % ( 19,6 fete si 30,7 baieti), fata
de media la nivel UE de 21,3% in 2000  si prognoza
pentru 2010 de 17%, timp in care  toate tarile UE
inregistreaza o scadere .
Fig5. . Procentul elevilor cu nivel scazut al competentelor

de citire/lectura (PISA)
Situatia pentru Romania
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5. 5. 9. Ponderea populatiei cu varste cuprinse intre 20-24 de ani care au absolvit cel putin
invatamantul secundar superior

Situatia pentru Romania
Cresterea inregistrata din 2000 pina in 2006 de 1,7 nu
inregistreaza progrese semnificative nici la nivel UE, dar
se situeaza in trendul crescator
5.5.10.Rata de participare in formarea continua a
populatiei adulte (25-64 ani)
Conform Raport OECD ( Eurostat) 2006 Romania
inregistreaza o valoare foarte scazuta a procentului
populatiei de virsta activa care a participat la formare
continua de  in 2000 de 0,9%  fata de media UE de 7,1%
si in 2006 de 1,3% fata de media UE de 9,6%.

Analizand raportul dintre unitatile scolare care ofera programe de formare nivel 3 si unitatile scolare
acreditate pentru formarea adultilor (vezi anexa 5.16) constatam urmatoarele:

a. In regiunea N-E aproximativ 40% din unitatile scolare IPT, nivel 3 sunt antrenate in
formarea adultilor,

b. Judetele Vaslui si Suceava au antrenate unitatile scolare IPT nivel 3 in proportie de
80% in formarea adultilor; unitatile scolare IPT nivel 3 din judetul Bacau participa la
formarea adultilor intr-o proportie de numai 1,5%.

Fig. 5.16.
Constatari in urma monitorizarii:
Numar de unitati IPT acreditate FPC-Numai 57 de unitati ceea ce reprezinta 19% din total
Nr cursuri:
REGIONAL-73,
Bacau-2,Botosani-5,Iasi-12,Neamt -13,Suceava -25Vaslui-16

numar de cursanti :
REGIUNE: 2905
din care 905 Suceava,887
Vaslui,483  Neamt,289  Iasi,286
Botosani,44  Bacau.
-Nu este nici o unitate
acrediatat ca centru de
evaluare in regiune ( sursa:site
cnfpa)
Din lista CNFPA sunt 3 Furnizori
privati acreditati ca centre de
evaluare

Recomandari/concluzii:Resursele
existente in unitatile IPT  nu sunt
folosite eficient  numai 19% din
unitati sunt acreditate FPC, se
impune o crestere a implicarii in
formare adultilor chiar si in
parteneriat cu AJOFM, si
acreditarea ca centre de evaluare
Diferentele mari de

participanti/cursuri pot fi urmare a existentei centrelor de formare AJOFM ( ex: Bacau) a caror
activitate  este intensa,  si care au  o promovare mai buna.

Populaţia cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care
a absolvit cel puţin învăţământul secundar superior
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5.6. Indicatori de impact
5. 6. 1. Impactul sistemului de invatamant profesional si tehnic asupra  somajului pentru
perioada 2003-2008
Fig.5.12.1

In Anexa 5.12 sunt evidentiate datele referitoare la
evolutia ratei somajului pe domenii de activitate
economica; in figurile 5.12.1.-5.12.12 sunt
reprezentate evolutiile ratei somajului pe domenii
activitate in perioada 2003-2007. Din analiza
datelor retinem urmatoarele:

a. rata somajului in regiunea N-E a scazut
semnificativ in perioada 2003-2005 (de la
16% la aproximativ 8,5%) dupa care s-a
pastrat relativ constanta in jurul valorii de

6,5% cu tendinta de scadere in anii 2005-2007;

b. in toate domeniile de activitate se inregistreaza o reducere a somajului cu unele fluctuatii in
domeniile: mecanica, textile, chimie industriala

c. intre anii 2005-2007, reduceri semnificative ale ratei somajului se inregistreaza la urmatoarele
domenii:

- electromecanica de la 6,04 % in 2003 la 4,82 % in 2007
- electronica de la 8,97 % in 2003 la 6,72 % in 2007
- turism si alimemtatie publica de la 4,95 % in 2003 la 3,68 % in 2007
- alte ocupatii din domeniul servicii

Evolutia ratei absolventilorsomeri in totalul somerilor in
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5.7. Oferta scolilor din IPT din Regiune in perioada 2002 - 2009
5.7.1. Evolutia planurilor de scolarizare
Analizand datele din anexa 5.17 si fig. 5.17.1, se constata urmatoarele:

a. In perioada analizata cei mai multi elevi au optat pentru o inscriere la SAM in
domeniul agriculturii, locul urmator in topul preferintelor acestora fiind ocupat de
catre industrie;

b. In anul scolar 2003-2004 se observa o crestere a numarului de elevi inscrisi in clasa a
9-a in majoritatea judetelor, in timp ce pentru restul perioadei se constata o evolutie
usor descrescatoare.

Evolutia elevilor inscrisi in clasa a IX-a la
liceu si SAM, in regiunea N-E
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5.7.2. Analiza ofertei curente pentru formarea
profesionala initiala in anul scolar 2008-2009

Fig. 5.7.2
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Din totalul cifrelor de scolarizare propuse prin planurile de scolarizare pentru 2008/2009 (clasa a
IX-a, invatamant de zi), cumulat  la nivel regional, IPT are o pondere semnificativa de cca. 62%
(25% liceu tehnologic si 37% SAM).

Ponderea IPT in planul de scolarizare 2008-2009  variaza, in functie de judet, intre un
minim de 56,9% (in Bacau) si un maxim de 67,2 % (in judetul Vaslui).

5.7.3. Oferta scolilor din IPT  pentru formarea adultilor in anul scolar 2008- 2009

Oferta şcolilor din ÎPT  pentru formarea adulţilor
în 2007
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Dintre judetele regiunii, se detaseaza Vasluiul cu cel mai mare numar de adulti formati in
2007 si cele mai multe programe autorizate si derulate.

In judetul Suceava sunt cele mai multe scoli autorizate (16,67 % din totalul scolilor din
judet).

In ciuda progresului semnificativ, numarul furnizorilor acreditati pentru formarea adultilor
este redus, comparativ cu furnizorii privati, in defavoarea resurselor umane si materiale de care sist
IPT dispune.

5.7.4. Retele scolare in anul scolar 2008 - 2009

Analizand numarul unitatilor scolare care dezvolta parteneriate in educatie si formare, pe judete si
medii de rezidenta, in perioada 2003-2008 (anexa 5.14); retinem urmatoarele observatii:

a. Numarul unitatilor scolare din regiunea N-E pe total unitati scolare a inregistrat o
tendinta de scadere (5.14.1 si 5.14.2)  incepand cu anul scolar 2006-2007. Aceeasi
tendinta se observa si in ceea ce priveste evolutia numarului de unitati scolare si a
celor din TVET in mediul rural.

b. In bazinele demografice in care se constata o evolutie negativa a populatie scolare
se va stabili mentinerea acelor unitati care prezinta resurse umane si materiale
specializate si parteneriate viabile.Unitatile de invatamant care nu se incadreaza in
cerintele de calitate  nu dispun de  autorizari/ acreditari vor fi obiectul
restructurarii in urmatorii ani, iar pentru asigurarea cuprinderii tuturor elevilor
afectati se va  apela la transportul scolar.Propunerile de unitatilor ce urmeaza a fi
restructurate se vor regasi in PLAI ,urmare a analizelor la nivelul fiecarui judet.
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Fig. 5.14. Fig.5.15.
Unităţi şcolare TVET, din totalul unităţilor şcolare
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5.7.5. Parteneriatul cu intreprinderile – Analiza indicatorilor din harta parteneriatului
privind practica elevilor si parteneriatul cu agentii economici in anul scolar 2008-2009
Anexa 5.15 prezinta situatia relatiilor de parteneriat intre unitati scolare TVET si parteneri in
formare profesionala. Figura 5.15 ofera o imagine la nivel regional si pe judete a relatiilor de
parteneriat in formarea profesionala. Din analiza datelor si a figurii 5.15 precizam urmatoarele:

a. La nivel regional numarul partenerilor este cel putin dublu decat cel al furnizorilor de
formare;

b. Judetele Iasi, Botosani si Bacau au cele mai numeroase parteneriate raportat la
numarul de scoli si asigura formarea profesionala; in judetul Neamt unitatile scolare
au mai putine parteneriate  in raport cu numarul unitatilor scolare.

Fig. 5.15.
Constatari in urma monitorizarii:
La nivel regional s-au inregistrat un numar de
2017 parteneriate ( raportate pe calificari)   in
292 unitati IPT ( date din anexa 5
monitorizare)

Numarul de unitati scolare care au
parteneriate pentru  realizarea CDL este :
SV-24 (44,4%),IS-76 (100%),BT-10
(55,6%),BC-lipsa date,NT-39 (100%),VS-lipsa

date (Anexa 5 monitorizare )
5.8. Principalele concluzii rezultate  din analiza IPT la nivelul regiunii solicita:
-adaptarea ofertei din planul de scolarizare la nevoile pietei, si la  ritmul  schimbarilor acesteia
-cresterea implicarii unitatilor scolare din  reteaua  IPT in FPC
-utilizarea resurselor umane si materiale in mod eficient
-identificarea de activitati  in perspectiva 2013- a reducerii numarului de clase-pentru a mentine  si
utiliza resursele la capacitatea proiectata
-mentinerea scolilor aflate in programe (inclusiv din mediul rural) in reteaua IPT pe durata derularii
proiectelor
-cresterea/identificarea  resurselor alocate pentru dotarea si dezvoltarea infrastructurii IPT.
-analiza necesitatii reconversiei profesionale a cadrelor didactice dupa specificul local, pentru a
putea mentine cadrele didactice in unitatile in care functioneaza ca titular

Situaţia parteneriatelor şcoală întreprinderi pe judeţe şi pe total regiune
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- asigurarea calitatii in IPT ( aplicarea procedurilor si instrumentelor de monitorizare a calitatii )
prin delegarea unei persoane la nivel de unitate scolara cu responsabilitati si cu alocare de timp
(degrevare de ore)
- participarea profesorilor la cursuri de perfectionare conform unui plan si pentru dezvoltarea
competentelor metodice
competentelor de specializate in parteneriat cu agentii economici si conform cerintelor actualizate
ale SPP si aleagentilor economici ( specificului local)
competenete de predare la grupurile de elevi cu  CES
-Imbunatatirea indicatorilor de iesire si impact ( ratele de cuprindere , tranzitie, si de succes)

-reducerea abandonului scolar in anii urmatori.

-realizarea de analize /studii privind cauzele parasirii timpiurii de catre echipe de specialisti ai
CJAPP, ISJ , CJRAE prin accesare de FES

-identificarea /adoptarea unui indicator pentru a stabili nivelul si calitatea parteneriatului scoala-
intreprindere

-identificarea /adoptarea unui indicator de calitate pentru evaluarea serviciilor/actiunilor de OSP
-urmarirea  Insertiei profesionale a absolventilor de catre echipe de specialisti conform
metodologiei, prin progame sustinute de FSE.
-pentru asigurarea acesarii FES in perspectiva descentralizarii si nevoii de asigurare a resurselor
prin accesare de proiecte este necesara delegarea unui responsabil la nivelul unitatii scolare cu
responsabilitati in scrierea de proiecte ( degrevare de ore)

Cap. 6.  MONITORIZAREA  PROGRESULUI IN IMPLEMENTAREA PRAI
in perioada septembrie 2008-martie 2009

Monitorizarea implementarii a fost realizata pentru PRAI 2008-2013 al regiunii de
dezvoltare Nord Este conform metodologiei .
Datele cuprinse în raport acoperă perioada de impelmentare : iulie 2008 februarie 2009 , acestea
sunt :

 date AMIGO (e.g.31.12.2007)
 date administrative furnizate de AJOFM-uri si  ISJ-uri  din judetele Bacău, Botoşani, Iaşi,

Neamţ, Suceava , Vaslui
 informatii parţiale furnizate de membrii Consorţiului regional în cursul vizitei de

monitorizare
Aprecierea generală asupra progresului înregistrat în implementarea este 2→3, constatarile si
recomandarile au fost incluse in prezentul document pentru fiecare indicator.
Dintre acţiunile care necesită o atenţie deosebită în procesul de actualizare şi revizuire a PRAI
menţionăm:

 reformularea SMART a unor  tintelor, masurilor/acţiunilor
 corelarea masurilor/acţiunilor formulate cu indicatorii colectaţi pentru a putea

urmări progresul,
 analiza/reformularea  măsurilor pentru a nu exista suprapuneri ,
 intensificare a eforturilor depuse de structurile locale pentru atragerea fondurilor

FSE în scopul dezvoltării locale.
 creşterea implicarii unităţilor ÎPT în formare adulţilor, şi  acreditarea ca centre de

evaluare a competenţelor dobândite în alte contexte
 implicarea prin accesare de FSE  in Orientare Scolară si Profesională a

structurilor eligibile
 urmărirea inserţiei absolvenţilor  pe piaţa muncii
 inserţiei absolvenţilor  pe piaţa muncii
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CAP.7. PROGNOZE REZULTATE IN URMA CONSULTARII REGIONALE
7.1.Prognoze privind dezvoltarea regionala la orizontul 2013

Datorita schimbarilor provocate de efectele crizei economice, si dinamica acestora, nu
este posibila formularea de tinte concrete pe termen lung, in acest context apreciem ca analizele
efectuate reflecta specificul regional si tintele propuse in PRAI 2008 - 2013 raman o directie de
dezvoltare sub rezerva necesitatii actualizarii cu informatii privind somajul si dinamica
economica. De aceea propunem ca prognozele formulate in PRAI 2008-2013 sa tina cont de
evolutiile determinate de efectele crizei.
Pe baza analizelor prezentate in document si in urma consultarii membrilor CLDPS si CR au
rezultat urmatoarele PROGNOZE privind ponderea previzionata a formarii profesionale si a
domeniilor economice la orizontul 2013.

Ponderea previzionata  a ofertei  formarii profesionale in 2013  in judete,  si regiune
pe domenii economice rezultata in urma consultarii membrilor  CR si CLDPS

Domeniu
Pondere
Reg. N-E
2004 %

Pondere
Reg. N-E
2007 %

Pondere rezultata din consultare
2013 %

Bc Bt Nt Sv Is Vs regiune
Agricultura 13,75 19,7 5,4 22,2 4,9 12 15,8 15.1 9,71
Silvicultura 3,2 1,4 3 3

Industrie 57,5 50,6 55,9 53,2 63,6 35 64,2 69.3 58,5

Constructii 5,8 8,4 8,6 8,4 5,2 9 8 12 6,7

Comert 2,95 2,3 10 8,4 3,2 6 8,8 3.5 6,8

servicii 16,8 17,8 21,6 64 16,7 35 35,8 11.2 31,3

Ponderea previzionata a cererii pietei fortei de munca pe domeniilor economice in  2013 in
judete si regiune

rezultata in urma consultarii membrilor  CR si CLDPS

Domeniu
Pondere
Reg. N-E
2004 %

Pondere
Reg. N-E
2007 %

Pondere rezultata din consultare
2013 %

Bc Bt Nt Sv Is Vs regiune
Agricultura 13,75 19,2 11,9 18,6 28,4 12 12,25 16,0 16,69

Silvicultura 1,4 3 3
Industrie 57,5 50,6 44,5 41,8 49,1 35 48,4 49,5 46,79

Constructii 5,8 8,4 8,9 8,6 8,0 9 7,6 8,1 8,37

Comert 2,95 2.3 6,0 5,0 4,4 6 5,3 4,8 5,26

Servicii 16,8 17,8 20,6 20,8 20 35 18,4 21,3 19,89
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Balanta cererea- pietei fortei de munca - oferta de formare profesionala  pe  domeniile
economice  oferite de IPT conduc la urmatoarele recomandari la orizontul 2013 pentru regiunea
Nord Est .

Domeniu Pondere
probabila a

ofertei
domeniilor de

calificare

Pondere
probabila a

cererii
domeniilor
economice

Concluzii-recomandari  pentru
oferta de formare profesionala

Agricultura
9,71

16,69 Deficit oferta - se recomanda
cresterea ponderii  cifrei de

scolarizare
Silvicultura

3
3 Echilibru cerere oferta-se

recomanda stationarea  ofertei la
nivel actual

industrie
58,5 46,79

Excedent oferta-se recomanda
scaderea ponderii cifrei de

scolarizare
Constructii

6,7
8,37 Deficit oferta- se recomanda

cresterea ponderii  cifrei de
scolarizare

Comert
6,8

5,26 Excedent oferta- se recomanda
scaderea ponderii cifrei de

scolarizare
Servicii

31,3
19,89 Excedent ofer- se recomanda

scaderea ponderii cifrei de
scolarizare ta

De asemenea se recomanda pentru fiecare judet o analiza a specificului local privind
domeniile economice si domeniile de calificare, dinamica acestora precum  si o corelare cu date
actualizate ale somajului inregistral la agentiile locale, pentru a putea defini concret
recomandarile privind cifrele propuse in planul de scolarizare
7.2.Consultare regionala
Datorita faptului ca in CR si CLDPS nu sunt reprezentate toate structurile locale cu putere de
decizie in dezvoltarea locala si  regionala  au fost realizate la solicitarea Consiliului de Dezvoltare
Regionala,consultari ale acestor structuri,in urma carora au rezultat urmatoarele propuneri si
observatii care vor fi incluse in PLAI 2009-2013 :
Bacau, 07.11.2008
 adaugarea la procedura de avizare a PRAI  a etapei de consultare a autoritatilor publice

locale, si a altor institutii care  nu sunt membre  in CLDPS si CR;
 identificarea unei metodologii de urmarire a traseului absolventilor invatamantului

preuniversitar si universitar;
 cresterea calitatii invatamantului universitar prin finantarea pe flux (aspect de sistem);
 asigurarea  relevantei pregatirii  IPT prin marirea numarului de ore alocat instruirii practice

si micsorarea celui aferent modulelor teoretice;
 pregatirea permanent actualizata a profesorilor la cerintele de ordin tehnologic  ale pietei

muncii/investitorilor;
 includerea ca etapa obligatorie in procesul de admitere in IPT, a consilierii si orientarii

profesionale  si  recomandarea consilierii  ca anexa la fisele de inscriere, necesare in
realizarea  repartizarii informatizate in clasa a IX-a.
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Iasi, 08.11.2008
 prezentarea PRAI Nord-Est si a PLAI la intalnirile periodice ale primarilor;
 corelarea pregatirii profesorilor cu cerintele socio-psihologice si de comportament ale

grupului de elevi instruit;
 modificarea Codului muncii in vederea introducerii si de masuri in favoarea   angajatorilor,

crearea de posibilitati de motivare si angajare a tinerilor, responsabilizarea angajatilor  fata
de contractul de munca.

Botosani, 13.11.2008
 cresterea cifrei de scolarizare in:

 domeniul agricultura, inclusiv nivel 3 tehnician in zootehnie si technician in
medicina veterinara,

 domeniul  mecanica agricola.
 realizarea consultarii judetene  inainte de supunerea spre analiza in vederea aprobarii de

catre CDR Nord-Est;
 actualizarea dotarilor cu echipamente necesare unitatilor IPT conform SPP si ritmului de

dezvoltare a tehnicii pentru asigurarea calitatii in formare si insertiei pe piata muncii;
 corelarea PRAI Nord-Est cu programele existente (SAPARD, Fermierul, etc.).

Vaslui, 14.11.2008
 in contextul crizei economice curente, regresul anumitor ramuri, precum industria textila va

determina o reducere a cererii numarului de absolventi pe aceasta zona;
 descentralizarea sistemului de  educatie pentru  imbunatatirea calitativa a rezultatelor;
 accesare prin proiecte a Fondului Social European pentru a imbunatati parteneriatele  agenti

economici – scoala, in vederea realizarii instruirii practice si a angajarii absolventilor;
 imbunatatirea calitatii dotarii  atelierelor de instruire practica, actualizarea acestora conform

SPP;
 informarea si consilierea parintilor in orientarea in cariera inca de la nivelul clasei a V-a;
 focalizarea eforturilor tuturor institutiilor / structurilor implicate, dar si a elevilor si

parintilor in  obtinerea  de rezultate de succes-continuare/ finalizare studii si angajare;
 constientizarea si responsabilizarea elevilor  prin activitati ce vizeaza atitudinea fata de

munca, importanta si disciplina in munca;
 absolventii de SAM demonstreaza un nivel redus de cunostinte, aptitudini;
 lipsa fortei de munca calificata in constructii.

Suceava, 20.11.2008
 transfomarea CR, CLDPS in structuri cu  personalitate juridica ar mari sansele de succes in

accesarea FSE (inclusiv pentru elaborarea de studii, sondaje in scopul obtinerii de date
suplimentare, cat si pentru elaborarea de previziuni);

 mentinerea calitatii prin respectarea normelor de acreditare de catre evaluatorii institutiilor
abilitate;

 crearea unui sistem de formare profesionala continua si sustinerea realizarii formarii
profesionale a angajatilor  de catre agentii economici;

 verificarea tuturor agentilor economici de catre organele abilitate in vederea combaterii
fenomenului angajarii muncitorilor necalificati;

 factorii de decizie locali sa incurajeze si sa sustina parteneriatul in educatie si dezvoltare
locala;

 implicarea patronatului in devoltarea calificarilor necesare/solicitate la nivel local;
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 imbunatatirea calitatii certificarii in vederea cresterii gradului de credibilitate a diplomelor si
certificatelor;

 este necesar ca managerii scolilor sa se informeze privind prognozele dezvoltarii la nivel
regional/judetean/local.

Piatra Neamt, 21.11.2008
 flexibilitate crescuta a institutiilor ce furnizeaza cursuri de formare pentru a putea tine ritmul

schimbarilor de pe piata muncii;
 realizarea unei corelari  intre COR si Nomenclatorul calificarilor;
 consilierea parintilor printr-un sistem  planificat din clasele mici de catre  structuri

specializate;
 educatie  in respectarea contractelor de catre parinti si elevi;
 implicarea parintilor in deciziile educative: orientare in cariera, traseu de formare, domenii

ale dezvoltarii locale;
 modificarea Codul muncii si contractul de practica astfel incat sa motiveze si  angajatorii

pentru incheierea  contractelor  de munca si respectarea acestora de ambele parti - realizarea
unei discipline a muncii;

 responsabilizarea parintilor in actul educativ (pariciparea elevilor la  la cursuri/ frecventa
mai ales in perioada de invatamant obligatoriu si la realizarea contractelor de practica);

 imbunatatirea comunicarii intre scoala - elevi/parinti - agenti economici - pentru finalizarea
actiunilor derulate la nivel educatiei si in structurile locale;

 realizarea selectiei elevilor in IPT cu prioritate pe criterii de abilitati, competente si
consiliere fara distribuirea pe baza de sisitem informatizat;

 absolventii de SAM demonstreaza un nivel redus de cunostinte, aptitudini, competente (ex:
in domeniul constructiilor);

 forta de munca calificata emigreaza in alte state UE, ramane doar cea necalificata.
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CAP 8. ANALIZA SWOT A REGIUNII NORD – EST

Puncte tari Puncte slabe

1. In regiunea N-E sporul natural este pozitiv
(0,8/1000 locuitori – 2006).

2 Rata de tranzitie la nivel 2/3 ISCED este in
crestere:
- la nivel 2 ISCED de la 74,18 % (2001) la
94,93 % (2007);
- la nivel 3 ISCED de la 51,35 % (2001) la
65,21 % (2007).

3. Rata de parasire timpurie este in scadere la
liceu de la 7,11% in 2000 la   2,42 % in
2007.

1. Reducerea populatiei scolarizate  cu 1,6% in
intervalul 2000-2005, pentru formare initiala si
cu 54% in formarea postliceala si de maistri.

2. Rata de parasire timpurie a scolii in crestere la
scoala de arte si meserii

3.  In regiunea N-E  exista un pocent
semnificativ de populatie scolara dezavantajata
socio-economic incluzand 1,22 % populatie de
etnie roma .

4. Rata de succes in regiune la examenul de
bacalaureat este  in scadere de la 93,3 % in 2004
la 88,61% in 2007.

Oportunitati Amenintari
1. Implementarea proiectelor de
infrastructura din fondurile comunitare in
perioada 2008-2013 va determina o crestere
a locurilor de munca in constructii si in
industria materialelor de constructie.

2. Trend ascendent in prestari servicii cu
posibilitatea crearii unor noi locuri de munca
in acest domeniu.

3. Posibilitatea accesarii fondurilor
structurale, pe proiecte, care sa dezvolte
activitatea economica ca sursa de locuri de
munca.

4. Posibilitatea derularii unor programe de
dezvoltare a resurselor umane, conform
cererii pietei muncii, cu sustinere din Fondul
Social European.

5. Existenta cadrului legislativ pentru
asigurarea calitatii ( metodologii  de
asigurare a calitatii, de urmarire a insertie,
fundamentare a planului de scolarizare,
elaborare a planificarii in IPT).

1. Scaderea populatiei din grupa de varsta :
-15-19 ani (categorie care prezinta interes din
punct de vedere al sistemului de invatamant
TVET) cu  22,73% pana in anul 2013.

- 15-24 ani, in intervalul de timp 2005-2025, cu
aproximativ 33%.

2. Accentuarea migratiei in afara regiunii, avand
ca efect reducerea  populatiei scolare.

3. Numar mare a populatiei ocupata non-salariate
in agricultura   (75% din populatia ocupata),  in
Regiunea Nord - Est, fata de 31,6% la nivel
national.

4. Schimbari rapide si imprevizibile in economie,
cu implicatii negative pe piata fortei de munca.

5. Disparitia unui numar insemnat de
microintreprinderi si IMM ca urmare a
neindeplinirii  standardelor de calitate existente
in UE.

Rezumatul principalelor concluzii si obiective de dezvoltare a IPT la orizontul 2013
Din analiza punctelor slabe si a oportunitatilor pot fi formulate urmatoarele recomandari :
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1. Pentru ameliorarea efectelor punctelor slabe este necesara adaptarea ofertei de formare la
cerintele pietei muncii ceea ce va conduce la reducerea  somajului in randul tinerilor de la 19,1 %
in 2006 pana la 15 % in 2013.
2. Pentru ameliorarea efectelor punctelor slabe este necesara cresterea participarii populatiei la
FPC ceea ce va contribui la cresterea  nivelului de educatie, si participare la FPC   de la 12,5 % in
2006 la 30 % in 2013.
3. Reducerea ratei de parasire timpurie a scolii prin SAM, de  la 15,29 % in 2007 la 10% in 2013.
se poate realiza prin Asigurarea egalitatii de sanse in formarea initiala
4. In vederea asigurarii calitatii in formare este necesara dezvoltare a resurselor umane din
sistemul IPT,
5. Asigurarii calitatii in formare este realizata prin dezvoltrea infrastructurii unitatilor scolare
IPT

Nr.
Crt Recomandare Nivel de

competenta

1. Masuri de sustinere a activitatilor ce urmaresc adaptarea  retelei
scolare si a ofertei  de formare profesionala initiala si continua,
la  cerintele pietei muncii si  a optiunilor elevilor.

regional/
Local

2. Sustinerea  activitatilor ce urmaresc formarea continua si
cresterea ponderii populatiei cu grad ridicat de pregatire/calificare

regional/
Local

3. Masuri care sa determine asigurarea egalitatii de sanse in formarea
initiala

regional/
Local

4. Masuri de formare continua a cadrelor didactice din sistemul IPT, in
vederea asigurarii calitatii in formare

regional/
Local

5. Dezvoltarea infrastructurii unitatilor scolare, in vederea asigurarii
calitatii in IPT

national/
regional/ local

6. Realizarea unui cadru  legislativ/normativ care sa incurajeze
parteneriatul scoala – intreprindere,  necesar asigurarii calitatii in IPT

National

7. Realizarea unui sistem de selectie in formare, pe baza
aptitudinilor elevilor si a achizitiilor anterioare inceputului
traseului de formare

National

Cap.9.Acţiuni propuse pentru realizarea obiectivelor dezvoltării IPT la orizontul anului 2013

PRIORITATEA /OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea structurii IPT in concordanta cu
dinamica unei societati bazate pe cunoastere, cu tendintele dezvoltarii socio-economice  din

regiunea Nord-Est

Indicator de impact:
- Rata somajului in randul tinerilor absolventi pe nivele de calificare.
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Obiectivul si indicatori
Obiectiv 1 : Adaptarea  retelei
scolare si a ofertei  de formare
profesionala initiala la  cerintele
pietei muncii si a optiunilor
elevilor.
Indicator:
- Rata somajului tinerilor raportat la
populatia activa
Tinta: Scaderea ratei somajului in
randul tinerilor raportat la populatia
activa de la 19,1 (2006) % la 15%
(2013).

Preconditii si riscuri
- Aplicarea cadrului legal, privind formarea profesionala
initiala;
-resursele materiale si umane necesare in sustinerea IPT
- Realizarea parteneriatului la nivelul fiecarei unitati

scolare;
- Slaba implicare a partenerilor economici, si lipsa de
informare privind structura IPT si posibilitatile de formare
profesionala.

Rezultate (inclusiv indicatori
privind activitatile)
1.1. Descresterea ratei somajului
in rindul tinerilor absolventi
1.2. Numar de  parteneriate pe

calificari si  unitati scolare;
1.3. Numar  CDL adoptat la nivelul

fiecarei unitati scolare din
IPTrealizat in parteneriat;

1.4. Analiza insertiei pe piata fortei
de munca.

Preconditii si riscuri
- Realizarea parteneriatului la nivelul fiecarei unitati
scolare;
- Desfasurarea unor programe coerente de OSP la nivelul
fiecarei scoli;
- Lipsa de indicatori/metode pentru a urmari insertia pe
piata muncii a absolventilor;
- Numarul mic de consilieri si  lipsa de interes a parintilor
pentru activitati de tipul” consilierea parintilor”
- Calitatea slaba a invatamantului, in special in mediul
rural (metode invechite de predare, lipsa bazei materiale in
scoli);

Actiuni - Activitati Termene Institutii
responsabi
le pentru
implement
are

Resurse Preconditii si riscuri

1. Realizarea de retele
scolare pentru asigurarea
continuitatii in formare

Anual-
luna
decembrie

CLDPS,
ISJ
Unitatile
scolare,
partenerii
economici

Axa prioritara
2
Domeniu 2.1
POS DRU

-Aplicarea cadrului legal,
privind formarea profesionala
initiala;
-Lipsa unui sistem coerent
date statistice privind
dinamica economica din zona.

2. Realizarea
parteneriate eficiente,
in scopul
dobandirii de catre
elevi a  competentelor
specializate.

Anual-
luna
septembri
e

CLDPS,
ISJ
Unitatile
scolare,
partenerii
economici

Axa prioritara
1
Domeniu 1.1
POS DRU

-Realizarea parteneriatului la
nivelul
fiecarei unitati scolare;
-Dezinteresul angajatorilor
fata de investitiile in formare,
lipsa strategiilor pe termen
lung;

3. Elaborarea
curriculumului in
dezvoltare locala
(CDL) de catre scoala -
agenti economici,
pentru competentele
specializate.

Anual-
luna
septembri
e

CLDPS,
ISJ
Unitatile
scolare,
partenerii
economici

Axa prioritara
2
Domeniu 2.1
POS DRU

-Realizarea parteneriatului la
nivelul
fiecarei unitati scolare;
- Ponderea inca prea mare a
pregatirii teoretice in
detrimentul celei practice,
accent pe cunostinte nu pe
formare de competente.

4. Realizare de studii Anual- CJAPP, Axa prioritara - Respectarea cadrului legal
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ale insertiei
profesionale pe piata
fortei de munca.

luna
septembri
e

ISJ
Unitatile
scolare

2, domeniul de
interventie 2.1
– POR 2007-
2013

privind activitatea CJAPP si
a institutiilor subordonate;
- Numarul mic de consilieri
specializati;
- Persistenta unei mentalitati
privind eficienta activitatii de
OSP.

Obiectivul si indicatori
Obiectiv 2 : Cresterea participarii la
programe de  Formare Profesionala
Continua prin reteaua  IPT
Indicator:
- Rata populatiei cu grad ridicat de
calificare
Tinta:
Cresterea ponderii populatiei cu grad
ridicat de pregatire/calificare (min.
nivelul 2) prin programe de formare
continua de la 12,5 % in 2006 la 30 % in
2013.

Preconditii si riscuri
- Aplicarea cadrului legal, precum si documentelor UE
privind formarea profesionala continua;
- Cresterea gradului de interes a unui numar tot mai
mare de persoane pentru FPC;
- Calitatea programelor de FPC nu este intotdeauna in
concordanta cu exigentele dinamicii societatii;

Rezultate (inclusiv indicatori
privind activitatile)
2.1. Nr. de unitati scolare IPT

acreditate FPC
2.2.Nr. calificari acreditate FPC
2.3.Nr. de cursuri sustinute si numar

de  cursanti instruiti;
2.4. Procentul de promovare a

cursurilor;
2.5.Nr. de campanii de informare si

consiliere organizate,

Preconditii si riscuri
- Acreditarea programelor de FPC;
- Asigurarea conditiilor organizatorice necesare
desfasurarii programelor de FPC;
- Sanse mai reduse de acces pentru populatia din mediul
rural la aceste programe de FPC;

Actiuni - Activitati Termene Institutii
responsab
ile pentru
implemen
tare

Resurse Preconditii si riscuri

1. Participarea la
programe de formare
manageriala in vederea
acreditarii unitatilor
scolare ca furnizori de
formare continua.

Anual,
luna
decembrie

ISJ,
Unitatile
scolare,
CLDPS

Axa
prioritara 1,
domeniul de
interventie
1.3 – POR
2007-2013

- Acreditarea programelor
de formare manageriala;
- Asigurarea conditiilor
organizatorice necesare
desfasurarii programelor
formare manageriala;
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2. Obtinerea acreditarii
de catre unitatile scolare
ca furnizori de formare
continua si acreditarea ca
centre de evaluare a
competentelor dobandite
in alt context decat cel
formal.

Anual,
luna
ianuarie

ISJ,
Unitatile
scolare,
CLDPS

Axa
prioritara 1,
domeniul de
interventie
1.3 – POR
2007-2013

-Unitatile scolare autorizate
ca FPC  sunt in numar mic
(desi  se inregistreaza o
crestere in ultimii ani);
-Unitatile scolare autorizate
nu au derulat cursuri sau au
derulat un numar mic de
cursuri neacoperind
cererea;

3. Consilierea adultilor
pentru reorientare in
cariera si  pentru
ridicarea nivelului
calificarii , cu atragerea
partenerilor sociali
implicati ca beneficiari.

Anual,
luna
ianuarie

AJOFM
Autoritatil
e locale,
ISJ,
CLDPS

Axa
prioritara 1,
domeniul de
interventie
1.3 – POR
2007-2013

-Existenta nor programe
coerente de consiliere a
adultilor;
-Implicarea partenerilor
sociali.
-Numarul mic de consilieri
specializati;

4. Realizare de analize
privind necesitatile pietei
muncii privind  FPC cu
sprijinul AJOFM, agenti
economici, ONG

Anual,
luna
octombrie

UIP NE
ISJ,Unitati
le scolare

MECI, ISJ,
unitati
scolare,
consilii
locale

-Asigurarea conditiilor
necesare care sa permita
participarea unui numar cat
mai mare de persoane;

5. Realizarea de campanii
de informare si
promovare a calificarilor
specifice zonei rurale in
vederea diminuarii
fenomenului migratiei a
fortei de munca

Anual,
luna
august

AJOFM
CLDPS
Unitatile
scolare

Axa
prioritara 1,
domeniul de
interventie
1.1 – POR
2007-2013

- Existenta unui program de
actiuni concrete;
- Asigurarea parteneriatului
cu alti factori din zona;
- A se avea in vedere si o
anumita neincredere din
partea unor persoane in
eficienta acestor campanii.

Obiectivul si indicatori
Obiectiv 3 : Asigurarea egalitatii de
sanse in formarea initiala
Indicator:
1. Rata de parasire timpurie a scolii prin
SAM
Tinta: Reducerea ratei de parasire
timpurie de  la 22,98 % in 2006 la 10% in
2013.
2. Gradul de cuprindere pe nivele si
medii de rezidenta
Tinta:Cresterea gradului de cuprindere
in mediul rural, in grupuri dezavantajate (
copii cu CES)

Preconditii si riscuri
- Respectarea cadrului juridic privind asigurarea
egalitatii de sanse in formarea initiala.
- Asigurarea resurselor materiale, financiare si umane
necesare.
- Situatiile socio-economice din anumite zone permit
deocamdata asigurarea unor sanse egale de reusita
pentru toti elevii din aceeasi generatie.
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Rezultate
(inclusiv indicatori privind activitatile)
3.1. Nr. de studii si analize privind
motivele parasirii timpurii a scolii de
catre elevi.
3.2. Nr. de programe de consiliere, elevi
si parinti
3.3. Nr. de burse oferite, alte forme de
sustinere
3.4 Numar de proiecte  pentru incluziune

Preconditii si riscuri
- Elaborarea unor programe coerente de consiliere
psihopedagogica.
- Asigurarea resurselor materiale, financiare si umane
necesare realizarii actiunilor concrete de asigurare a
sanselor egale de reusita.
- Existenta unor programe de FPC acreditate pentru
cadrele didactice din mediul rural.
- Lipsa pregatirii profesorilor pentru incluziunea
sociala

Actiuni - Activitati Termene Institutii
responsa
bile
pentru
impleme
ntare

Resurse Preconditii si riscuri

1. Realizarea de studii si
analize privind  motivele
parasirii timpurii a scolii de
catre elevi, pe medii de
rezidenta si etnii.

Anual,
luna
decembri
e

CJAPP,
unitatile
scolare,
ISJ

Axa prioritara
2, domeniul de
interventie 2.2
– POR 2007-
2013

- Asigurarea unui esantion
reprezentativ de
investigatie;
- Prezentarea concluziilor
reisite factorilor de
decizie;

2.Consilierea si informarea
elev - parinte in alegerea
carierei privind  tendintele
inregistrate pe piata fortei de
munca.

Anual,
luna
ianuarie

CJAPP,
unitatile
scolare,
ISJ

Axa prioritara
2, domeniul de
interventie 2.2
– POR 2007-
2013

- Elaborarea unor
programe coerente de
consiliere si informare  e
elevilor si parintilor;
- Lipsa de consilieri in
toate unitatile scolare;

3. Sprijin financiar pentru
elevii supusi riscului de
parasire timpurie a scolii.

Anual,
luna
ianuarie

Unitatile
scolare,
ISJ,
agentii
economi
ci

M.E.C.I.,
Consiliile
locale,
ISJ, Unitati
scolare

- Asigurarea resurselor
financiare necesare;
- Existenta unei situatii
concrete cu elevii care au
nevoie de acest sprijin
financiar;

4. Formarea cadrelor didactice
pentru a lucra cu elevii din
medii dezavantajate (etnii,
CES).

Anual, luna
august

Universitat
i, CCD,
ISJ, Unitati
scolare

Axa prioritara
1, domeniul de
interventie 1.3
– POR 2007-
2013

- programe de formare  a
cadrelor didactice pentru
CES.
- Stabilirea unui calendar de
desfasurare a programelor de
FC;
- Asigurarea conditiilor
organizatorice pentru buna
desfasurare a programelor de
FC.



Regiunea Nord – Est
Plan Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic 2009-2013

70

Obiectivul si indicatori
Obiectiv 4 : Dezvoltarea resurselor
umane din sistemul IPT in vederea
asigurarii calitatii in formare

Indicator: rata de participare a cadrelor
didactice la cursuri de formare continua

Tinta: Cresterea ratei de participare a
cadrelor didactice la cursuri de formare
continua, cu un ritm de 25% din total/ an
scolar

Preconditii si riscuri
- Programe acreditate de CNFP
- Baza materiala adecvata
- Neaplicarea achizitiilor din cadrul cursurilor de
formare continua (FC)
- Slaba salarizare a cadrelor didactice, in special a
debutantilor  si a celor cu vechime mica;
- Lipsa de motivatie materiala a cadrelor didactice cu
rezultate performante;

Rezultate (inclusiv indicatori privind
activitatile)
4.1. Nr. stagii, nr. participanti, nr. de

cadre didactice care au finalizat
aceste cursuri.

4.2. Nr. stagii, nr. participanti, nr. de
cadre didactice care au finlizat
aceste cursuri.

4.3. Nr. de acorduri de parteneriat, nr. de
elevi participanti, nr. de
participanti in tari ale UE.

4.4.Numar de scheme de mentorat
pentru profesorii debutanti.

Preconditii si riscuri
- Functionarea eficienta a sistemului de informare a

cadrelor didactice privind oferta de FC (site-urile
universitatilor, CCD).

- Realizarea unei campanii de informare a cadrelor
didactice privind ofert de FC.

- Asigurarea tuturor conditiilor organizatorice privind
buna desfasurare a stagiilor de FC.

- Pot aparea probleme legate de participarea activa a
cadrelor didactice la aceste stagii de FC datorita
organizarii lor in perioade aglomerate de activitate.

Actiuni - Activitati Ter
mene

Institutii
responsa
bile
pentru
impleme
ntare

Resurse Preconditii si riscuri

1. Dezvoltarea unor stagii de
formare continua  a cadrelor
didactice din IPT pe o arie
tematica legata de problemele
reformei la acest nivel in
parteneriat cu beneficiarii-
agenti economici

Anual,
luna
decemb
rie

Universit
ati, CCD,
ISJ,
Unitati
scolare

Axa prioritara
1
Domeniu de
interventie 1.4
POS DRU

Programe acreditate de
CNFP
Baza materiala adecvata
Neaplicarea achizitiilor din
cadrul cursurilor de formare
continua (FC)

2. Organizarea unor stagii de
formare continua  a cadrelor
didactice din IPT in vederea
abilitarii lor ca mentori

Anual,
luna
ianuarie

Universit
ati, CCD,
ISJ,
Unitati
scolare

Axa prioritara
2
Domeniu de
interventie 2.1
POS DRU

Respectarea cadrului legal.
Programe acreditate de
CNFP.
Baza materiala adecvata.
Neaplicarea achizitiilor din
cadrul cursurilor de FC.
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3. Organizarea, in parteneriat
cu agenti economici, a stagiilor
de instruire practica, inclusiv
in tari ale UE

Anual,
luna
ianuarie

Unitati
scolare,
ISJ,
agenti
economi
ci

Axa prioritara
1
Domeniu de
interventie 1.3
POS DRU

Respectarea cadrului legal.
Formarea personalului
implicat in desfasurarea
instruirii practice.
Baza materiala inadecvata.
Eficienta scazuta a
activitatii de instruire
practica.

4. Diseminarea experientei
acumulate  in procesul de
formare continua prin
participarea cadrelor didactice
din IPT la simpozioane, sesiuni
de referate, schimburi de
experienta, etc.

Anual,

confor
m
calenda
relor de
actiuni

Universit
ati, CCD,
ISJ,
Unitati
scolare

Axa prioritara
2
Domeniu de
interventie 2.1
POS DRU

Respectarea calendarelor
actiunilor.
Asigurarea unui parteneriat
activ intre factorii iplicati.
Exista pericolul „goanei”
dupa diplome de
participare.

Obiectivul si indicatori
Obiectiv 5 : Dezvoltarea infrastructurii
unitatilor scolare IPT, in vederea asigurarii
calitatii in formare
Indicatori: Asigurarea dezvoltarii
infrastructurii si dotarii pentru un numar de
20 de unitati scolare IPT pana in anul
2013.

Preconditii si riscuri
- Realizarea expertizelor de specialitate necesare;
- Asigurarea mijloacelor materiale, financiare si
umane necesare;
- Exista riscul nerespectarii termenelor de executie
a lucrarilor.

Rezultate
(inclusiv indicatori privind activitatile)
5.1. Nr. de scoli reabilitate, detalierea
acestor actiuni (sali de clasa, laboratoare,
ateliere scoala, sali de sport, cantine,
camine);
5.2. Nr. de spatii adecvate desfasurarii unor
programe de FPC;
5.3. Nr. Echipamente/laboratoare , ateliere
de lucru conform SPP

Preconditii si riscuri
- Asigurarea mijloacelor materiale, financiare si
umane necesare;
- Asigurarea conctractelor de achizitii.
-Sprijinul slab al agentilor economici acordat
sistemului  de invatamant tehnic.

Actiuni - Activitati Termene Institutii
responsabil
e pentru
implement
are

Resurse Preconditii si riscuri

1. Reabilitarea infrastructurii
educationale
( sali de clasa, laboratoare,
ateliere scoala, sali de sport,
cantine, camine), necesara in
formarea initiala IPT

Anual,
cu
respectar
ea
graficelor
de
executie

CLDPS
ISJ, Unitati

scolare

Axa
prioritara 3
Domeniu de
interventie
3.4
POR 2007-
2013

- Realizarea
expertizelor de
specialitate necesare;
- Asigurarea
mijloacelor materiale,
financiare si umane
necesare;
- Exista riscul
nerespectarii
termenelor de
executie a lucrarilor.
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2. Dezvoltarea infrastructurii
unitatilor scolare IPT antrenate
in formarea continua a
adultilor

Anual,
cu
respectar
ea
graficelor
de
executie

CLDPS
ISJ, Unitati

scolare

Axa
prioritara 3
Domeniu de
interventie
3.4 POR
2007-2013

- Asigurarea
mijloacelor
materiale, financiare
si umane necesare;

3. Actualizarea dotarilor
unitatilor scolare IPT conform
evolutiei tehnologice, urmarind
formarea de competente cerute
pe piata muncii., conform
standardelor de pregatire
profesionala

Anual,
1.09.

CLDPS
ISJ, Unitati

scolare

Axa
prioritara 3
Domeniu de
interventie
3.4
POR 2007-
2013

- Existenta unor
studii de specialitate
privind evolutiile de
pe piata muncii;
- Asigurarea
mijloacelor
materiale, financiare
si umane necesare;

4. Dotarea scolilor TVET
identificate cu echipamente IT,
echipamentele necesare
pregatirii de specialitate
si conectare la internet.

Anual,
1.09.

M.E.C.I.,
CNDIPT,
Consiliile
locale,
ISJ, Unitati
scolare

M.E.C.I, ISJ,
Unitati
scolare,
agenti
economici

- Asigurarea
mijloacelor
materiale, financiare
si umane necesare;
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Cap.10. Contribuţia Învăţământului Superior la dezvoltarea regională
10.1. Argument

Motto
„Învăţământul superior este crucial pentru sănătatea economică, socială şi culturală a

unei naţiuni. El contribuie nu numai la dezvoltarea intelectuală a studenţilor şi la pregătirea lor
pentru lumea muncii, ci, de asemenea, la crearea cunoaşterii, la dezvoltarea culturii şi la
promovarea valorilor care-l caracterizează: grija de rigoare, respectul indivizilor şi a punctului
lor de vedere şi cercetarea adevărului.” (Rapport Dearing, 1997, Higher Education in a Learning
Society, London: National Commitee of Inquiry into Higher Education).

Dintr-un factor reactiv al dezvoltării, educaţia a devenit proactiv. Aceasta deoarece, tot mai
mult, s-a accentuat caracterul prospectiv al educaţiei, chemată „să pregătească oamenii pentru tipuri
de societate care încă nu există”( Faure E. et al., 1974). Decalajul în domeniul educaţiei are un
caracter fundamental în menţinerea şi accentuarea decalajelor dintre dezvoltarea socio-economică
a diferitelor ţări (Botkin J., Elmandjra M., Maliţa M.,1981).

10.1.2. Contextul european
Universităţile europene sunt pe cale de a implementa Procesul de la Bologna (1999), vizând

armonizarea arhitecturii sistemului european al învăţământului superior cu provocările societăţii
postmoderne.
10.1.3. Obiectivele Procesului Bologna:

 adoptarea unui sistem de diplome armonizate, cu scopul de a ameliora integrarea
cetăţenilor europeni pe piaţa muncii şi de a îmbunătăţi competitivitatea sistemului de
învăţământ superior european la nivel mondial;

 adoptarea unui sistem cu două cicluri principale şi un al treilea ciclu de cercetare;
 stabilirea unui sistem de credite transferabile(ECTS);
 promovarea mobilităţii studenţilor, cadrelor didactice universitare, a cercetătorilor, a

personalului administrativ;
 promovarea cooperarii europene în evaluarea  calităţii, din perspectiva elaborării unor

criterii şi a unei metodologii comparabile;
 promovarea dimensiuniii europene în învăţământul superior, îndeosebi în ceea ce priveşte

elaborarea programelor şcolare, cooperarea între diferite instituţii, programe de mobilităţi
şi programe de integrare a studiilor, de formare şi de cercetare.

 educaţia şi formarea de-a lungul vieţii (lifelong learning);
 instituţiile de învăţământ superior şi studenţii –parteneri competenţi, activi şi constructivi

în efortul de creare a spaţiului european al învăţământului superior;
 promovarea atractivităţii spaţiului european al învăţământului superior (mecanisme de

evaluare a calităţii).
 studiile doctorale şi sinergia între Aria europeană a învăţământului superior (EHEA) si

Aria europeană a cercetării (ERA);



Regiunea Nord – Est
Plan Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic 2009-2013

74

 includerea unui al treilea ciclu (studii doctorale) în structura sistemului de învăţământ
superior.

Îmbogăţirea şi ajustarea misiunii universităţii moderne prin activităţile specifice privind
învăţarea pe tot parcursul vieţii au un sprijin puternic în rezultatele summit-ului de la Lisabona al
Consiliului European (martie 2000) şi în strategia relansată de la Lisabona, pentru 2010, aprobată în
2005. Aici s-a confirmat faptul că sistemele educaţionale din Europa au un rol cheie în schimbările
viitoare, având în vedere faptul că tranziţia reuşită la o economie şi societate bazate pe cunoaştere
este cuprinsă în abordarea învăţării pe tot parcursul vieţii.

Învăţarea pe tot parcursul vieţii a devenit o premisă obligatorie într-o Românie caracterizată
de schimbări economice şi sociale şi de o populaţie pe cale de îmbătrânire. Dezvoltarea continuă şi
recunoaşterea cunoştinţelor, abilităţilor şi a competenţelor cetăţenilor sunt esenţiale pentru
competitivitatea ţării în cadrul UE. În plus, oferirea posibilităţii oamenilor de a intra şi de a rămâne
în câmpul muncii constituie o parte importantă a rolului educaţiei în procesul de consolidare a
coeziunii sociale.
10.1.4. Contextul din România

În contextul actualei autonomii academice, se aşteaptă ca universităţile româneşti să-şi
dezvolte în mod independent propriile politici instituţionale cu privire la mediul socio-economic.
Pentru a facilita elaborarea şi implementarea unor abordări mai sistematice privind cooperarea
universităţilor cu mediul de afaceri şi implicarea directă a comunităţii academice în rezolvarea
problemelor economice urgente, guvernul României a înfiinţat, în 2001, o agenţie naţională pentru
parteneriate între universităţi şi mediul social şi economic, care în 2005 s-a transformat Agenţia
Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu mediul economic şi social -
ACPART. De asemenea, ACPART ajută universităţile să îndepărteze barierele existente în calea
mobilităţii studenţilor, să îmbunătăţească accesul la educaţie şi formare prin intermediul unei mai
mari vizibilităţi a calificărilor naţionale pentru public şi să ofere studenţilor români posibilitatea de
a combina calificările obţinute de la diferite instituţii. Acestea le-ar permite să urmărească şi să
practice în mod real învăţarea pe tot parcursul vieţii şi să dobândească mobilitate pe piaţa naţională
şi europeană a muncii.

În contextul învăţării pe tot parcursul vieţii, la fel de importantă este atestarea calificării şi a
calităţii programelor care duc la obţinerea unei anumite calificări de învăţământ superior. Acţiunile
derulate pe plan naţional de la înfiinţarea noii agenţii de asigurare a calităţii (ARACIS) şi de la
implementarea Legii privind calitatea în educaţie (2006) sunt în concordanţă cu Planul naţional de
acţiune pentru ocuparea forţei de muncă şi cu obiectivul de îmbunătăţire a învăţării pe tot parcursul
vieţii prin asigurarea calităţii furnizorilor de formare.

Această dezvoltare structurală pozitivă va fi promovată şi de proiectul de modernizare Phare
TVET, care îşi propune sprijinirea universităţilor în procesul de îmbunătăţire a relevanţei
calificărilor din învăţământul superior pentru piaţa muncii şi în dezvoltarea capacităţii acestor
instituţii de a implementa mecanisme eficiente şi eficace de asigurare şi de îmbunătăţire a calităţii
ofertei din învăţământul superior.
10.1.5. Marile provocări faţă de sistemul de invăţământ superior  în societatea moderna, bazată

pe economia cunoaşterii le rezumăm după cum urmează:
a. Integrarea sistemului educaţional în sistemul social (persoană – familie- comunitate),

economic (producţie – servicii- creaţie) şi politic ( principii şi valori);
b. Creşterea gradului de atractivitate a invăţământului superior pentru toate categoriile de

absolvenţi ai invatamântului liceal, prin servicii de educaţie diversificate,
individualizate:

 curriculum didactic actualizat – specializări modernizate, conţinuturi noi;
 pregătire practică la nivelul calificării – licenă/practică de fabricaţie, de

management; masterat/practică in proiectare, cercetare;
 consiliere educaţională – de iniţiere în studiul academic, în sistemul de credite

transferabile; de informare privind cerinţele profesiei/funcţiilor din domeniul de
specialitate;
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 formare complementară – pentru cariere alternative, exp.
inginer/profesor/manager/programator în domeniul de specialitate/distribuitor
obiecte tehnice din domeniul de specialitate;

c. programe destinate pentru niveluri de excelenţă – participare la marile concursuri
internaţionale, acces la bazele de date ştiinţifice, tehnică de vârf, libertate personală în
autodirijarea studiului;

d. interes pentru sporirea şanselor categoriilor defavorizate – persoane cu nevoi speciale:
minorităţi etnice, dizabilităţi fizice, probleme sociale;

e. dezvoltarea abilităţilor organizaţionale: activităţi umanitare, culturale, sportive.

10.2. Oferta învăţământului superior din regiunea Nord-Est pentru anul  universitar 2008-
2009

In cele 6 judete ale regiunii Nord-Est sunt trei centre universitare, una de talie nationala, la
Iaşi si doua de talie regionala la Suceava si Bacau. Numim centru universitar naţional localitatea
care gazduieşte mai multe universităţi cu sediul central in localitatea respectivă, atrage studenţi din
toată ţara, are filiale in alte judeţe şi/sau facultăţi/secţii de specializare unice cel puţin pe regiunea
din care face parte.  Centrul universitar regional poate avea mai multe universităţi, dar atrage
studenţi doar din regiunea din care face parte. Precizarea se impune intrucât datele statistice
referitoare la universitati se raportează integral la datele regiunii Nord Est, situatie relativă datorită
taliei universităţilor tradiţionale din Iaşi.

CENTRUL UNIV. NR. UNIV. NR. FACULTATI

IAŞI 9 55
BACAU 2 8
SUCEAVA 1 9

Se poate observa oferta diversificata sub aspectul organizarii programelor de studii - la  zi,
invatamant la distanta, formare cu frecventa redusa – interpretabil ca un efort instituíonal de
crestere a accesibilitatii studiilor unor categorii cat mai mari de absolventi. Efortul de adaptare
institutionala rezulta si din numeroasele sectii si chiar facultati nou infiintate - exemplu
Informatica, Stiinte politice, Administratie locala - sau redefine, innoite – mecatronica, Birotica,
Jurnalism - in concordanta cu at\t cu noile mentalitati si valori personale, cat si cu noile politici
administrative, progresul stiintei si dezvoltarea tehnologiei.

Celelalte judeţe ale regiunii, Neamţ, Vaslui şi Botoşani oferă de asemenea posibilităţi de
continuare a studiilor la nivel universitar, ele găzduiesc filiale ale universităţilor din regiune sau din
alte regiuni.

Categoriile de programe de studiu oferite sunt de formare iniţială – licenţă, masterat, doctorat
– şi de formare continuă – postuniversitare de perfecţionare şi specializare.

In afara de aceste unitati de invatamant, de stat, functioneaza in regiune si universitati
particulare in domeniul stiintelor umaniste si economice, de asemenea filiale ale universitatilor
anterior amintite.

10.2.1. Structura învăţământului superior în anul universitar 2007-2008 la nivelul regiunii Nord-
Est

Datele prezentate in lucrarea de fata se refera doar la o parte a universitatilor de stat,
Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi nu au furnizat informatiile necesare.

Analize cantitative ale optiunilor de profesionalizare in 2007
Domeniile de profesionalizare definite la care se face raportarea in prezenta lucrare

sunt urmatoarele:
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- domeniul umanist include specializarile in biologie, filozofie, geografie, istorie,
psihologie, stiintele educatiei;

- domeniul economie include specializarile in contabilitate, finante, marketing,
management general;

- domeniul stiinte include specializari in informatica, chimie, fizica, matematica;
- domeniul tehnic-ingineresc include specializarile in stiinte aplicate in domeniul

industrial, inclusiv industria alimentara si ingineria economica, bioinginerie;
- domeniul agricol include specializarile in stiinte aplicate in domeniul agricol si

zootehnic;
- domeniul silvic – se refera la specializari din domeniul exploatarii forestiere;
- domeniul veterinar - se refera la specializarea in medicina veterinara.
- domeniul sănătate- se referă la specializările medicină, asistenţă medicală generală,

medicină dentară, tehnică dentară, farmacie, balneo-fizio-kinetoterapie şi recuperare.

Tabelul de mai jos sintetizeaza distributia studentilor din anul intai, promotia de absolventi
2007, pe domenii de specializare in universitatile de stat din Regiunea NE.

Domeniul Numar
studenti Fete Baieti Urban Rural Liceu

tehnic
Liceu

teoretic

Media bacalaureat

peste 9 intre 7 -9 Sub
7

Umanist
4 658 3 106 1552 3 336 1322 741 3917 1880 2289 489

25,92 % 66,68% 33,32% 71,61% 28,39% 15,9% 84,1% 40,36% 49,14% 10,5%

Economic
5 132 3 498 1634 3 396 1736 931 4201 1292 3448 392

28,56 % 68,16% 31,84% 66,17% 33,83% 18,14% 81,86% 25,17% 67,18% 7,65%

Stiintific
1 058 569 489 805 253 239 819 368 583 107

5,88 % 53,68% 46,32% 76,08% 23,92% 22,58% 77,42% 34,78% 55,1% 10,12%

Tehnic
ingineresc

5 958 3 485 2473 4 293 1665 1276 4682 2251 2965 742
33,16 % 58,49% 41,51% 72,05% 27,95% 21,41% 78,59% 37,78% 49,76% 12,46%

Silvicultura
88 11 77 27 61 67 21 36 47 5

0,48 % 12,5% 87,5% 30,68% 69,32% 76,13% 23,87% 40,9% 53,4% 5,70%

Agronomie
150 54 96 108 42 71 79 21 110 19

0,83 % 36% 64% 72 % 28 % 47,33% 52,67% 14 % 73,33% 12,67%

Sănătate
797 584 213 646 151 104 693 477 243 77

4,43 % 73,27% 26,73% 81,05% 18,95% 13,04% 86,96% 59,84% 30,48% 9,68%

Medicina
veterinara

124 67 57 92 32 38 86 46 69 9
0,69 % 54,03% 45,97% 74,19% 25,81% 30,61% 69,39% 37,09% 55,64% 7,27%

TOTAL 17 965 11 374 6 591 12 703 5 262 3 467 14 498 6 371 9 754 1840
63,31% 36,69% 70,70% 29,30% 19,29% 80,71% 35,46% 54,29% 10,25%

Tabelul 1 Nr de studenţi înmatriculaţi în anul I la începutul anului universitar 2007-2008

10.2.2. Structura populatiei de studenti in Regiunea NE
Se analizeaza structura populatiei de studenti care isi incep studiile de licenta in anul

universitar 2007 – 2008 pe sexe, mediul de resedinta si profilul studiilor liceale. Datele cantitative
sunt reprezentate in Figura 1, Figura 2, Figura 3 si Figura 4.
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Figura 1. Ponderea populaţiei de studenţi în funcţie de sex
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Figura 2. Ponderea populaţiei de studenţi funcţie de mediul de provenienţă
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Figura 3. Ponderea populaţiei de studenţi funcţie de profilul liceului urmat
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Figura 4. Ponderea populaţiei de studenţi funcţie de nivelul de performanţă a studiilor
liceale

Datele arata o pondere mai mare a fetelor in invatamantul superior in raport cu baietii. Diferenta
este semnificativ mai mare decat cea intre fete si baieti in generatia respectiva si denota o motivatie mai
crescuta pentru specializari inalt calificate a fetelor fata de baieti.
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In ceea ce priveste mediul de provenienta, zonele urbane sunt mai bine reprezentate decat cele
rurale; constatarea este cu atat mai importanta cu cat ponderea populatiei scolare in mediul rural in
sistemul preuniversitar este mai mare decat in cel urban.

Profilul liceelor, teoretic respectiv tehnic este de asemenea disproportionat reprezentat. Studentii
din anul intai provin din lecee teoretice in proportie de aproximativ 80% si doar 20% din licee de pe
filiere tehnologica.

10.2.3. Optiunea studenţilor pe domenii de formare

Reprezentarea numarului de studenti admisi in 2007 pe domeniile de specializare amintite
arata predominanta evidenta a domeniului tehnic, urmat indeaproape de domeniul economic si
umanist.
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Figura 5. Repartiţia studenţilor pe domenii

Admitem ca exista o corelatie predictibila intre domeniile de formare si principalele domenii
ocupationale prezentate in analizele sistemului preuniversitar in sensul prezentat in tabelul 2.

Tabelul 2. Relatia domeniu de specializare / domeniu ocupational

DOMENII UMANIST ECONOMIC STIINTIFIC TEHNIC-ING. SILVIC AGRONOMIC VETERINAR
INDUSTRIE x x x xxx x x

CONSTRUCTII x x x xxx

AGR.SIL.VET x x x xxx xxx xxx xxx

SERVICII xxx xxx xxx x xxx x x

Frecventa semnelor arata ponderea estimata a specialistilor unui domeniu de formare in
domeniul ocupational corespunzator. Astfel, se estimeaza de exemplu, ca profesionalizarea tehnico-
inginereasca are o pondere majora in toate domeniile de activitate, mai ponderata in domeniul
serviciilor, cu toate ca se constata o crestere exponentiala a activitatilor de consultanta tehnica in
cvasitotalitatea domeniilor de activitate; specializarile universitare stiintifice, umaniste si economice
isi gasesc utilitatea mai ales in domeniul serviciilor de inalt[ calificare: cercetare, sanatate,
invatamant.

10.2.4. Repartizarea optiunilor pe domenii functie de sex
Corelat cu situatia pe ansamblu, in toate domeniile de specializare ponderea studentelor este

mai mare decat ce a studentilor; surprinzator este diferenta semnificativa chiar si in domeniul
tehnic. Exceptie, nesemnificativa statistic fac domeniile silvic si agricol, acesta din urma poate sa
fie o situatie particulara a anului universitar investigat.
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Figura 6. Repartiţia opţiunilor pe domenii funcţie de sex

10.2.5. Repartizarea opţiunilor pe domenii funcţie de mediul de provenienţă
Numarul studentilor proveniti din mediul urban este preponderent in toate domeniile de

formare, cu exceptia celui silvic unde numarul studentilor proveniti din mediul rural este putin mai
mare decat al celor din mediul urban.
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Figura 7. Repartizarea opţiunilor pe domenii funcţie de mediul de provenienţă

10.2.6. Repartizarea opţiunilor pe domenii funcţie de profilul liceului urmat
Absolventii liceelor de pe filiera teoretica reprezinta majoritatea coplesitoare a studentilor

din anul intai la toate domeniile de formare. O problema reprezinta diferentele din domeniul tehnic
deoarece si aici liceele teoretice sunt mai bine reprezentate.

Se remarca si prezenta absolventilor de liceu teoretic in domeniul economic si chiar umanist,
insumate fiind chiar mai multi decat  in cel tehnic; acest fapt ridica problema calitatii orientarii
scolare la ciclul gimnazial.
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Figura 8. Repartizarea opţiunilor pe domenii funcţie de profilul liceului urmat

10.2.7. Analiza opţiunilor în raport cu nivelul de performanţă a studiilor liceale

Repartizarea studentilor pe domenii functie de performantele exprimate in media
examenului de bacalaureat indica proportii relativ echivalente. La toate domeniile performantele
medii sunt majoritare. Fenomenul reflecta conditiile permisive de selectie la inscriere, faptul ca nu
se urmaresc standarde de excelenta la nivelul studiilor de licenta.
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Figura 9. Analiza opţiunilor în raport cu nivelul de performanţă a studiilor liceale

Se remarca totusi ponderea foarte mica a studentilor cu rezultate mediocre la examenul de
bacalaureat (media sub 7) in raport cu cele superioare si medii.

10.3. Colaborarea cu învăţământul profesional şi tehnic
Relaţiile generale între sistemele preuniversitar – universitar sunt actualizate anual de

colaborarea în organizarea examenelor de bacalaureat, comisia de examen fiind prezidată de un
cadru universitar.

Universităţile sunt interesate de promovarea programelor de studii în rândul liceenilor; este
deja o tradiţie „deschiderea porţilor” anual pentru primirea liceenilor; limitele acestei acţiuni privesc
amploarea lor, motivată de lipsa resurselor financiare.

Nu sunt cunoscute relaţii formalizate, instituţionale în vederea corelării politicilor de
formare sau a conţinutului programelor de studii. Relaţia ierarhică in doua trepte (inspectorat,
şcoală) a sistemului preuniversitar cu organismul naţional – instituţia ministerială - şi relativa
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autonomie a universităţilor lasă la iniţiativa celor două subsisteme ale educaţiei naţionale rezolvarea
problemei continuităţii în formare, atriburea cifrelor de şcolarizare finanţate prin buget fiind
singurul instrument de reglare.

Lista bunelor practici Contribuţia la dezvoltarea regională

1.1. Relaţia
universitate –
unităţi de
învăţământ
profesional şi
tehnic

1.Facultatea de Inginerie Mecanica,
Mecatronica si Managemnt (SV) are
protocoale incheiate sau colaborari cu licee
din regiune.

Propuneri de programe si implementarea
acestora in invatamantul preuniversitar

2.Programe comune de orientare şcolară şi
profesională (UTI).

Conştientizează riscul de neadaptare
şcolară sau profesională a elevilor; acţiuni
comune studenţi - mentori - personal
didactic universitar

3.Consultanţă şi consiliere pentru profesori
(UTI).

Contribuie la prevenirea erorilor
profesionale

4. Efectuarea practicii pedagogice a
studentilor in unitatile de invatamant
profesional si tehnic. Organizarea la nivel de
universitate a „Zilei portilor deschise” pentru
unitatile de invatamant profesional si tehnic
ca si forma de promovare si realizare a
imaginii sistemului Participarea la targuri de
oferte academice Universitaria.

Formarea de capital uman bine educat si
competitiv pentru invatamantul
profesional si tehhnic -asigurarea
transferului de metode si tehnici de
predare-invatare in prezent
Oferta educationala in domeniile agricol,
tehnic, horticol, medical veterinar pentru
studiile de licenta, master si doctorale .
Realizarea unui dialog permanent intre
universitate – unitati de invatamant
profesional si tehnic privind posibilitatea
de exercitare a meseriei de catre
absolventul licentiat.

5.Practică pedagogică de educaţie
nonformală (UTI).

Creşte nivelul general de calificare a
personalului didactic stagiar; aproximativ
200 de studenţi anual aleg practica
nonformală în sistemul preuniversitar

6. Infiintarea “Asociaţiei Regionale pentru
Susţinerea Parteneriatului şi Formării
Profesionale în regiunea Nord-Est”
(ARS_PFP_N-E), cu implicarea
universităţilor tehnice din regiune, a ISJ, a
unor instituţii private din regiunea Nord-Est.

Sprijinirea, prin dialog social si prin
antrenarea raspunderii publice a
membrilor, la eleborarea si implementarea
unor proiecte conform politicilor,
strategiilor si actiunilor concrete definite
in regiunea Nord-Est pentru formarea
profesionala initiala si continua a resursei
umane.

10.4. Oferta universitară in domeniul formării formatorilor
O categorie distinctă a ofertei educaţionale o reprezintă programele de formare iniţială  şi

continuă a personalului didactic. De remarcat la nivel de regiune este specializarea organizaţiilor de
resort pe categorii de formatori, funcţie de domeniile ocupaţionale. Astfel, în Iaşi funcţionează
departamente specializate pentru formarea formatorilor domeniului IPT agricol în cadrul
Universităţii Agronomice şi de Medicină Veterinară, pentru domeniul industrial şi construcţii în
cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” şi pentru domeniul servicii în cadrul Universităţii
Al.I.Cuza. Programele de formare continuă sunt cele de promovare în ierarhia didactică –
definitivat, gradul didactic II şi I -, programe postuniversitare de specializare sau perfecţionare care
funcţionează în regim de autofinantare la solicitarea cursanţilor (de exemplu cursul de specializare
DPPD-UTI „Mentorat de practică pedagogică”) şi/sau la iniţiativa DPPD din universităţi (cursul
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de perfecţionare DPPD-UTI„Managementul unitaţii de învăţământ tehnic şi profesional”) sau
programe de perfecţionare odată la cinci ani, acreditate de CNFPI, organism MEC, (cursul de
perfecţionare DPPD-UTI„Optimizarea şi inovarea procesului de învăţământ tehnic şi profesional”).

In acelaşi orizont al formării formatorilor, relaţia universităţilor cu mediile de formare
preuniversitară este susţinută şi de practica pedagogică a studenţilor care se organizează în liceele
de pe filiera domeniului de specializare a studenţilor. Două stagii de practică anual, asigură
caracterul continuu al comunicării interinstituţionale pe probleme de formare a formatorilor, de
tehnologii didactice şi politici educaţionale.

Universitatea răspunde şi cererilor privind organizarea unor programe de abilitare
curriculară. Aceasta se referă la asigurarea si certificarea competenţelor unei specializări din
acelaşi domeniu cu specializarea iniţială a cursantului. Universitatea tehnică asigură de exemplu
abilitarea curriculară în specializarea „Confecţii” pentru inginerii din domeniul textil cu
specializarea iniţială „Tesătorie” in condiţiile in care cererea de comfectioneri a crescut foarte mult
in mediul economic, implicit clasele de specializare in sistemul preuniversitar.

Colaborarea in domeniul formării formatorilor pe sistem integrat formare iniţială – formare
continuă generează o relaţie de comunicare efectivă, continuă şi reciproc constructivă; de asemenea
în plan informal se conturează o relaţie profesională de tip mentorat (consultanţă, supervizare) între
formatorii universitari şi cei preuniversitari care facilitează realizarea unor programe comune pentru
elevi, pentru studenţi, pentru elevi şi studenţi.

Lista bunelor practici Contribuţia la dezvoltarea regională
1.2

Cursuri/activi
tati de
pregatire a
personalului
didactic

1.Management educational (Sv) Pregătirea de manageri şi asigurarea unor
competente specifice de management

2. Cursuri de perfecţionare pentru profesori
de specialitate tehnică (UTI).

Contribuie la eficientizarea instruirii şi a
formării profesionale; peste 100 de profesori
participă anual la evaluări în vederea
definitivării sau a obţinerii gradelor didactice
superioare; s-au specializat 25 de mentori
pentru practică pedagogică (30 de credite); s-
au perfecţionat 35 de profesori în
managementul unităţii de învăţământ tehnic şi
profesional (90 credite).

3.Cursuri de pregatire si perfectionare (in
colaborare cu DPPD)
4.Cursuri de perfectionare in cadrul
Programului de Invatamint  Rural (PIR)

Aceste cursuri au contribuit la rdicarea
profesionala a cadrelor didactice - crescind
numarul de candidati la grade superioare (II si
I)
Valorificarea experienţei de specialitate a
cadrelor didactice din învăţământul superior
pentru formarea unor competenţe noi a
cadrelor didactice din ÎPT, racordate
competenţelor emise de Directorul General
pentru Educaţie al Consiliului Europei

10.5. Parteneriate ale universităţilor cu  mediul economic

Lista bunelor practici Contribuţia la dezvoltarea regională
2.1.1 Stagii de
pregatire a
studentilor

1.Studentii Facultatii de Inginerie
Alimentara (SV) desfasoara stagii de
practica in societati comerciale de profil atit
din judetul Suceava cit si din judetele

Contributii la dezvoltarea regionala prin
cresterea nivelului de calificare al absolventilor
printr-o  armonizare a cunostintelor teoretice
cu cele practice
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invecinate

2.Facultatea de Inginerie Mecanica,
Mecatronica si Management (SV) are
intocmite conventii de practica cu un numar
de 17 societati comerciale regionale.

Promovarea legislaţiei europene în materie de
cooperare transfrontalieră şi relaţii
internaţionale
Promovarea deprinderilor de lucru cu proiecte
finanţate prin fonduri europene
Absolventii cu rezultate deosebite in stagiile de
practica sunt angajati in societatile
organizatoare.  Prin stagii acestia se
specializeaza pe directii bine precizate,
obtinand competente specifice ingineriei in
CNC, proiectare.
Studenţii din cadrul programelor de licenţă îşi
desfăşoară 3 săptămâni de practică  în unităţi
de producţie şi cercetare, iar cei din anii
terminali îşi pregătesc Lucrarea de Licenţă în
colaborare cu aceste unităţi.

3.Studenţii de la USAMV Iaşi desfăşoară
practica de specialitate la: SCD Pomicola
Iaşi, Agroind Berezeni, SCD Viticolă Iaşi,
Adamachi, Cotnari, Bucium, Murfatlar,
AVITOP, Suinprod Roman, Kosarom , SC
Aquaris, SC Spicul SRL Dorohoi, SC
Dorna Vatra Dornei, SC Dancu, SC
Vinifruct, Comcereal, Agriban Galaţi,
DGADR, CEFIDEC Vatra Dornei, VINIA,
ATFAB Tecuci, Vitalef Iaşi, SCCES
Perieni, Moldova Ţigănaşi, Ezăreni

cunoaşterea şi promovarea tehnologiilor
moderne de producţie
diseminarea progresului tehnico-ştiinţific şi a
rezultatelor cercetării agronomice în
agrciultură

4.Practică de studiu în ferme agricole din
străinătate (USAMV Iaşi).

Cunoaşterea şi implementarea  rezultatelor
obţinute din ţările UE în agricultura
românească.

5.Vizite şi excursii de studii în unităţi
reprezentative din domeniul agricol
(USAMV Iaşi).

Schimbarea mentalităţii resurselor umane din
agricultură în ceea ce priveşte relaţiile
economico-financiare şi mediul de afaceri.

6.Diversificarea şi dezvoltarea serviciilor
oferite studenţilor de către "Centrul de
informare şi orientare profesională a
studenţilor şi absolvenţilor (CIPO)" de la
UAICI prin racordarea acestuia la
reţelele europene ale centrelor de plasare
din universităţile partenere.

Completarea băncii de date cu un portofoliu de
posturi disponibile sau de "part time" oferite
studenţilor Universităţii ca urmare a
contactelor ce se vor stabili cu unităţile
ofertante (unităţi şcolare, inspectorate şcolare,
unităţi social-culturale, unităţi economice din
sectorul public şi privat, camere de comerţ
etc.) şi punerea acestor informaţii la dispoziţia
celor interesaţi.

7.AgroJobShop (USAMV) cu participarea
reprezentanţilor unor firme ale angajatorilor
(2008).

Realizarea unor contacte directe între
absolvenţi şi posibilii angajatori, cunoaşterea
oportunităţilor de angajare pe care angajatorii
le oferă.

10.6. Oferta universităţii pentru formarea adulţilor
In oferta universităţilor regiunii NE relativ puţine sunt programele destinate adulţilor,  cele

de conversie şi reconversie profesională. Majoritatea solicitanţilor sunt asimilate studenţilor,
indiferent de pregătirea anterioară, de experienţă sau de eventuale cerinţe particulare ale locului de
muncă sau ale persoanei.

Legătura cea mai puternică se realizează pe domeniul activităţii de cercetare. La nivel
regional semnificative sunt relaţiile contractuale pe probleme specifice de cercetare – dezvoltare-
inovare puternic stimulate şi de sisteme de finanţare ale acestor activităţi prin programe naţionale.
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Practica productivă a studenţilor ar fi o altă cale de influenţare a programelor de studii  la
nivel curricular; lipsa unor sisteme de stimulare financiară minimizează însă complexitatea şi
posibilităţile de implicare activă a studenţilor şi profesorilor în viaţa efectivă, reală a societăţii
„gazda” a practicii. Noile măsuri din componenta Resurse umane a fondurilor structurale pot aduce
o mare contribuţie in sensul ameliorării acestei situaţii, cu condiţia cunoaşterii şi a deschiderii
pentru elaborarea şi aplicarea proiectelor.

Comunicarea universitate – mediu economic va cunoaşte o intensificare generală
semnificativă şi în virtutea reglementărilor ARACIS care impun consultări în privinţa oportunităţii
şi conţinutului programelor de studii propuse spre evaluare în vederea acreditării.

Sub aspectul structurii domeniilor de calificare, nu s-au înregistrat disfuncţii evidente;  s-ar
impune totuşi o evidenţă a măsurii in care oferta domeniilor de specializare se armonizează pe de o
parte cu structura domeniilor preuniversitare, pe de altă parte cu cea a tendinţelor mediului
economic.

Lista bunelor practici Contribuţia la dezvoltarea regională
2.1.2.
Formarea
profesionala a
salariatilor

1.Formarea profesionala a corpului didactic
este asigurata prin participarea la congrese,
simpozioane, workshopuri si traininguri de
specialitate, nationale si internationale

Valorificând experienţa acumulată în procesul
de formare continuă, cadrele didactice
universitare se pot implica, la nivelul
exigenţelor actuale, în procesul de modernizare
a regiunii Nord-Est.

2.Activităţi specifice Oficiului Zonal de
Consultanţă Agricolă (USAMV Iaşi).

Stimularea şi dezvoltarea consultanţei agricole.
Constituirea grupurilor de producători şi a
asociaţiilor profesionale.

2.2 Oferta
pentru
formarea
adulţilor

3. Facultatea de Inginerie Alimentara (SV) a
desfasurat un proiect PHARE, cod
RO2002/000.586.05.02.02.048, Program de
calificare, recalificare şi consiliere a
personalului din întreprinderile cu profil
producţie alimente”

4.Facultatea de Inginerie Alimentara (SV)
desfasoara in anul 2008,  un proiect de
instruire in probleme de mediu, PHARE
CBC 2006, intitulat "Sistem complex de
monitorizare a calitatii apei bazinului
hidrografic transfrontalier al riului Siret"

Prin instruirea unui numar de 960 de persoane
in cadrul acestui proiect s-a adus o contributie
esentiala la dezvoltarea bunelor practici in
domeniul industriei alimentare la nivel de
regiune NE
Prin instruirea a 55 de persoane din Romania,
factori cu responsabilităti in probleme de
mediu din Primarii ale oraselor situate pe acest
riu  si 25 persoane din Ucraina , se va realiza
monitorizarea activitatilor poluatoare din  zona
transfrontaliera precum si  educarea
locuitorilor pentru un mediu curat.

5.USAMV Iaşi a organizat următoarele
programe de formare a adulţilor:
a) Iniţierea unor activităţi de consultanţă în
domeniul agricol
b)Management şi marketing în agricultură
c)Managementul şi marketingul proiectelor
în agricultură
d)Noi abordări în managementul şi
marketingul dezvoltării durabile

-atragerea de fonduri nerambursabile în mediul
rural în scopul îmbunătăţirii performanţelor
agenţilor economici
-familiarizarea cu noile standarde de protecţie
a mediului ambiant
-instruirea specialiştilor şi producătorilor
agricoli privind reglementările UE în
managementul calităţii produselor şi serviciilor

6. Înfiinţarea unui Centru Regional de
Educaţie a Adulţilor (CREA) în urma unui
proiect de parteneriat între UAIC, USAMV
Iaşi şi un institute de educaţie a adulţilor din
Germania.

Asigurarea unui cadru organizatoric necesar,
precum şi formarea formatorilor în domeniul
educaţiei adulţilor.

10.7. Colaborări ale universităţilor  pentru sprijinirea dezvoltării regionale
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Lista bunelor practici Contribuţia la dezvoltarea regională

2.3.2
Colaborari
ale
universitatii
cu institutii
din
strainatate

1. FIA(SV)  este partener in cadrul proiectului
european ISEKI FOOD 3, si ISEKI
MUNDUS, coordonate de Universidade
Catolica Portuguesa-Escola Superior de
Biotecnologia si care cuprinde 95 de facultati
de profil din toata Europa.

Prin colaborarile internationale va creste
nivelul cercetarii stiintifice in domeniu, ceea ce
va permite elaborarea de strategii moderne de
dezvoltare a industriei alimentare si
agroturismului din regiune. Aceste colaborări
oferă posibilitatea cunoaşterii şi implementării
la nivel regional a unor metode moderne de
protectie a mediului si de asigurarea a
sigurantei productiei alimentare.

2. UAIC a incheiat 18 acorduri bilaterale:
3RO-Rusia, 7RO-Franţa, 2RO-Grecia, 2RO-
Ungaria, 2RO-Italia etc.

Realizarea de proiecte comune, schimburi de
studenţi şi cadre didactice, necesare pentru o
mai bună vizibilitate a universităţilor în spaţiul
european şi mondial.3.USAMV Iaşi a încheiat 24 acorduri

bilaterale: 1RO-Belarus, 1RO-Cehia, 1RO-
Danemarca, 1RO-Egipt, 7RO-Franţa, 1RO-
Germania, 3RO-Grecia, 7RO-Italia, 1RO-
SUA.
4. UAIC a fost implicată în 30 de proiecte de
cercetare internaţională în valoare de
aproximativ 1 000 000 euro în cadrul
programelor FP5, FP6, FP7, EUROATOM,
COST, INTAS, EUREKA, NATO.

2.3.1
Colaborări
ale
universităţii
cu instituţii
din România

1.UAIC este membră a consortiului
“Universitaria” (împreună cu Universitatea
din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din
Cluj şi  Universitatea de Vest din Timişoara).

Stabilirea direcţiilor de acţiune în vederea
modernizării învăţământului superior,
asigurarea calităţii în vederea îmbunătăţirii
ierarhizării internaţionale, compatibilizarea
programelor de studii şi de cercetare.

2.USAMV Iaşi este implicată în realizarea a 8
proiecte de cercetare (10 000 000 lei) în
cadrul PNCDI II în parteneriat cu universităţi
şi institute de cercetare din România. De
asemenea, a fost implicată în realizarea a 16
programe de cercetare CEEX

Elaborarea de planuri de dezvoltare regională
în colaborare cu unităţile de învăţământ şi
cercetare din ţară.

10.8. Programe de studiu pentru pregătirea specialiştilor în domeniul dezvoltării regionale

Lista bunelor practici Contribuţia la dezvoltarea regională
2.4 Programe
de studiu
pentru
dezvoltare
regionala

1.In cadrul Faculatatii de Inginerie Alimentara
(SV) exista trei programe de studiu care
pregatesc specialisti in domeniul dezvoltarii
regionale: Ingineria Produselor Alimentare,
Controlul si Expertiza Produselor Alimentare
si Inginerie si Management in Alimentatia
Publica si Agroturism şi 2 programe de
master: Controlul si Expertiza Produselor
Alimentare si Managementul Calitatii
Produselor Alimentare si a Mediului precum
si un curs postuniversitar de Siguranta
Productiei Alimentare.

Asigurarea fortei de munca specializata în
productia de alimente sigure pentru
consumatori, controlul si expertiza produselor
alimentare
- dezvoltarea agroturismului in conditii de
calitate a serviciilor si de protectie a mediului

2. Programe de master (SV):
- Dinamica piesajului geografic în regiunea de
nord-est a României
- Turism şi dezvoltare regională

Promovarea regiunii de nord-est în contextul
dezvoltării regionale
Stabilirea de programe pentru promovarea
turismului şi a denumirii de "Bucovina"
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- Managementul cooperării transfrontaliere şi
a relaţiilor internaţionale

Promovarea Euroregiunii Prutul de Sus

3. Programul MAKIS- Modernizarea
Sistemului de Informare şi Cunoaştere în
Agricultură (USAMV Iaşi).

Înfiinţarea unui centru de pregătire şi
informare ce constituie nucleul de resurse şi
cunoştinţe pentru acreditarea şi instruirea
formatorilor, consultanţilor agricoli şi
inspectorilor de siguranţă alimentară

10.9. Mecanisme şi instrumente de corelare a ofertei educaţionale a  universităţii cu nevoile de
dezvoltare socio-economică

Lista bunelor practici Contribuţia la dezvoltarea regională
2.5
Mecanisme
şi
instrumente
de corelare
a ofertei
educaţionale
cu nevoile
de
dezvoltare
socio-
economică

1 Implicarea membrilor comunităţii
academice în conceperea şi furnizarea ofertei
educaţionale
2. Identificarea cerinţelor agenţilor
economici privind cunoştinţele, deprinderile
şi abilităţile necesare unei persoane pentru a
fi angajată
3. Ameliorarea comunicării bilaterale
universitate-mediu economic prin
intermediul asociaţiilor profesionale

-întâmpinarea cerinţelor agenţilor
economiciprivind unele meserii deficitare în
mediul rural
-adaptarea ofertei universitare la cerinţele
Regiunii de dezvoltare N-E

4. Mecanisme si instrumente pentru
asigurarea calitatii in invatamant:
a) Elaborarea, aprobarea, monitorizarea
anuală şi revizuirea periodică a programelor
de studiu;
b) Elaborarea şi implementarea unor
instrumente de autoevaluare, evaluare
colegială şi de către studenţi a calităţii
procesului de predare-învăţare
c) Modernizarea procesului de evaluare a
activităţii studenţilor;
d) Modernizarea strategiilor de predare-
învăţare.

Prin implementarea metodologiei de
asigurare a calităţii în învăţământul superior,
se are în vedere racordarea universităţii la
dinamica vieţii social-economice şi sociale
din Regiunea Nord-est.

5. Monitorizarea cererii de specialisti pe
piata fortei de munca in domenii specifice
pentru ÎPT.
6.Dezvoltarea de mecanisme de
monitorizarea a integrarii absolventilor pe
piata muncii in vederea ajustarii ofertei
educationale.

Piaţa forţei de muncă oferă feed-back pentru
universităţi în vederea adaptării ofertei
educaţionale în concordanţă cu exigenţele
unei economii bazată pe cunoaştere,
modificarea-pe această bază- a planurilor de
învăţământ, a programelor şcolare.

10.10. Concluzii şi recomandări

1.Numărul redus de studenti in domeniul stiintelor exacte este ingrijorator in conditiile  in
care comunitatea regionala aspira la statutul de societate a cunoasterii.

2.Cresterea numarului de studenti in domeniile stiinta, economie si specializari umaniste este
corelata si sustine tendinta de crestere a ponderii serviciilor in ansamblul activitatilor
economice.
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3.Ponderea populatiei rurale in mediul educational universitar este foarte redusa. Se impun
strategii eficiente de stimulare si sustinere a profesionalizarii inalt calificate a persoanelor de
la sate din mediul rural pentru crearea premiselor de dezvoltare ale comunitatilor

4.Nevoia de profesii inalt calificate este foarte redusa in randul elevilor din liceele de pe filiera
tehnologica. Majoritatea covarsitoare, cel putin in anul absolvirii se multumeste cu nivelul
mediu de calificare oferit de liceul de specialitate tehnica.
5. Se impune o dezvoltare a activitatilor de orientare si consiliere in ciclul gimnazial, in liceele
rurale si cele tehnologice din mediile urbane prin servicii specializate realizate de profesionisti
inalt calificati in psihologie sau pedagogie.

6. Invatamantul universitar la primul nivel de formare, cea de licenta, tinde sa dobandeasca
caracter de masa ceea ce este de dorit in societatea moderna, inalt tehnologizata care
presupune nivele ridicate de calificare in plan profesional chiar si la nivelul activitatilor de
executie (munca necalificata si slab calificata este din ce in ce mai redusa ca pondere atat in
mediul urban cat si rural).

7.Universitatile analizate din Regiunea NE au departamente de pregatire a personalului
didactic legal constituite. Aceste structuri academice sunt preocupate de acreditarea si
realizarea unor programe de formare continua pentru profesori, in asa fel incat sa se asigure
competente profesionale actualizate pentru toate domeniile educatiei profesionale  la nivele de
calificare din ce in ce mai ridicate, inclusiv in zona invatamantului postliceal.

Cap. 11.MEMBRII CONSORTIULUI REGIONAL
REGIUNEA NOR EST    2009

Nr.
rt.

Judetul Instituţia Nume, prenume

1

Reprezenta
re regională

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Est Isabela Gradinescu
2 Filiala regională a CNDIPT Florentina Vasilescu
3 Organism Intermediar-Dezvoltare Resurse Umane-MECI George Mihaila
4 Organism Intermediar Regional- Ministerul Muncii

Solidarităţii Sociale şi Familiei
Mihaela Ihmatiw

5 Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “
Ion Ionescu de la Brad” Iaşi

Mihai  Stanciu

6 Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Adrian Graur

7
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Carcea Maria -

8 Universitatea Bacău
Nedeff Valentin

9
Bacău

CJ Ionel Paler
10 AJOFM Barbu Cornelia-
11 ISJ Daniela Bilbor-
12 CLDPS Nadia Isaila
13 CC AJOFM Plantos Gina

14

Botosani

CJ Catalin Savescu
15 AJOFM Macovei Ababei Carmen
16 ISJ Costică Săvuc-
17 CLDPS Constantin Lucica Urigiuc

18 CC AJOFM Gheorghe Constantinescu
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19

Iaşi

CJ Chirila Victor( Cristian
Corodescu)

20 AJOFM Vasilache Gabriela
21 ISJ Claudia Tanase-
22 CLDPS Gica Rusu-
23 CC AJOFM Pascal Ioan
24

Neamţ

CJ Cojocariu Neculai-
25 AJOFM Ana Suciu
26 ISJ Banu Gabriela
27 CLDPS Ioan Ghica-

28 CC AJOFM Popa Dan

29

Suceava

CJ Maerean Liliana
30 AJOFM Porohniuc Gabriela
31 ISJ Maria  Pentelescu
32 CLDPS Muscă Mihaela
33 CC AJOFM Secrier Iordanel
34

Vaslui

CJ Vasiliu Cristina
35 AJOFM Pâslariu Duduţa-
36 ISJ Donea Mihaela Catalina-
37 CLDPS Rotaru Florin
39 CC AJOFM Ungureanu Marcela

Componenţa echipei de actualizare PRAI 2009-2013

Numele şi prenumele
Instituţia
reprezentată în
Consorţiu (CLDPS,
CC AL AJOFM,
AJOFM, CJ)

Instituţia la care
funcţionează/ funcţia

Sarcina de lucru asumată pentru
actualizarea PRAI

Savuc Costica CLDPS Botosani ISJ Botosani Cap educatie- colectare date pentru 6
judete, cap. Obiective si actiuni

Izabella Gradinescu CLDPS Neamt ADR Neamt Cap demografie ,cap economie
cap.Obiective si actiuni

Barbu Cornelia AJOFM AJOFM  Bacau Cap. piata muncii, cap. Obiective si
actiuni

Stanciu Mihai CLDPS USAMV-IASI Cap. Invatamant superior, cap.:
Obiective si actiuni


