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PARTEA I – CONTEXTUL 
 

MOTTO: 
 

“Nicio avere mai cu temei ca înțelepciunea”          
 (  Iordache Golescu ) 

 

1. Formularea scopului/ misiunea și viziunea școlii 

 
 

MISIUNEA: 

 

           „Oferta liceului nostru are la bază calitatea, promovarea valorilor, 

egalitatea şanselor pentru toţi elevii şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul 

vieţii. 

           Liceul nostru să fie principalul furnizor de forţă  de muncă  calificată pentru 

unităţile   economice cu profil tehnic din zona oraşului Găești.” 

 

 

 

VIZIUNEA: 

 

„Educaţie de calitate pentru dezvoltare personală şi profesională” 
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2. Profilul prezent al şcolii 

 
         Scurtă introducere despre şcoală 
 

Şcoala a început sa funcționeze în anul 1972   ca Centrul Şcolar pentru industrie chimică, 
sub patronajul Întreprinderii de Utilaj Chimic Găeşti, care i-a asigurat baza materială şi pentru care 
a pregătit forţă calificată de muncă. În 1976 a devenit Grupul Şcolar Industrial de Chimie Găeşti. 
Între anii 1980-1990 s-a numit Liceul Industrial nr.1 Găeşti. Din 1990 până în 2006 denumirea a 
fost  din nou Grup Şcolar Industrial de Chimie Găeşti. Începând cu 01.09.2012 unitatea se 
numeşte Liceul Tehnologic „Iordache Golescu” Găeşti. 
          Oraşul Găeşti este situat în NV Câmpiei Titu - Gherghiţa. Este traversat de râul Potop  şi se 
găseşte la 30Km S-SV de municipiul Târgovişte şi 70 Km NV de Bucureşti. Vecinii oraşului din 
punct de vedere administrativ sunt reprezentaţi de comune şi comune suburbane: Gura Foii în N, 
Dragodana în NE, Mogoşani în SE , Morteni în SV şi Petreşti în S. 
           În perioada 1966-1970 s-au construit: Fabrica de Frigidere, Întreprinderea de Utilaj Chimic, 
pe lângă care a apărut şi unitatea noastră, Întreprinderea de Prefabricate din Beton, unităţi 
economice care au dat oraşului un caracter industrial. Dezvoltarea industriei a atras după sine şi 
creşterea populaţiei, care la rândul ei, a impus noi dotări social culturale şi edilitare. Au fost 
construite şcoli, creşe, grădiniţe, spital, judecătorie, etc. 
          Deşi este un oraş mic, Găeşti-ul are o intensă viaţă culturală, păstrând tradiţii vechi şi 
adaptând după 1989 tradiţii noi care îl situează printre localităţile de frunte la astfel de activităţi. 
Casa de Cultură a oraşului angrenează atât tinerii cât şi vârstnici ai oraşului. Corul Casei de Cultură 
”Prietenii Muzicii” are peste 50 de ani de existenţă şi din 1985 are numeroase participări la 
festivaluri internaţionale câştigând medalii şi făcând cunoscută în Europa muzica corală 
românească, populară, religioasă şi clasică. Grupul de satiră şi umor „Anton Pann” obţine anual 
locuri fruntaşe în festivaluri naţionale şi internaţionale de umor.  Tot aici îşi desfăşoară activitatea 
grupurile vocale de muzică populară simple şi mixte, formaţia de dansuri populare,  etc. Sub 
patronajul Casei de Cultură în fiecare an sunt sărbătoriţi marii oameni de cultură , au loc concursuri 
„Cine ştie câştigă” urmate de spectacole de teatru şi concerte de muzică populară şi uşoară. La 1 
Decembrie este sărbătorită Ziua Naţională a României unde sunt implicate şi şcolile generale şi 
cele trei licee ale oraşului. De asemenea, elevii școlilor din oraș participă la cursurile și activitățile 
Clubului Copiilor, partcipând la concursuri și câștigând premii naționale și internaționale. 
         In anul școlar 2016 – 2017, școlarizăm: 
- la nivel liceal 29 clase in următoarele domenii: mecanic, electromecanic, electric, producție media, 
electronică automatizări și construcții, instalații și lucrări publice;  
- la nivel profesional avem 3 clase în domeniul electromecanica - Frigotehnist. Acest lucru a fost 
posibil prin parteneriatul de colaborare încheiat intre Liceul Tehnologic “Iordache Golescu” si S.C. 
Arctic S.A. Găești. 
 
      Particularităţi  

 Şcoală de tradiţie în domeniul tehnic;  

 Încadrare cu personal calificat; 

 Parteneriate cu şcoli din  Europa, din țară, din județ si din localitate; 

 Spaţii de învăţământ reabilitate. 

 Activități extrașcolare variate. 
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STRUCTURA DE PREGĂTIRE A CLASELOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019:  

Nr. 
crt. 

Clasa 
Clasa a IX-a Clasa a X-a  Clasele a XI - XII (XIII;XIV)   

Domeniul de pregătire de baza Domeniul de pregătire generala Calificări profesionale de nivel 4 

1 09 A Producție media Producție media Tehnician operator procesare text / imagine 

2 09 B Electronica automatizări Electronica automatizări Tehnician operator tehnica de calcul 

3 09 C Mecanica Lăcătușerie mecanica structuri Tehnician proiectant CAD 

4 09 D Mecanica Lăcătușerie mecanica structuri Tehnician mecatronist 

5 09 E Electric Electric Tehnician in instalații electrice 

6 09 F Electromecanica Electromecanica mașini, utilaje, instalații Tehnician electromecanic 

7 09 G Electromecanica Electromecanica mașini, utilaje, instalații Tehnician electromecanic 

8 09 Pf Electromecanica Electromecanica FRIGOTEHNIST  

9 10 A Producție media Producție media Tehnician operator procesare text / imagine 

10 10 B Electronica automatizări Electronica automatizări Tehnician operator tehnica de calcul 

11 10 C Mecanica Lăcătușerie mecanica structuri Tehnician proiectant CAD 

12 10 D Mecanica Lăcătușerie mecanica structuri Tehnician mecatronist 

13 10 E Electric Electric Tehnician in instalații electrice 

14 10 F Electromecanica Electromecanica mașini, utilaje, instalații Tehnician electromecanic 

15 10 G Electromecanica Electromecanica mașini, utilaje, instalații Tehnician electromecanic 

16 10 Pf Electromecanica Electromecanica mașini, utilaje, instalații FRIGOTEHNIST  

17 11 A Producție media Producție media Tehnician operator procesare text / imagine 

18 11 B Electronica automatizări Electronica automatizări Tehnician operator tehnica de calcul 

19 11 C Mecanica Lăcătușerie mecanica structuri Tehnician proiectant CAD 

20 11 D Mecanica Lăcătușerie mecanica structuri Tehnician mecatronist 

21 11 E Electric Electric Tehnician in instalații electrice 

22 11 F Electromecanica Electromecanica mașini, utilaje, instalații Tehnician electromecanic 

23 11 G Electromecanica Electromecanica mașini, utilaje, instalații Tehnician electromecanic 

24 11 Pf Electromecanica Electromecanica mașini, utilaje, instalații FRIGOTEHNIST  

25 12 A Producție media Producție media Tehnician operator procesare text / imagine 

26 12 B Electronica automatizări Electronica automatizări Tehnician operator tehnica de calcul 

27 12 C Electronica automatizări Electronica automatizări Tehnician in automatizări 

28 12 D Electric Electric Tehnician in instalații electrice 

29 12 E Mecanica Lăcătușerie mecanica structuri Tehnician proiectant CAD 
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30 12 F Mecanica Lăcătușerie mecanica structuri Tehnician mecatronist 

31 12 G Electromecanica Electromecanica mașini, utilaje, instalații Tehnician electromecanic 
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4.  Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar 2017-2018 
 
 

Forma de învăţământ 

Liceal/ profesional/ seral 

IX               X 

liceu 

 

XI 

 

XII  

 

Seral 

 

Număr elevi înscrişi la început de an 

şcolar 
217 187 182 147 0 

Număr elevi rămaşi la sfârşitul anului 

şcolar 
216 186 179 144 0 

Număr elevi veniţi prin transfer 1 2 5 0 0 

Număr elevi plecaţi prin transfer     0 2 5 0 0 

Număr elevi promovaţi 181 175 175 141 0 

Număr elevi repetenţi     35 11 4 0 0 

Număr elevi neşcolarizaţi 

Din care 
0 0 0 0 0 

Număr elevi exmatriculaţi 0 0 0 0 0 

 Număr elevi retraşi 2 1 3 3 0 

Abandon şcolar 0 0 0 0 0 

Procent de promovabilitate 83,79% 94,08% 97,76% 97,91% 0% 

Procentul de reușită la examenul de bacalaureat 2018 este de 31,48%, 

rezultate cumulate pentru ambele sesiuni 2018. 
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Domeniul de 
pregătire 

Calificarea profesională  

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 
2018-2019 - ZI 

Nr. ordinului 
ministrului de 

Liceu - filieră tehnologică - ZI 

A
u

to
ri

za
re

 

A
cr

ed
it

ar
e

 

Nr. clase Nr. elevi 

a  
IX
-a 

a  
X-a 

a  
XI
-a 

a  
XII
-a 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

Producție media Tehnician operator 
procesare text/imagine 

1 1 1 1 28 29 30 32 
  OM57770/20076 

Electronică 
automatizări 

Tehnician operator 
tehnică de calcul 

1 1 1 1 27 27 29 18 
  OM57770/20076 

Mecanică Tehnician proiectant CAD 1 1 1 1 27 28 24 22 
  

OMEN 
3382/05.05.2014 

Mecanică Tehnician mecatronist 1 2 2 1 34 29 22 57   OM57770/20076 

Electric Tehnician în instalaţii 
electrice 

1 1 1 1 34 26 25 25 
  OM57770/20076 

Electromecanică Tehnician electromecanic 2 1 1 2 72 47 50 27 
  

OMEN 
3382/05.05.2014 

Construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

Tehnician instalator 
pentru construcţii 

              
  

 

  TOTAL 7 7 7 7 222 186 180 181 0 0 

 

Domeniul de 
pregătire 

Calificarea  
profesională  

Agenţi 
economici la 

care se 
derulează 
instruirea 
practică 

Învățământ profesioanal de 3 ani 
Nr. ordinului 

ministrului de 

Nr. clase Nr. elevi  

A
u

to
ri

za
re

 

A
cr

ed
it

ar
e

 

a 
IX-a 

a X-
a 

a 
XI-a 

a IX-
a 

a X-
a 

a XI-
a 

Electromecanică Frigotehnist 
S.C. 
ARCTIC.S.A. 

1 
1 1 27 34 17 

  
OMEN 

3382/05.05.2014 

 

Priorităţi la nivel european și naţional 

Contextul european, național și regional 

2.1. Contextul european 

Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor derivați din 
Strategia Europa 2020: 
1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020: 

a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 75%1; 
b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă există 

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

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii2 la maximum 10%3 și creșterea procentului persoanelor cu 
vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40%4 în 2020; 

                                            
1
 Față de nivelul de referință de 69% la momentul adoptării Strategiei EFP 

2
 Prin definiția acceptată de UE încă din 2003 (Reuniunea miniștrilor educației în cadrul Consiliului UE din mai 2003), abandonul 

școlar timpuriu se referă la persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult învățământul secundar 
inferior și care nu-și continuă educația sau formarea profesională 
3
 Față de nivelul de referință de 15% la momentul adoptării Strategiei EFP 

4
 Față de nivelul de referință de 31% la momentul adoptării Strategiei EFP 
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e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 20 de 
milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 20085. 

2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele: 

1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de învățare de-a 

lungul vieții6; 

2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, matematică și 

științe exacte7, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 

3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar8, ar trebui să 

fie de cel puțin 40 %; 

4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii9 din sistemele de educație și formare, ar trebui să fie sub 

10 %; 

5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea 

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

6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați10 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au finalizat 

sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de referință, ar trebui să 

fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 201011. 

 

3. Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, derivate din cadrul 
strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în continuare, comparativ, evoluția 
indicatorilor în cazul României şi a Uniunii Europene, 28 de state: 

Indicatori Unitate 

România 

Perioada de referinţă  

Media 

UE-28 

Ținta 

RO 

Ținta 

UE 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2020 2020 

Rata de 

părăsire 

timpurie a 

şcolii
12

 

% 

(18-24ani) 
19,6 16,6 18,4 17,5 17,4 17,3 17,3 17,3 12 11,3 10 

Ponderea 

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

                                            
5
 Pragul național de sărăcie este stabilit la 60% din venitul median disponibil în fiecare stat membru 

6
Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani care a participat la programe de educație și formare în cele 

patru săptămâni care au precedat ancheta (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
7
Sursă: OCDE/PISA 

8
 Nivelurile ISCED 5 și 6 (EUROSTAT, UOE) 

9
Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au absolvit doar învățământul secundar inferior sau mai 

puțin și care nu mai sunt înscriși într-o instituție de învățământ sau de formare (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
10

 Se referă la absolvenții învățământului secundar superior (ISCED 3), terțiar nonuniversitar(ISCED 4) și absolvenții învățământului 

terțiar (ISCED 5-6) 
11

Măsurată ca proporția populației angajată cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care a absolvit în urmă cu 1, 2 și 3 ani și care 

nu este înscrisă în prezent în nici o altă activitate de educație și formare profesională. 
12

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

terțiar
13

 

(30-34 ani) 

Procentul 

persoanelor cu 

vârsta de 15 ani 

cu competențe 

scăzute de 

citire, 

matematică și 

științe exacte
14

 

% 

(15 

ani) 

Citire  40,4   37,3   38,7 19,7  15,0 

Matematică  47,0   40,8   39,9 22,1  15,0 

Științe   41,4   37,3  

 

38,5 23,5  15,0 

Participarea 

adulților în ÎPV
15

 

% 

(25-64 ani) 
1,6 1,5 1,2 1,4 1,2 1,8 1,5 1,3 10,7 10 15 

Rata de 

ocupare a 

absolvenților 

(ISCED 3-6)
16

 

% 

(20-

34 

ani) 

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

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

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

Rata de 

ocupare
17

 

% 

(20-64 ani) 
63,6 63,5 64,8 63,8 64,8 64,7 65,7 66,0 70,1 70,0 75 

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

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

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

c) impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, care ar contribui 
semnificativ la informarea și conștientizarea abilităților native ale elevilor, atât de către aceștia, cât și 
de către familii și cadre didactice; 

d) România continuă să se situeze pe penultimul loc între țările europene participante în programul 
PISA18. În ciuda unui progres bun înregistrat la testarea din 2015 faţă de testarea din 2012 la 
matematică, rezultatele tinerilor români, în vârstă de 15 ani,  indică un procent foarte ridicat al celor 
cu competențe scăzute, de 39,9%, în condițiile în care media europeană, în același an, a fost de 
22,1%. În 2015 se înregistrează  o creştere a ponderii tinerilor cu competenţe scăzute  la citire şi la 
ştiinţe faţă de 2012.  La citire, 38,7% din tinerii din România au  un nivel scăzut, faţă de numai 19,7% 
cât este media la nivelul celor 28 de state europene.  La ştiinţe, 38,5% din tinerii din România au  un 
nivel scăzut, faţă de numai 23,5% cât este media la nivelul celor 28 de state europene Ţinta din 
Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul  educației și formării profesionale ET 

                                            

13
Sursa: Eurostat (date online, code:t2020_41) 

14
 Sursa: Educational Training Monitor 2014, conform OECD (PISA 2009 și 2012), 

15
 Sursa: Eurostat (date online, code:trng_lfs_13) 

16
 Sursa: Eurostat (date online, code:edat_lfse_32) 

17
Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_10) 

18
 OECD 2016 - PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education  
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2020 propusă la nivel european pentru anul 2020 este de 15% pentru toate cele 3 criterii, citire, 
matematică şi ştiinţe; 

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

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

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

5. Ponderea relativ bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și tehnic în totalul elevilor 
înscriși în învățământul secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 56,3%,  în România, față de media 
UE-28 de 48,1%19, demonstrează importanța formării profesionale inițiale pentru piața muncii din 
România. Cu toate acestea, în perioada 2013-2015 s-a înregistrat o scădere continuă a valorii 
indicatorului, de la 62,9% în 2013 la 56,3% în 2015. 

 

2.2. Contextul național 
Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită pentru 

educaţia şi formarea profesională se numără: 

- Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020; 
- Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020; 
- Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; 
- Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020; 
- Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; 
- Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020; 
- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; 
- Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020; 
- Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi 

competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni; 
- Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020; 
- Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru 

perioada 2014-2020; 
- Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 
- Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020; 
- Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020; 
- Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030; 
- Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020; 
- Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-

2020; 
- Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. 

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

                                            
19

  Date actualizate pentru anul 2012, conf. Eurostat (date online, code: educ_uoe_enra13) 
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1.Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a auxiliarelor 
curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, pentru o mai bună 
articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru 
creşterea relevanţei pentru piaţa muncii; 
2.Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea 
profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele 
relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi 
tendinţele pieţei muncii; 
3.Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 
4.Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 
5.Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 
6.Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională. 
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare 
profesională, având ca ținte strategice: 
a)Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% 
în 2020, față de 49,8% în 2014;  
b)Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, de 
la 1,5% în 2014. 
 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 
7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite în 
context nonformal şi informal; 
8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite 
în context nonformal şi informal; 
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri, cu 
accent pe cei din grupuri vulnerabile; 
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice: 
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 
2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de 
bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;  
c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, 
de la 1,5% în 2014. 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 
11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la nivel de 
sistem; 
12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 
13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională 
din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării 
dobândite în context formal, nonformal și informal; 
14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul 
formării profesionale, având ca ținte strategice: 
a)  Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului 
antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;  
b)  Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 2020, 
de la 2.800 în 2014. 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 
16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul 
programelor de formare profesională; 
17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru 
participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 
Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin strategiile 

menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, cu modificările şi 
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completările ulterioare. Structura învăţământului profesional şi tehnic este ilustrată în figura de mai 

jos. 

 

 

Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele a IX-a și a X-a) și în 

ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și particularizând  competențe 

(cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare ale învățării. 

Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: 

    a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; 

    b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; 

    c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. 

Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, în conformitate cu 

planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru unele forme de învăţământ cu frecvenţă şi cu 

frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an. 
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Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu examen de 

certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională. 

Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul postliceal și pot 

obține, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în 

învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau în învățământul superior, în orice program de 

studii și pot obține nivelurile  de calificare 6, 7 și 8. 

Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează examenul 

de certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor 

(tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.  

Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile pieței muncii, 

identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale, pe 

baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ, operatorul economic și elev. 

Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

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

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

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

În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele de pregătire 

de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se finalizează cu examen de certificare. 

Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de 

calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al 

certificatului, conform Europass. 

 

2.3. Contextul regional 
Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014-2020  

Priorități: 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale 

Prioritatea 2 – Dezvoltarea urbană durabilă  

Prioritatea 3 – Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung 

Prioritatea 4 – Protecția mediului și creșterea eficienței economice 

Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă  

OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL 
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Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a participării la 

educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă  

Măsuri: 

5.1. Dezvoltarea și modernizare infrastructurii educaționale și de cercetare 
Scopul acestei măsuri este de a îmbunătăți calitatea infrastructurii educaționale și de cercetare prin dotarea 

și modernizarea școlilor, a grădinițelor, a campusurilor școlare, precum și a centrelor pentru formare 

profesională și a centrelor și instituțiilor de cercetare, în vederea asigurării unui proces educațional de 

calitate care să corespundă standardelor europene și a creșterii participării populației școlare și a adulților 

la procesul educațional.  

5.2. Dezvoltarea  capacității instituționale a sistemului educațional, de cercetare și de 
formare continuă  

5.3. Corelarea programelor educaționale cu cerințele pieței muncii 
5.4. Sprijinirea adaptabilității forței de muncă și promovarea antreprenoriatului 

STRATEGIA PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII SUD MUNTENIA PENTRU 

PERIOADA 2014-2020 

Priorități orizontale 

1. Economie regională competitivă bazată pe inovare  

2. Stimularea transferului tehnologic și științific 

3. Dezvoltarea și menținerea în regiune a capitalului uman înalt specializat 

Pentru mai multe informații despre contextual internațional, național și regional aflați din anexa Context. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

6.  Priorităţi si obiective la nivel regional şi local 
 

 Strategia de dezvoltare regionalǎ Sud Muntenia pentru perioada 2014-2020 furnizează 

cadrul coerent pentru dezvoltarea viitoare a regiunii, reprezentând baza strategică pentru 

elaborarea proiectelor de finanțare din fonduri externe/comunitare, naționale și locale ce au drept 

scop dezvoltarea durabilă a regiunii Sud Muntenia. 

Strategia urmăreşte ghidarea într-o manieră pragmatică, a comunităţilor din regiune, astfel încât 

intervenţiile şi activităţile necesare creării unei regiuni dinamice şi prospere să se concentreze 

asupra priorităților cheie de dezvoltare. 

http://www.adrmuntenia.ro/s955/strategia-pentru-specializare-inteligenta-a-regiunii-sud-muntenia-pentru-perioad/
http://www.adrmuntenia.ro/s955/strategia-pentru-specializare-inteligenta-a-regiunii-sud-muntenia-pentru-perioad/
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Bazată pe concluziile analizei socio-economice şi SWOT, pe avantajele comparative ale regiunii, 

pe punctele tari şi oportunităţile acesteia, strategia, prin structură şi conţinut urmăreşte formularea 

unui răspuns coerent și articulat la problemele și punctele slabe ale regiunii, prin propunerea unei 

viziuni strategice ce susține dezvoltarea economică şi echilibrată a regiunii, concomitent cu 

dezvoltarea capacităţii acesteia de a se adapta şi de a putea răspunde la principalele schimbări 

economice cheie. 

Strategia se adreseazǎ unei game diverse de probleme economice, sociale şi de mediu ale 

comunităţilor, care sunt relevante pentru a defini şi furniza obiectivele necesare obţinerii dezvoltării 

durabile şi creşterii coeziunii economice, sociale și teritoriale în regiune. 

Totodată, strategia se concentrează pe o combinare între investițiile de tip hard (în infrastructură) 

și măsuri de tip soft (în domeniul resurselor umane), pentru a putea adresa în mod armonizat 

raportul nevoi-resurse, obiective de atins și mijloace necesare. 

Obiectivele strategice specifice care urmăresc revitalizarea economică şi socială a regiunii, 

sunt: 

1. Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și 

conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile; 

2. Dezvoltarea policentrică și echilibrată a rețelei de localități urbane; 

3. Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și 

consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării; 

4. Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural; 

5. Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a 

participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă; 

6. Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate și promovarea 

incluziunii sociale; 

7. Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud Muntenia; 

  

Obiectivele orizontale:  

În procesul de dezvoltare al Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 - 2020, 

parteneriatul regional a recunoscut importanţa fundamentală privind includerea în structura 

acestuia a trei obiective orizontale sau transversale, care vor fi aplicate tuturor priorităţilor şi 

măsurilor individuale şi care vor contribui la creşterea competitivităţii regiunii. 

Cele trei obiective orizontale sunt: 

- Sustenabilitatea Mediului 

- Oportunităţi Egale 

- Inovare şi Societatea informaţională  
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Aceste obiective orizontale sunt inter-dependente, aspect reflectat și în abordarea integrată 

adoptată de strategia de dezvoltare.   

Prioritățile de dezvoltare ale strategiei  

Strategia se concentrează pe șapte priorităţi cheie, care individual sau în combinaţie, contribuie la 

implementarea acesteia, asigurând prin structură şi conţinut corelarea între acţiuni şi obiectivele 

strategice, ce sunt orientate spre nevoile specifice de dezvoltare ale regiunii și sunt conforme și cu 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2014 – 2020. 

Cele șapte priorităţi cheie sunt: 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale 

Prioritatea 2 - Dezvoltare urbană durabilă 

Prioritatea 3 – Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung 

Prioritatea 4 – Protecția mediului și creșterea eficienței energetice  

Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă 

Prioritatea 6 – Susținerea sănătății și asistenței sociale 

Prioritatea 7 – Dezvoltarea rurală și agricultura Fiecare din priorităţile de mai sus conţine 

un set de măsuri corespondente care prezintă tipurile de acţiuni care trebuie întreprinse. 

 

În Planul Local de Acţiune pentru Învățământ (PLAI) din județul Dâmbovița, s-au propus 

următoarele obiective specifice: 

1.1. Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii prin includerea în şcolile din 

sistemul TVET a calificărilor de nivel 2 si 3 din domeniile identificate ca prioritare la nivel judeţean; 

1.2. Evaluarea continuă privind cererea de pregătire profesională în raport cu dezvoltarea pieţei 

muncii şi cu tendinţele de dezvoltare economică pentru adaptarea 

2.1. Cuprinderea elevilor din mediul rural în învăţământul TVET, a elevilor cu dificultăţi de învăţare 

şi a celor cu handicap . 

2.2 Îmbunătăţirea calităţii procesului de pregătire profesională prin învăţământul TVET în scopul 

creşterii şanselor de integrare socio-profesională. 

3.1 Reabilitarea şi dotarea minimală cu echipamente didactice a şcolilor TVET din judeţ.  

3.2 Îmbunătăţirea dotării cu calculatoare a unităţilor şcolare TVET şi asigurarea accesului la 

Internet.  

4. Dezvoltarea parteneriatelor sociale active de formare profesională pe bază de acorduri pentru 

toate unităţile şcolare TVET 
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5.1 Asigurarea accesului cadrelor didactice din învăţământul TVET la programe de formare 

continuă specifice noilor competenţe profesionale şi atragerea de noi specialişti în domeniu. 

5.2 Asigurarea calităţii învăţământului din mediul rural a unităţilor şcolare TVET. 

6. Dezvoltarea orientării şi consilierii profesionale în scopul creşterii performanţelor educaţionale şi 

ratelor de tranziţie către nivele superioare de educaţie. 
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PARTEA a II-a : ANALIZA NEVOILOR 
 

 Aspecte demografice - din PLAI DB 2018 
 

Evoluţia populaţiei, la 1 iulie - Judetul Dâmboviţa 

Evoluţia populaţiei, la 1 iulie - Judetul Dâmboviţa 

  

 

  

Populaţia totală, la 1 iulie 

  

2017 faţă de 2009 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

diferenţa 

în 

nr.pers. 

diferen

ţa în % 

România 22520477 22492083 22441740 22401865 22359849 22299730 22260158 22214995 22201702 - 318775 -1,4% 

Regiunea Sud Muntenia 3373155 3360408 3343770 3327723 3309182 3289404 3269867 3249927 3228630 -144525 -4,3% 

Judeţul Dâmboviţa 537877 537414 536623 535852 533954 531715 529289 527842 525048 -12829 -2,4% 

 

Populaţia pe grupe de vârstă 

 la 1 iulie 2017           - nr. pers. 

Grupa de 

vârstă (ani) 

Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Judeţul 

Dâmboviţa  

0-14 ani 459141 77372  

15-19 ani 170025 29036  

20-24 ani 178012 30278  

25-29 ani 224366 38675  

30-64 ani 1625551 264766  

peste 65 ani 571635 84921  

TOTAL 3228630 525048  
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Structura (%) populaţiei pe grupe de vârstă 

 la 1 iulie 2017 

Grupa de 

vârstă (ani) 

Ponderea grupei de 

vârstă în total pop. (%) 

  

Regiune Dâmboviţa   

0-14 ani 14,2 14,7   

15-19 ani 5,2 5,5   

20-24 ani 5,5 5,8   

25-29 ani 7,0 7,4   

30-64 ani 50,4 50,4   

peste 65 ani 17,7 16,2   

TOTAL 100,0 100,0   

 

 

Populaţia la 1 iulie 2017, pe grupe de vârstă, sexe şi medii rezidenţiale - Jud. 

Dâmboviţa 

      Nr. persoane  

  Grupa de vârstă (ani)  

  TOTAL 0-14  15-19  20-24  25-29  30-64  65+  

TOTAL 525048 77372 29036 30278 38675 264766 84921  

MASCULIN 257121 39905 14824 15485 19996 133466 33445  

FEMININ 267927 37467 14212 14793 18679 131300 51476  

URBAN 167314 22375 7723 8069 12428 92724 23995  

      Masculin 79390 11443 3886 4022 6197 44099 9743  

      Feminin 87924 10932 3837 4047 6231 48625 14252  

RURAL 357734 54997 21313 22209 26247 172042 60926  

      Masculin 177731 28462 10938 11463 13799 89367 23702  

      Feminin 180003 26535 10375 10746 12448 82675 37224  
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă, sexe şi medii rezidenţiale - jud.Dâmboviţa, la 1 iulie 2017 

       %    

  

Grupa de vârstă     

TOTAL  0-14 ani  15-19 ani  20-24 

ani  

25-29 

ani  

30-64 ani  peste 

 65 ani     

TOTAL 100,0 14,8 5,5 5,8 7,4 50,4 16,1    

MASCULIN 100,0 15,5 5,8 6,0 7,8 51,9 13,0    

FEMININ 100,0 14,0 5,3 5,5 7,0 49,0 19,2    

URBAN 100,0 13,4 4,6 4,8 7,4 55,4 14,4    

      Masculin 100,0 14,4 4,9 5,1 7,8 55,5 12,3    

      Feminin 100,0 12,4 4,4 4,6 7,1 55,3 16,2    

RURAL 100,0 15,4 6,0 6,2 7,3 48,1 17,0    

      Masculin 100,0 16,0 6,2 6,4 7,8 50,3 13,3    

      Feminin 100,0 14,7 5,8 6,0 6,9 45,9 20,7    

 

 Evoluții și situația actuală20 

Populația reprezintă un element esențial al devenirii umane. De mărimea, dar și 

de calitatea populației depind toate procesele socio-economice dintr-un anumit spațiu 

social, ea fiind elementul central în definirea și structurarea oricărei strategii de dezvoltare 

durabilă. 

La data de 1 iulie, 2017, populația Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia număra 3 

228 630 persoane, ceea ce reprezintă 14,54% din totalul populației României. Regiunea 

Sud Muntenia este a doua regiune ca numărul al populației, după Regiunea Nord – Est 

                                            
20

 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „01 -DEMOGRAFIE” – pentru vizualizare clic 

aici 

Figura 3.1. 

Sursa: INS , Baza de date TEMPO, IUNIE 2018 
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(17,8% din totalul populației României). Cele mai populate județe ale regiunii sunt: 

Prahova, cu  801372  locuitori (24,8% din totalul populației regiunii), Argeș, cu  641463 

locuitori (19,9% din totalul populației regiunii) și Dâmbovița, cu 525048 locuitori (16,3% din 

totalul populației regiunii). La popul opus se situează, județele Teleorman, cu 381051 

locuitori (11,8 % din  totalul populației regiunii), Călărași, cu 381051 locuitori (9,7% din 

totalul populației regiunii),  Ialomița, cu 290698 locuitori (9% din totalul populației regiunii), 

și Giurgiu, cu 274848 locuitori (8,51% din totalul populației regiunii). 

În toată perioada analizată (2008- 2017) populația regiunii, la data de 1 iulie, a 

înregistrat o scădere continuă. Astfel, comparativ cu 1 ianuarie 2008 populația regiunii a 

scăzut cu 156,32 mii persoane (-4,62%). Această scădere a fost cauzată, în special, de 

sporul natural negativ al populației.. Toate județele regiunii au cunoscut fluctuații ale 

populației în perioada de analiză. În valori absolute, cele mai mari scăderi ale populației s-

au înregistrat în județul Teleorman, unde în anul 2017 populația a scăzut cu 44051 

persoane față de anul 2008. Procentual, cele mai mari scăderi, în perioada analizată s-au 

înregistrat în județele Teleorman ( -10,36%), Ialomița (-4,59%) și Călărași (-4,52).  

 Statistica recensământului populației 2011 

La 20 octombrie 2011 populația stabilă a României era de 20.121.641 persoane, 

din care 10.333.064 femei (51,4%). Față de situația existentă la recensământul anterior, 

populația stabilă a scăzut cu 1.559,3 mii persoane (din care, 779,2 mii femei). 

Rezultatele recensământului populației și al locuințelor, desfășurat în perioada 20-

31 octombrie 2011, arată că populația rezidentă a regiunii Sud Muntenia fost de  3136,446 

mii persoane (reprezentând 15,6% din totalul populației României), din care 1530509 

(48,8%) bărbați și 1530509 (51,2%) femei. Între cele două recensăminte, 2002 și 2011, 

populația stabilă a Regiunii Sud Muntenia a scăzut cu 242,96 mii persoane (7,19%). Acest 

declin demografic se datorează următorilor factori :  

Figura 3.2.1 

Sursa: INS, Anuarul Statistic 2013 
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Centru 
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Nord-Est 

Total Sud-
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Total Sud- 
Vest 

Oltenia 
Total Vest  

Feminin 1336378 1206322 1671055 1299646 1605937 1211043 1058887 943796 

Masculin 1263754 1154483 1631162 1246277 1530509 1061120 1016755 884517 

Structura populaţiei rezidente pe sexe, la 20 octombrie 2011 Recensamântul 
populaţiei  
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 nivel redus al fertilității; 

 nivel ridicat al migrației externe (mai ales după 1990); 

 nivel ridicat al mortalității generale; 

 nivel relativ ridicat al mortalității infantile. 

Din punct de vedere al numărului de locuitori, regiunea Sud Muntenia este a doua 

ca mărime, după regiunea Nord – Est, deținând 15,6%  din populația țării. Urmărind 

distribuția populației Sud Muntenia, pe județe (Fig. 3.1.2), putem spune că județul cu 

populația cea mai numeroasă este județul Prahova (24,3% din total regiune), iar județul cu 

populația cea mai mică este județul Giurgiu (9% din total regiune). Cea mai mare parte a 

populației regiunii (60,4%) este localizată în județele din nord (Prahova, Argeș, 

Dâmbovița). 

Județele cu cele mai mari reduceri de populație sunt județele Prahova (- 67059 

persoane), Teleorman (-55902 persoane) și Argeș (-40194 persoane).   

Distribuția populației stabile pe medii de rezidență și sexe 

Analizând 

populația stabilă pe 

medii de rezidență 

se observă că, în 

România, în 

municipii și orașe 

trăiau 10.859 mii 

persoane, 

reprezentând 54,0% 

din totalul populației 

stabile.  Față de 

situația de la 

penultimul 

recensământ, 

ponderea 

populației stabile 

din mediul urban a 

crescut cu 1,3 

puncte 

procentuale în 

Figura 3.4.2 

 
Sursa: INS, Anuarul Statistic 2013 
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Figura 3.3.3 

 
Sursa: INS, Anuarul Statistic 2013 
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detrimentul mediului rural. Regiunile în care ponderea populației stabile din mediul rural 

era mai mare decât în mediul urban sunt (Fig. 3.1.3): Nord Est (ponderea populației în 

mediul rural era 58,4%), Sud Muntenia (ponderea populației în mediul rural era 60,4%) și 

Sud Vest Oltenia (ponderea populației în mediul rural era 53,8%). Se observă că regiunea 

Sud Muntenia avea cel mai mare procent al populației stabile care locuiește în mediul 

rural. Populația rezidentă în municipii și orașe înregistra un procent de 39,6% (1.242.881 

persoane), în timp ce în comune procentul era sensibil crescut, de 60,4% (1.893.565 

persoane). În 3 județe ale regiunii, comunele dețineau peste două treimi din populația 

stabilă a județului. În această situație se aflau județele: Dâmbovița (71,1%), Giurgiu 

(70,8%) și Teleorman (67,6%).  

Dintr-un total de 3.136.446 de persoane, în octombrie 2011, bărbații din Sud Muntenia 

reprezentau 48,8% (1.530.509 persoane), iar femeile 51,2% (1.605.937 persoane). 

Situația este similară și la nivelul județelor componente ale regiunii.  

Structura populației pe grupe de vârstă  

La nivel național, la 20 octombrie 2011, copiii (0 -14 ani) dețineau o pondere de 

15,9% în totalul populației stabile, populația tânără (15 - 24 ani) reprezenta 12,3%, 

persoanele mature (25 – 64 ani) formau majoritatea (55,7%), iar persoanele în vârstă de 

65 ani și peste reprezentau 16,1% din total. Persoanele în vârstă de 85 ani și peste 

dețineau o pondere de 1,3% în totalul populației stabile. 

În profil teritorial se constată disparități ale distribuției populației stabile pe grupe 

de vârstă. Grupa de vârstă  (0 - 14 ani) deținea ponderi mai ridicate față de ponderea pe 

Figura 3.5.4 

 
Sursa: INS, Anuarul Statistic 2013 

10,95% 11,97% 10,48% 10,06% 9,50% 9,45% 9,53% 
5,43% 6,65% 5,52% 5,40% 3,74% 5,55% 4,97% 
5,38% 6,35% 5,35% 5,47% 4,11% 5,72% 5,51% 
6,86% 6,54% 

6,10% 6,27% 7,83% 6,15% 7,39% 
6,63% 5,86% 

5,98% 5,94% 8,40% 5,99% 6,61% 

49,35% 46,33% 49,97% 48,99% 52,24% 49,49% 50,59% 

15,40% 16,31% 16,59% 17,86% 14,18% 17,65% 15,40% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Total Centru Total Nord-Est Total Sud-Est Total Sud-
Muntenia 

Total 
Bucureşti - 

Ilfov 

Total Sud- 
Vest Oltenia 

Total Vest  

Structura populaţiei rezidente pe grupe de vârstă, la 20 octombrie 2011 - 
Recensamântul populaţiei -  (%)  

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



 
 

26 
 

țară în populația stabilă în regiunile Sud-Est (16%), Nord-Vest (16,1%), Centru (16,38%) 

și Nord-Est (18,6%). La polul opus se află regiunile Sud Muntenia (15,46%), Sud - Vest  

Oltenia (15%), Vest (14,5%) și București-Ilfov (13,2%), unde ponderea grupei de vârstă 0 

- 14 ani în totalul populației stabile este mai mică decât ponderea pe țară. Tinerii (15 - 24 

ani) dețin ponderi mai ridicate față de ponderea pe țară în populația stabilă a regiunilor 

Centru (12,2%), Nord-Est (12,9%), Vest (12,9%) și Nord-Vest (13,3%).  

Grupa de vârstă 25 – 64 ani reprezintă resursele de muncă ale unei țări și o 

premisă a dezvoltării economice a regiunilor. De aceea, regiunile cu potențialul economic 

cel mai mare dețineau în 2011 ponderi superioare ale acestei grupe de vârstă în totalul 

populației stabile: București – Ilfov (60,6%), Vest (57,2%), Centru (56%), Sud-Est (56%).  

Regiunile cu ponderi inferioare valorii naționale ale grupei de vârstă 25 – 64 ani în 

totalul populației stabile sunt: Nord-Est (52,2%), Sud Muntenia (54,9%), Nord-Vest 

(55,5%) și Sud-Vest Oltenia (55,5%). 

În ceea ce privește populația vârstnică, la nivel național una din 6 persoane 

(16,1%) din populația stabilă este în vârstă peste 65 de ani. Regiunile cu ponderi 

superioare ale acestei grupe de vârstă în totalul populației stabile sunt: Sud-Vest Oltenia 

(17,7%), Sud Muntenia (17,9%), Sud-Est (16,6%) și Nord-Est (16,3%). 

Analiza structurii populației pe grupe de vârstă la 20 octombrie 2011, la nivelul 

regiunii Sud Muntenia (Fig. 3.1.5), relevă: 

-copiii (0 -14 ani) dețineau o pondere de 15,5% în totalul populației stabile, 

populația tânără (15 - 24 ani) reprezenta 11,8%, persoanele mature (25 – 64 ani) formau 

Figura 3.6.5 

 
Sursa: INS, Anuarul Statistic 2013 
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majoritatea (54,9%), iar persoanele în vârstă de 65 ani și peste reprezentau 17,9% din 

total. Județele  care se caracterizează printr-o pondere semnificativ mai ridicată, în 

comparație cu valoarea regională, a grupei de vârstă 0 - 14 ani: Dâmbovița (16,1%), 

Călărași (17,2%) și Ialomița (17,4%). În aceste județe (cu excepția județului Dâmbovița), 

ponderea populației de peste 65 ani este superioară celei pe țară, și ponderea grupei de 

vârstă 25 – 64 ani este inferioară valorii naționale de 55,7%. Acest lucru întărește ipoteza 

că aceste județe reprezintă bazine importante pentru migrația externă. 

-județele cu potențialul economic mare care dețineau ponderi superioare ale 

grupe de vârstă 25-64 ani în totalul populației stabile: Argeș (57,5%), Dâmbovița (55,3%) 

și Prahova (56,2%). Ponderi mai mici decât valoarea regională ale acestei grupe de 

vârstă, s-au înregistrat în Teleorman (52,3%), Călărași (52,8%) și Giurgiu (52,6%). 

- ponderea populației vârstnice (peste 65 de ani), la nivelul regiunii Sud Muntenia 

reprezenta  17,9% din populația stabilă. În județul Teleorman această grupă de persoane 

reprezenta circa un sfert din populația stabilă, în județul Giurgiu 20,0% din total, iar în 

județul  Călărași ea deținea circa 18% din totalul populației stabile. Ponderea cea mai 

mică a acestei grupe de vârstă s-a înregistrat în județul Argeș (16,1%), precum și în 

Dâmbovița (15,8%). 

Structura etnică a populației stabile. Deoarece la recensământul din 20 octombrie 

2011, înregistrarea etniei s-a făcut pe baza liberei declarații a persoanelor recenzate și 

pentru persoanele care nu au vrut să declare această caracteristică, precum și pentru 

persoanele pentru care informațiile au fost colectate indirect din surse administrative, 

informațiile au fost calculate în funcție de numărul total de persoane care și-au declarat 

etnia și nu în funcție de numărul total al populației stabile.    La nivel național, s-au 

declarat români 16.792,9 mii persoane (88,9%). Populația de etnie maghiară înregistrată 

la recensământ a fost de 1.227,6 mii persoane (6,5%), iar numărul celor care s-au 

declarat romi a fost de 621,6 mii persoane (3,3%). Grupurile etnice pentru care s-a 

înregistrat un număr de persoane de peste 20 mii sunt: ucraineni (50,9 mii persoane), 

germani (36,0 mii), turci (27,7 mii), ruși – lipoveni (23,5 mii) și tătari (20,3 mii persoane). 

Analiza structurii populației pe etnii și grupe de vârstă la 20 octombrie 2011 arată că 

populația de etnie romă avea o pondere ridicată a copiilor (0 -14 ani) - 23,1% din totalul 

populației rome, precum și a   populației tinere (15 - 24 ani) - 28,8%. Peste jumătate din 

populația de etnie romă (52%) are vârsta sub 25 de ani. Populația de romi are o structura 

demografica foarte tânără, datorită valorilor mai înalte ale mortalității și fertilității romilor, 

comparativ cu restul populației. 
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În regiunea Sud Muntenia, la recensământul populației din 2011, 1113062 

persoane (90,85% din populația stabilă) s-au declarat  români și 36242 persoane (3,9% 

din populația stabilă) s-au declarat  romi. Romii se întâlnesc într-o proporție relativ mai 

mare, de peste 5,0% din populația stabilă, în județele Călărași (7,5%), Giurgiu (5,4%), 

Dâmbovița (5,3%) și Ialomița (5,2%). 

Structura populației după nivelul de instruire absolvit.   În România, 44,2% din 

totalul populației stabile de 10 ani și peste, avea nivel scăzut de educație (primar, 

gimnazial sau fără școală absolvită), 41,4% nivel mediu (postliceal, liceal, profesional sau 

tehnic de maiștri) și 14,4% nivel superior. La 20 octombrie 2011 erau 245,4 mii persoane 

analfabete. Numărul persoanelor analfabete s-a redus la jumătate față de cel înregistrat la 

recensământul din anul 2002. Persoanele fără școală absolvită reprezentau 3,0% din 

populația stabilă de 10 ani și peste a României.  

Populația romă are un nivel de instruire mult mai scăzut. Astfel, în România, 

Figura 3.7.6 

 
Sursa: INS, Anuarul Statistic 2013 
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90,1% din totalul populației stabile de 10 ani și peste de etnie romă, avea nivel scăzut de 

educație (primar, gimnazial sau fără școală absolvită), 9,2% nivel mediu (postliceal, liceal, 

profesional sau tehnic de maiștri) și doar 0,7% nivel superior. La 20 octombrie 2011, 

ponderea persoanelor de etnie romă fără școală absolvită reprezentau 20,2% din 

populația stabilă de 10 ani și peste a României, din care 14,1% erau  analfabete. 

În regiunea Sud Muntenia, 48,1% din totalul populației stabile de 10 ani și peste, 

avea nivel scăzut de educație (primar, gimnazial sau fără școală absolvită), 41,4% nivel 

mediu (postliceal, liceal, profesional sau tehnic de maiștri) și 10,5% nivel superior. La 20 

octombrie 2011 erau 56,8 mii persoane analfabete (2%). Persoanele fără școală absolvită 

reprezentau 3,7% din populația stabilă de 10 ani și peste a României. 

Și în regiunea Sud Muntenia, populația romă are un nivel de instruire foarte 

scăzut. Astfel, 88,7% din totalul populației stabile de etnie romă de 10 ani și peste, avea 

nivel scăzut de educație (primar, gimnazial sau fără școală absolvită), 10,7% nivel mediu 

(postliceal, liceal, profesional sau tehnic de maiștri) și doar 0,7% nivel superior. La 20 

octombrie 2011, ponderea persoanelor de etnie romă fără școală absolvită reprezentau 

18,1% din populația stabilă de 10 ani și peste a regiunii, din care   13% erau  analfabete.  

 

 

 

 

Figura 3.9.8 
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Structura pe grupe de vârstă 

Analiza evoluției structurii pe grupe de vârstă a populației regiunii Sud Muntenia arată 

apariția unui proces lent, dar constant de îmbătrânire demografică, caracterizată prin 

procente reduse a populației tinere (0-14 ani – 14,2%, 20-24 ani – 5,5%), pe fondul 

menținerii ponderii ridicate a populației din grupa 65 ani și peste (17,7 %) și cu implicații 

negative pentru economie și societate, fenomen caracteristic tuturor județelor 

componente, cauzat de rata scăzută a natalității, ce contribuie în mod direct la reducerea 

ponderii populației tinere. 

La 1 iulie 2017, cea mai mare pondere în populația țării o deținea populația din grupa de 

vârstă 45-49 ani (9,7%), iar ponderea cea mai mică, populația din grupa 0-4 ani (4,3%).  

În perioada 2008-2017, populația tânără de 0-14 ani a regiunii Sud Muntenia s-a redus cu 

29 012 persoane (de la 14,9% în 2008 la 14,2% în 2017) și a crescut populația vârstnică, 

de 65 ani și peste, cu 24313 persoane (de la 16,7% în 2008 la 17,7% în 2017).  

Figura 3.1.10.1 
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Raportul de dependență demografică21 a fost, în 2017, de 469 persoane tinere și vârstnice 

la 1000 persoane adulte, în scădere față de 2008 când raportul era de 460 persoane 

tinere și vârstnice la 1000 persoane adulte. Scăderea natalității și menținerea ei la valori 

scăzute o lungă perioadă de timp cumulată cu emigrația pentru muncă (care a afectat în 

special persoanele tinere) s-a reflectat în schimbările intervenite în structura pe vârste a 

populației, cu implicații atât pe plan demografic cât și social-economic.  

Pe județe, structura populației pe grupe de vârstă evidențiază o pondere  ridicată a 

populației tinere (0-14 ani), peste media regională, în județele Ialomița (16,1%), Călărași 

(15,6%), Dâmbovița (14,7%) și Giurgiu (14,4%). Județul Teleorman are cea mai mică 

pondere a populației tinere (12,7%).                                                                                       

Evoluția grupelor de vârstă, în perioada 2008-2017 (Figura 3.1.13.2), arată că 

pentru grupa de vârstă 10-14 ani, la nivel regional se înregistrează o scădere până în 

                                            
21

 Raportul de dependență demografică = Număr de persoane tinere (sub 15 ani) și vârstnice (65 ani și peste) care revin 

la 100 de persoane în vârstă de muncă (15-64 ani) 

Figura 3.1.11.2 
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2016, urmată de o ușoară  creștere în anul 2017 (+258 persoane față de anul 2016). 

Această evoluție se observă și în județele Argeș, Călărași, Ialomița  și Prahova, unde în 

ultimii 2 ani populația de 10-14 ani înregistrează ușoare creșteri. Județele care au 

înregistrat scăderea populației de 10-14 ani pe întregul interval sunt Dâmbovița, Giurgiu și 

Teleorman.  

Populația din grupa de vârstă 15-19 ani este cel mai bine reprezentată în județele Călărași 

(5,8% din total) și Ialomița (5,8% din total), unde, începând cu 2015, această grupă de 

vârstă înregistrează ușoare creșteri. Județele cu cea mai mică pondere a grupei de vârstă 

15-19 ani sunt Prahova (4,9%) și Argeș (5%). 

Populația din grupa de vârstă 20-24 ani este mai bine reprezentată în județele Giurgiu 

(6%), Dâmbovița (5,8%) și Ialomița (5,8% din total), la polul opus situându-se județul 

Prahova (5,1%). 

Grupa de vârstă 15-24 de ani, care în următorii cinci ani va pătrunde pe piața 

muncii, prezintă valori relativ similare pentru toate județele, ușor mai scăzute însă 

pentru județul Prahova. 

Populația cu vârsta de peste 65 ani are ponderi mai mari decât valorile naționale (16,1%) 

și regionale (17,7%) în județele : Giurgiu (18,4%) și Teleorman (22,3%).  

 Distribuția pe medii rezidențiale (urban/rural) 

Populația regiunii Sud Muntenia este preponderent rurală. La 1 iulie 2017 ponderea 

populației care locuiește în orașe și municipii  a fost  de 42,8%, în ușoară descreștere față 

de 1 iulie 2008 (43,1%) 

Figura 3.1.14.4 
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Județele cu cele mai ridicate ponderi urbane sunt  Prahova (51,0%) și Argeș (49%), 

iar județele cu cele mai ridicate ponderi rurale sunt Dâmbovița (68,1%), Giurgiu (67,5%) și 

Teleorman (63,7%).  

Structura pe grupe de vârstă a populației pe medii rezidențiale confirmă faptul că 

procesul de îmbătrânire demografică este mai accentuat în mediul rural (11,2% față de 

numai 6,3% în urban). Efectele pe care procesul de îmbătrânire le are, atât asupra 

desfășurării vieții economice și sociale, cât și asupra perspectivelor evoluției demografice 

sunt evidențiate și prin raportul de dependență. 

Pentru grupa de vârstă 10-14 ani, evoluția în perioada 2008-2017, pe medii de 

rezidență, la data de 1 iulie, arată o scădere a ponderii populației din mediul rural în 

regiunea Sud Muntenia și în toate județele, cu excepția județului Prahova. Ponderile 

populației din mediul rural la această grupă de vârstă sunt cuprinse, în 2017, între 71,6% 

în județul Dâmbovița și 53,7% în județul Prahova. Sub media regională de 60,0% se 

situează județele Argeș (54,7%), Ialomița (54%) și Prahova (53,7%). Ponderea populației 

din mediul urban pentru grupa de vârstă 10-14 ani înregistrează creșteri în ultimii ani în 

toate județele regiunii.  

Pentru grupa de vârstă 15-19 ani, evoluția în perioada 2008-2017, pe medii de 

rezidență, la data de 1 iulie, arată o creștere a ponderii populației din mediul rural în 

județele Argeș, Ialomița, Prahova și Teleorman. 

Ponderile populației din mediul rural la această grupă de vârstă sunt cuprinse, în 

2017, între 73,3% în județul Dâmbovița și 55,8% în județul Prahova. Sub media regională 

de 62,8% se situează județele Argeș (57,9%), Ialomița (57%) și Prahova (55,8%). 

Figura 3.1.3.1 

 

Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

42,8% 49,0% 
40,1% 31,9% 32,5% 

47,5% 51,0% 
36,4% 

5
7
,1

7
%

 

5
1
,0

0
%

 

5
9
,9

5
%

 

6
8
,1

3
%

 

6
7
,4

7
%

 

5
2
,5

1
%

 

4
8
,9

7
%

 

6
3
,5

5
%

 

Distribuția pe medii rezidențiale a populației la 1 iulie 2017 

Ponderea persoanelor în mediul urban Ponderea persoanelor în mediul rural 



 
 

34 
 

Raportul de dependență demografică (raportul dintre numărul persoanelor de vârstă 

“dependentă”, persoane sub 15 ani și de 65 ani și peste, și populația în vârstă de muncă -

15-64 ani, exprimat la 100 de persoane) este mai mare în mediul rural (329 persoane 

tinere și vârstnice la 1000 persoane adulte) decât  în mediul urban (326 persoane tinere și 

vârstnice la 1000 persoane adulte). 

 

 Distribuția pe sexe 

În ceea ce privește structura populației regiunii Sud Muntenia pe sexe, populația 

feminină continuă să fie predominantă, ponderea ei în totalul populației fiind de 51,2%. La 

1 iulie 2017, raportul de masculinitate a fost de 954 persoane de sex masculin la 1000 

persoane de sex feminin. Până la vârsta de 53 ani, numărul bărbaților a fost mai mare 

decât numărul femeilor. Începând cu această vârstă, numărul femeilor l-a depășit pe cel al 

bărbaților. 

Populația feminină se concentrează în mediul rural într-o proporție mai mică (56,2% 

din totalul populației feminine) decât cea masculină (58,2%). Județele cu cea mai 

numeroasă populație masculină sunt Teleorman (49,2%), Călărași (49,1%), Giurgiu 

(49,1%) și Ialomița (49,1%), iar cele cu cea mai numeroasă populație feminină sunt 

Prahova (51,5%) și Argeș (51,4%).                                                     

 Structura etnică 

În urma Recensământului populației din 20 octombrie 2011 a rezultat ca 90,85% din 

populația Regiunii Sud Muntenia este de naționalitate română, minoritățile naționale 

reprezentând numai 9,15%, din care 3,9% rromi. Distribuția populației după etnie arată că 

ponderea populației de etnie română este majoritară în județele Argeș și Prahova (peste 

93%). Persoanele de etnie romă reprezintă 3,9% din totalul populației stabile, fiind 

repartizați relativ uniform în teritoriu, cu ponderi variind între 2,16% în județul Teleorman și 

7,48% în județul Călărași. Romii se întâlnesc într-o proporție relativ mai mare, de peste 

5,0% din populația stabilă, și în județele Giurgiu (5,41%), Dâmbovița (5,27%) și Ialomița 

(5,21%).  

 Mișcarea migratorie 

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) consideră migrația drept o mișcare a unei 

persoane sau a unui grup de persoane, fie peste o frontieră internațională, fie în interiorul 

unui stat. Migrația este o formă de mobilitate a populației și include orice fel de deplasare 

a populației, indiferent de durata, scopul sau forma acesteia. În această categorie sunt 
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incluse: migrația refugiaților, migrația economică, precum și migrația persoanelor care se 

deplasează pentru alte scopuri sau sub influența altor factori, cum ar fi reîntregirea 

familiei. 

Un factor al scăderii populației Regiunii Sud Muntenia este migrația, atât cea internă, 

cât și cea externă. Mutațiile din structura socio-economică a României au determinat o 

intensă mobilitate teritorială a populației, cu consecințe directe în modificarea numărului și 

structurii socio-demografice a populației în profil teritorial. În cadrul migrației interne, fluxul 

urban-rural merită o mențiune deosebită, fiind cel care deține cea mai mare pondere în 

cadrul acesteia.  Referitor la segmentul de populație care este mai dispusă la modificarea 

domiciliului, se constată o migrare a populației de la orașe la sate. 

 Tipuri de migrație.  În funcție de anumite criterii, se disting următoarele tipuri de migrație:  

• după aspectul teritorial: migrație internă, atunci când deplasarea se face în interiorul 

granițelor, sau migrație internațională, care presupune trecerea frontierei;  

• după factorul de timp: migrație permanentă sau migrație temporară;  

• după motivație: migrație voluntară, pentru muncă sau din motive economice, sau 

migrație forțată de calamități naturale, de persecuții politice, religioase, sau de războaie;  

• după mijloacele folosite: migrație reglementată sau ilegală. 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică –  Baza de date 

TEMPO, migrația populației în interiorul Regiunii Sud Muntenia, interregională și externă, 

în anul 2016, prezintă un sold migratoriu negativ (-4572  persoane).  

Alături de migrația internă (sold -8393 persoane), un factor deosebit de important 

pentru structura populației este și migrația externă, în special în rândul tinerilor și al 

persoanelor calificate, care afectează în special județele Argeș (19,3% din numărul 

emigranților definitivi din regiune), Dâmbovița (15,7% din numărul emigranților definitivi din 

regiune și Prahova (31,9% din numărul emigranților definitivi din regiune. Analizând 

migrația externă din punct de vedere a vârstei în anul 2016, la nivel regional, se constată 

că grupa de vârstă cea mai bine reprezentată este cea de 35-39 ani (15,7% din totalul 

emigranților definitivi din regiune), urmată de populația din grupa de vârstă 25-29 de ani 

(12,3% din totalul emigranților definitivi) și tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani (12,2% 

din totalul emigranților definitivi). 
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În perioada 1992 – 2015 nu s-a înregistrat o diminuare a contribuției migrației 

externe la scăderea demografică, ci o creștere a acesteia. Cea mai mare creștere, în 

ultimii 2 ani ai perioadei analizate a  înregistrat-o emigranții definitivi din grupa de vârstă 

35-39 de ani (în 2016 crește cu 218,6% față de 2014), urmată de  emigranții definitivi din 

grupa de vârstă 40-44 de ani (în 2016 crește cu 185,4% față de 2014) și de emigranții 

definitivi din grupa de vârstă 0-14 ani (în 2016 crește cu 118,6% față de 2014).   

În anul 2016, principala destinație a emigranților români a fost Spania, cu 5361 

persoane (23,5% din numărul total al emigranților definitivi), urmată de Germania cu 3959 

persoane (17,4% din numărul total al emigranților definitivi),  Italia cu 3575 emigranți 

români (15,7% din numărul total al emigranților definitivi), Austria cu 1347 persoane (5,9% 

din numărul total al emigranților definitivi), SUA cu 1281 persoane (5,6% din numărul total 

al emigranților definitivi) și Canada cu 1086 români (4,8% din numărul total al emigranților 

definitivi). 

Distribuția pe sexe a emigranților arată că în anul 2016, atât la nivel național cât și 

regional, predomină migrația externă a populației feminine, ponderea femeilor fiind de 

56%.  

Atât timp cât va exista un decalaj economic între țara noastră și țările dezvoltate, 

propensiunea spre emigrare nu se va diminua. Însă, dimensiunea fluxurilor de emigranți 

va depinde tot mai mult de politicile de imigrare ale țărilor dezvoltate „primitoare”. 

Transformările profunde din sistemul legislativ, respectiv libera circulație a persoanelor, au 

constituit premisele accentuării creșterii nivelului migrației internaționale.  

Figura 3.1.6.1 
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Alături de migrația definitivă întâlnim și migrația temporară22 pentru muncă (euro 

navetiștii), în special în rândul tinerilor și al persoanelor calificate, cu tendință de 

accentuare pe termen mediu. După anul 2001, odată cu desființarea vizelor de intrare în 

aproape toate țările europene, sute de mii de români au plecat în țările din sudul și vestul 

Europei.    

Migrația sezonieră în afara țării, a devenit a doua modalitate importantă de  

rezolvare a  problemelor existențiale  pentru  o  tot mai mare  parte  din  populația  rurală  

(în  special  tânără) a regiunii Sud Muntenia (60,87% din emigranții temporari provin din 

mediul rural). 

Datele oficiale disponibile arată că în perioada 2012-2016 acest fenomen capătă 

amploare, numărul emigranților temporari din Regiunea Sud Muntenia crește cu 5783 

persoane (de la 26556 persoane în 2012 la 32339 persoane în 2016). 10,2% (3285 tineri) 

dintre emigranții temporari sunt copii (grupa de vârstă 0-14 ani). Pentru grupa de vârstă 

15-19 ani, valorile cele mai mari s-au înregistrat în anul 2016, în județul Prahova (548 

persoane – echivalentul a peste 19 clase de elevi), Argeș (429 persoane – echivalentul a 

peste 15 clase de elevi) și Dâmbovița (364 persoane – echivalentul a 13 clase de elevi). 

La polul opus se situează județele Teleorman (274 persoane – echivalentul a aproape 10 

clase de elevi), Giurgiu, Călărași și Ialomița (aproximativ 200 persoane – echivalentul a 7 

clase de elevi). 

Fenomenul imigrației în România a înregistrat modificări semnificative începând cu 

anul 2007, anul aderării la Uniunea Europeană, prin creșterea numărului de cetățeni 

                                            
22

 Emigranţi temporari sau cu stabilirea reşedinţei obişnuite sunt persoanele care emigrează în străinătate pentru o 

perioadă de cel puţin 12 luni. 

Figura 3.1.6.2 
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străini din țară. În 2016 numărul imigranților străini care au venit în regiunea Sud Muntenia 

a fost de 668 imigranți definitivi și 32339 imigranți temporari.  

 Nivelul de trai 

Impactul sărăciei asupra educației este unul semnificativ, principala cauză a 

abandonului școlar fiind lipsa resurselor financiare. Asigurarea accesului la învățătură este 

primordială în ruperea cercului sărăciei și în promovarea unei incluziuni sociale reale. 

Strategia EUROPA 2020 are drept țintă diminuarea până în anul 2020 a numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială cu cel puțin 20 de milioane 

persoane, comparativ cu anul 2008. Obiectivul pentru România în perspectiva 2020, 

propune reducerea cu 580.000 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială.  

Indicatorii principali care măsoară sărăcia, sunt: rata deprivării materiale severe 

(ce caracterizează persoanele de 18 și peste, care, din cauza lipsei resurselor financiare, 

nu își pot permite un anumit standard de viață considerat decent) și rata riscului de 

sărăcie. Datele statistice oficiale furnizate de INS, arată că în România numărul 

persoanelor care se confruntă cu lipsuri materiale severe se situează încă la un nivel 

destul de ridicat, deși acest procent a scăzut de la 38% în 2007, la 23,8% în 2016.  
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În regiunea Sud Muntenia, scăderea Rata deprivării materiale severe23  este 

semnificativă, de la 43,6% în 2007 la 27,5% în 2016 (peste media națională). În 2016 

crește  cu 0,7 procente față de 2015.  Cu această valoare  regiunea Sud Muntenia se 

poziționează pe penultimul loc între regiunile țării, peste un sfert din populație fiind 

afectată de privare materială severă, în sensul că nu-și poate permite să achiziționeze 

articole considerate dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un trai decent. 

Ponderea persoanelor amenințate de sărăcie sau de excluziune socială este de 

asemenea ridicată pe perioada de analiză 2007-2016, atât la nivel național, cât și la nivel 

regional, chiar dacă sunt semnalate scăderi ale acesteia în toate regiunile. În anul 2007 

aproape jumătate din populația României (47%) era amenințată de sărăcie și excluziune 

socială. Analizând evoluția Ratei riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE)24 

pentru Regiunea Sud Muntenia, în perioada 2007-2016, se observă că, deși este în 

scădere (de la 52% în 2007, la 41,2% în 2016) aceasta se  menține la un nivel ridicat față 

de media pe țară (38,8%).  

  

                                            
 

 

Figura 3.1.6.3 
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 Proiecții demografice la orizontul anului 206025 

Din punct de vedere demografic, principalii factori care acționează asupra mărimii și 

structurii populației sunt: fertilitatea, mortalitatea și migrația. 

Din 1990 populația țării a scăzut an de an, într-un ritm mediu anual negativ de -

0,18%, scădere datorată atât sporului natural negativ, cât și soldului negativ al migrației 

externe. Evoluția demografică recentă a constituit baza scenariilor de proiectare prin care 

s-a efectuat o anticipare a nivelului fertilității, speranței de viață la naștere și sporului 

migratoriu care va fi înregistrat la nivelul României până în anul 2060. Se anticipează că, 

în ipoteza constantă de proiectare cu migrație externă, populația României va scădea 

până în 2060 cu aproximativ 7,2 milioane locuitori, iar în variantele fără migrație 

diminuarea populației va fi de 6,9 milioane locuitori. Până în anul 2030 scăderea 

populației va fi moderată și ușor mai accentuată spre anul 2060, principalul factor al 

acestor evoluții fiind scăderea naturală.   

Populația tânără (0-14 ani) va cunoaște o scădere semnificativă în perioada  2015-

2060, de aproape 1,3 milioane persoane (ponderea tinerilor în totalul populației se va 

diminua de le 15,5% în 2015, la 12,8% în 2060.  

În regiunea Sud Muntenia populația tânără (0-14 ani) se va reduce în perioada 

analizată cu 55% (aproximativ 250 mii persoane), scădere mai accentuată decât media 

națională (42%). 

                                            
25

 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa 02 Proiectarea populatiei scolare SM – pentru 

vizualizare clic aici 

Figura 3.2.1 

 

Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României, în profil teritorial, la orizontul anului 2060 
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Scăderea continuă a populației în vârstă de 15-18 ani va avea efecte importante 

asupra sistemului de învățământ secundar superior, inclusiv în IPT. Se estimează o 

scădere a acestui segment al populației, în perioada 2015-2030, cu 14% la nivel național 

și cu 20,7% la nivelul regiunii Sud Muntenia, iar în perioada 2015-2060, cu 40% la nivel 

național și cu 50,8% la nivelul regiunii Sud Muntenia. Județele cu cele mai drastice 

scăderi ale a populației în vârstă de 15-18 ani sunt: Teleorman (-61%; diferența de 6977 

persoane reprezintă echivalentul a 249 de clase mai puțin realizate în învățământul 

secundar superior în intervalul cuprins între 2015 și 2060), Giurgiu (-57,2%; diferența de 

3730 persoane reprezintă echivalentul a 99 de clase mai puțin realizate în învățământul 

secundar superior în intervalul cuprins între 2015 și 2060), Argeș (-52,9%; diferența de 

12218 persoane reprezintă echivalentul a 436 de clase mai puțin realizate în învățământul 

secundar superior în intervalul cuprins între 2015 și 2060). 

În același timp, populația aptă de muncă (15-64 ani) a României va scădea până în 

2060 cu aproape 5,4 milioane persoane (ponderea populației adulte în totalul populației se 

va diminua de la 67,0% în anul 2015 la 57,0% în 2060. Populația aptă de muncă (15-64 

ani) din regiunea Sud Muntenia va scădea până în 2060 cu aproape 1,1 milioane 

persoane (ponderea populației adulte în totalul populației se va diminua de la 66,0% în 

anul 2015 la 56,0% în 2060. Pentru populația în vârstă de 65 ani și peste a României este 

anticipată o creștere de 20%, ponderea populației vârstnice în total populație va crește în 

perioada 2015-2060 de la 17,2% la peste 29,0%, pe fondul reducerii ponderii tinerilor. 

Acest lucru va duce la accentuarea gradului de îmbătrânire demografică a populației 

României. În regiunea Sud Muntenia, populația în vârstă de 65 ani și peste va înregistra o 

Figura 3.2.2 

 

Sursa: INS , Proiectarea populaţiei şcolare a României, la orizontul anului 2060 
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scădere cu 7% pe fondul creșterii ponderii populației vârstnice în total populație, în 

perioada 2015-2060, de la 19% la 32,1%.  

Raportul total de dependență demografică va crește treptat de la 47 persoane în vârstă 

“dependentă” la 100 persoane apte de muncă, în 2011, la 63 persoane în vârstă 

“dependentă” la 100 persoane apte de muncă, în  2060.  

Scăderea populației  tinere va determina reducerea raportului de dependență al tinerilor26 

de la 23, în 2011, la 20 tineri la 100 persoane adulte, în 2060. În același timp raportul de 

dependență al vârstnicilor27 va crește constant. Dacă în anul 2011 la 100 persoane apte 

de muncă reveneau 24 persoane vârstnice, în 2060 vor reveni 44 persoane vârstnice. 

 Principalele concluzii din analiza demografică. Implicații pentru IPT 

Imaginea furnizată de analiza demografică, se caracterizează prin: 

 Declinul demografic general, în mod accentuat pentru populația tânără.  

 Sporul natural negativ 

 Reducerea naturală prognozată a populației tinere agravată de migrația 

externă (cu tendință de accentuare după 2007, în condițiile integrării în UE). A apărut deja 

în acest sens un deficit de forță de muncă tânără înalt calificată (IT, științe și tehnologie, 

medicină etc.) precum și  de tineri lucrători cu diverse calificări căutate pe piața europeană 

a muncii (construcții, asistență socială și medicală etc.). 

 Densitate superioară mediei pe țară 

 Scăderea populației urbane pe fondul creșterii populației rurale 

 Ponderea populației de etnie roma în totalul populației regiunii depășește 

ponderea acesteia la nivel național. Se recomanda înființarea de clase pentru 

învățământul TVET în localitățile cu populație preponderent de etnie rroma și inițierea 

unor acțiuni pentru școlarizarea acestora.  

 Reduceri semnificative ale populației școlare ceea ce poate conduce la 

dispariția la nivel regional a multor unități de IPT. 

 În schimb, proiecțiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor 

(2015-2030) o consolidare relativă a populației din grupa de  vârstă 45-49 ani, active pe 

piața muncii, ceea ce va conduce la o nevoie crescândă de formare continuă - 

oportunitate în atenția școlilor interesate de compensarea pierderilor de populație școlară . 

 În perioada 2007-2015, rata sărăciei relative a avut o evoluție fluctuantă, 

înregistrând valori mai mari decât la nivel național.   

                                            
26

 Numărul tinerilor (0-14 ani) ce revine la 100 persoane apte de muncă (15-64 ani) 
27

 Numărul vârstnicilor (65 ani și peste) ce revine la 100 persoane apte de muncă (15-64 ani) 
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 În perioada analizată, regiunea Sud Muntenia s-a confruntat cu fenomenul 

de îmbătrânire demografică, ca urmare a scăderii natalității și a creșterii populației adulte. 

Fenomenul de îmbătrânire demografică a fost mai accentuat în județul Teleorman, unde 

populația vârstnică deținea 21,8% din total populația vârstnică a regiuni Sud Muntenia. 

Tendința de îmbătrânire a populației are următoarele efecte negative: 

o reducerea numărului populației active  

o deteriorarea raportului de dependență economică 

o reducerea populației de vârstă școlară cu efecte negative asupra întregului 

sistem educațional și asupra întregii vieți economice și sociale 

Față de aceste constatări, se recomandă: 

 Îmbătrânirea populației constatată la nivelul regiunii reclamă implementarea unor 

politici care să conducă la prelungirea vieții active pentru adulți: 

- Dezvoltarea și extinderea la nivel național a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale 

populației vârstnice (asistența medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, 

centre medicale de zi, centre comunitare de psihiatrie, unități medico-sociale); 

- Dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ și calitativ prin 

asigurarea de agenți de turism – ghizi cu experiență în a avea grijă de pensionari), 

dezvoltarea serviciilor de estetică și înfrumusețare. Se recomanda creșterea școlarizării 

pentru domeniile de calificare: turism și alimentație și estetica și igiena corpului 

omenesc. 

 Declinul grupei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării resurselor 

umane prin sprijinirea unei vieți active pe piața muncii cât mai lungi și o bătrânețe activă. 

Aceasta presupune educația și formarea pe parcursul întregii vieți, retragerea din 

activitate mai târziu și progresiv.   

 Scăderea populației școlare necesită:   

−   Restructurarea rețelei școlare și corelarea ofertei VET cu cererea pieței muncii; 

− Dezvoltarea de programe pentru menținerea elevilor în educație și prevenirea părăsirii 

timpurii a școlii; 

− Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creșterea participării la învățământul VET a 

persoanelor care provin din  grupuri vulnerabile (populația de etnie rromă, familii cu 

venituri scăzute etc.):  „școala după școală”, învățarea asistată și educația remedială,  

„educația de a doua șansă” 

− Promovarea unei culturi a învățării permanente și a „regiunilor de învățare”; 

− Asigurarea accesului cadrelor didactice din VET la programe de reconversie 

profesională. 
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 Diversitatea etnică, chiar dacă nu prea accentuată, necesită  o serie de măsuri, 

cum ar fi:  

- Educație multiculturală 

- Soluții pentru asigurarea accesului egal la educație și a varietății opțiunilor  

- Programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate (conf. 

recensământului din 2011, 3,9% din populația regiunii este de etnie rromă). 

 Ponderea mare a populației cu vârsta între 30-64 ani, necesită  o serie de 

măsuri, cum ar fi: 

- creșterea a nevoilor de formare continuă, importantă oportunitate pentru 

unitățile școlare interesate în compensarea diminuării populației școlare. 

 Deschiderea pieței muncii din întreaga Uniune Europeană, creșterea migrației 

externe și creșterea deficitului de forță de muncă, necesită  o serie de măsuri de creștere 

a atractivității locurilor de muncă și de stimulare a angajării proaspeților absolvenți ai 

învățământului profesional și tehnic prin acțiuni conjugate ale tuturor actorilor implicați de 

la nivel național și local. 

 Nivelul de trai scăzut  din Regiunea Sud Muntenia, nivel apreciat prin rata 

deprivării materiale severe și rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE), 

este un factor de influență important în abandonul școlar și nivelul scăzut de educație al 

unei importante părți din populație și impune  continuarea și amplificarea măsurilor de 

sprijinire a elevilor din familiile cu nivel de trai scăzut pentru continuarea studiilor (burse 

școlare, susținere financiară pentru cazare și masă la internate școlare, asigurare/ 

decontarea transportului, etc.) 
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Dinamica firmelor  - unităţi locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii -  

jud. DÂMBOVIŢA 

Sursa: DJS Dambovita, Anuarul statistic 

2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 

   

          

Nr. de unităţi locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe clase de mărime. Jud. DÂMBOVIŢA      

     

   - nr. firme -    

Anul \ clasa de mărime Total 

firme 

0-9 

angajaţi 

10-49 

angajaţi 

50-249 

angajaţi 

peste 

250 

angajaţi  

Total 

IMM  

(0-249 

angajaţi) 

   

2008 7729 6861 680 158 30 7699    

2009 7563 6749 635 156 23 7540    

2010 6804 6057 602 122 23 6781    

2011 6178 5357 658 139 24 6154    

2012 6460 5607 685 144 24 6436    

2013 6656 5814 698 123 21 6635    

2014 6932 6095 692 123 22 6910    

2015 7140 6267 728 123 22 7118    

2016 7452 6544 756 130 22 7430    

                 

Ponderea pe clase de mărime a nr. de unităţi locale active. Jud.DÂMBOVIŢA 

   - % firme -    

  

Total 

0-9 

angajaţi 

10-49 

angajaţi 

50-249 

angajaţi 

peste 

250 

angajaţi  

Total 

IMM  

(0-259 

angajaţi) 

 

  

2008 100,0 88,8 8,8 2,0 0,4 99,6    

2009 100,0 89,2 8,4 2,1 0,3 99,7    

2010 100,0 89,0 8,8 1,8 0,3 99,7    

2011 100,0 86,7 10,7 2,2 0,4 99,6    

2012 100,0 86,8 10,6 2,2 0,4 99,6    

2013 100,0 87,3 10,5 1,8 0,3 99,7    
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2014 100,0 87,9 10,0 1,8 0,3 99,7    

2015 100,0 87,8 10,2 1,7 0,3 99,7    

2016 100,0 87,8 10,1 1,8 0,3 99,7    

 

Personalul din unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei 

naţionale. Jud. DÂMBOVIŢA 

          

  CAEN Rev.2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Industrie extractivă  4302 3660 3153 2244 1613 1807 1649 1451 1237 

Industrie prelucrătoare 25320 22303 20377 21340 20940 20031 20708 20221 20713 

Productia si furnizarea de 

energie electrică şi termică, 

gaze, apă calda si aer 

conditionat 779 1261 1038 893 746 442 377 300 298 

Distributia apei; salubritate, 

gestionarea deseurilor 1319 1174 1094 1237 1250 1212 1133 1049 1062 

Construcţii 6660 5774 4076 4638 4300 3760 3591 4046 4164 

Comerţ 1) 13863 12063 11223 12035 12237 11882 11933 11893 11761 

Hoteluri şi restaurante 1205 1243 1228 1473 1452 1559 1533 1700 1911 

Transport, depozitare şi activitati 

de posta si curierat 4053 3796 3291 3496 3885 4165 4327 4670 5192 

Informatii si comunicatii 686 634 527 497 640 604 562 608 606 

Tranzacţii imobiliare 601 327 327 396 416 437 367 373 420 

Activitati profesionale, stiintifice 

si tehnice 1614 1667 1604 1563 1846 1653 1718 1739 1861 

Activitati de servicii 

administrative 2052 2523 2541 2770 2745 2947 2759 3135 3747 

Învăţământ 2) 139 140 134 135 138 142 175 238 216 

Sănătate şi asistenţă socială 2) 286 278 326 313 399 447 463 477 525 

Activitati de spectacole, culturale 

si recreative 138 205 259 213 257 284 265 324 358 

Alte activităţi  2364 2317 2248 2389 2549 2640 2160 2683 2279 

   Total 65381 59365 53446 55632 55413 54012 53720 54907 56350 
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Structura personalului din unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale 

economiei naţionale. Jud.DÂMBOVIŢA  

           

        %   

  CAEN Rev.2 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Industrie extractivă  6,6% 6,2% 4,0% 2,9% 3,3% 3,1% 2,6 2,2   

Industrie prelucrătoare 38,7% 37,6% 38,4% 37,8% 37,1% 38,5% 36,8 36,8   

Productia si furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă 

calda si aer conditionat 1,2% 2,1% 1,6% 1,3% 0,8% 0,7% 0,5 0,6   

Distributia apei; salubritate, 

gestionarea deseurilor 2,0% 2,0% 2,2% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0 1,9   

Construcţii 10,2% 9,7% 8,3% 7,8% 7,0% 6,7% 7,4 7,4   

Comerţ 1) 21,2% 20,3% 21,6% 22,1% 22,0% 22,2% 21,7 20,9   

Hoteluri şi restaurante 1,8% 2,1% 2,6% 2,6% 2,9% 2,9% 3,1 3,4   

Transport, depozitare şi activitati 

de posta si curierat 6,2% 6,4% 6,3% 7,0% 7,7% 8,1% 8,5 9,2   

Informatii si comunicatii 1,0% 1,1% 0,9% 1,2% 1,1% 1,0% 1,1 1,1   

Tranzacţii imobiliare 0,9% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7 0,7   

Activitati profesionale, stiintifice si 

tehnice 2,5% 2,8% 2,8% 3,3% 3,1% 3,2% 4,1 3,3   

Activitati de servicii administrative 3,1% 4,2% 5,0% 5,0% 5,5% 5,1% 4,7 6,6   

Învăţământ 2) 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4 0,4   

Sănătate şi asistenţă socială 2) 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9 0,9   

Activitati de spectacole, culturale 

si recreative 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6 0,6   

Alte activităţi  3,6% 3,9% 4,3% 4,6% 4,9% 4,0% 4,9 4,0   

   Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0 100,0   
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 PROFILUL ECONOMIC JUDEŢEAN 

 

Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii 

Sursa: DJS Dambovita, Anuarul statistic 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 

   - mil. RON (preţuri curente) -   

Jud. Dambovita 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

industrie 762,2 796,9 630 1133,2 1094,4 1087,4 815,1 584,2  

construcţii 51 28,8 45,7 34,2 25,4 26,8 60,3 57,2  

comerţ 179,4 121,1 108,5 191,4 272,9 106,1 124,3 180,9  

servicii  130,7 91,3 103,5 131,9 103,4 170,5 232,7 234,5  

alte activitati 54,6 55,9 49,1 139,1 71,4 68,6 93,0 50,7  

TOTAL judet 1177,9 1094,0 936,8 1629,8 1567,5 1459,4 1325,4  1107,5 

           

   - Structura în % -     

Jud. Dambovita 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

industrie 64,7 72,8 67,3 69,5 69,8 74,5 61,5 52,7  

construcţii 4,3 2,6 4,9 2,1 1,6 1,8 4,5 5,2 

comerţ 15,2 11,1 11,6 11,7 17,4 7,3 9,4 16,3 

servicii  11,1 8,3 11,0 8,1 6,6 11,7 17,6 21,2 

alte activitati 4,6 5,1 5,2 8,5 4,6 4,7 7,0 4,6 

TOTAL judet 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 
 

 

 Principalii indicatori economici  
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PRODUSUL INTERN BRUT ÎN JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA       

 

                                                                                                                                                  milioane 

lei preţuri curente  

      

CAEN Rev. 2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agricultură, silvicultură şi pescuit  955,6 994,8 1106,5 957,3 1052,5 915,3 941,3 

Industria extractivă; industria 

prelucrătoare; producția și 

furnizarea de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă și aer 

condiționat; distribuția apei; 

salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activități de 

decontaminare 2462,0 4007,9 4087,4 4062,6 3664,0 3702,8 4147,5 

din care: industria prelucrătoare 2263,6 3717,4 3775,6 3869,7 3460,7 3527,8 3934,9 

Construcţii 515,1 407,8 386,2 384,3 370,6 564,3 381,4 

Comerț cu ridicata și cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor; 

transport și depozitare; hoteluri și 

restaurante 2041,8 1691,9 1495,2 2158,0 2220,0 2202,0 2701,0 

Informații și comunicații 46,2 39,6 44,5 58,0 80,3 67,7 61,3 

Intermedieri financiare şi asigurări 70,8 61,4 27,3 83,4 114,2 121,5 122,7 

Tranzacţii imobiliare 759,8 486,4 469,8 550,9 1002,5 658,1 761,4 

Activități profesionale, științifice și 

tehnice; activități de servicii 

administrative și activități de 

servicii suport 219,1 308,4 335,9 504,5 548,1 479,7 508,7 

Administrație publică și apărare; 

asigurări sociale din sistemul 

public; învățământ; sănătate și 

asistență socială 1039,3 1046,5 984,6 1094,8 1186,0 1392,9 1242,6 

Activități culturale și spectacole; 

reparații de produse de uz casnic 

și alte servicii 111,3 110,5 139,5 156,9 145,1 156,2 222,1 

Valoarea adaugată brută (VAB) 8221,0 9155,2 9076,9 10010,5 10383,1 10260,6 11090,4 

Produs intern brut (PIB) - total 9154,5 10248,9 10348,6 11448,0 11787,6 11594,5 12629,6 
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STRUCTURA - JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

11,6 10,9 12,2 9,6 10,1 8,9 8,5 

29,9 43,8 45,0 40,6 35,3 36,0 37,4 

             

6,3 4,5 4,3 3,8 3,6 5,5 3,4 

24,8 18,5 16,5 21,6 21,3 21,5 24,4 

0,6 0,4 0,5 0,6 0,8 0,7 0,6 

0,9 0,7 0,3 0,8 1,1 1,2 1,1 

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

2,7 3,4 3,7 5,0 5,3 4,7 4,6 

12,6 11,4 10,8 10,9 11,4 13,6 11,2 

1,4 1,2 1,5 1,6 1,4 1,5 2,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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MUNTENIA 

                                                                                                                                                  milioane lei 

preţuri curente  

     

CAEN Rev. 2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agricultură, silvicultură şi pescuit  5781,2 5298,0 6986,8 5527,1 6968,5 5735,3 5858,2 

Industria extractivă; industria prelucrătoare; 

producția și furnizarea de energie electrică 

și termică, gaze, apă caldă și aer 

condiționat; distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare 20156,3 23465,2 25775,8 23172,0 26298,8 32563,9 28745,0 

din care: industria prelucrătoare 17843,6 19059,1 21215,4 19031,8 22995,6 29201,5 25366,4 

Construcţii 6084,2 5373,8 4802,5 4715,9 4727,1 4636,9 4355,3 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor; 

transport și depozitare; hoteluri și 

restaurante 11102,6 9016,4 7335,5 10423,4 10738,9 11033,9 13273,0 

Informații și comunicații 912,7 569,2 769,5 838,2 1027,7 888,9 939,8 

Intermedieri financiare şi asigurări 588,8 508,3 282,9 713,1 956,6 907,1 892,9 

Tranzacţii imobiliare 4685,8 4767,4 4776,8 5490,0 5465,8 6761,8 7935,1 

Activități profesionale, științifice și tehnice; 

activități de servicii administrative și 

activități de servicii suport 2072,3 2315,3 2847,6 3086,8 3826,6 3994,8 4477,2 

Administrație publică și apărare; asigurări 

sociale din sistemul public; învățământ; 

sănătate și asistență socială 6462,6 6611,0 6358,2 6871,0 7206,2 8765,1 7786,9 

Activități culturale și spectacole; reparații de 

produse de uz casnic și alte servicii 931,5 1032,9 1470,0 1426,5 1327,2 1514,1 1896,0 

Valoarea adaugată brută (VAB) 58778,0 58957,5 61405,6 62264,9 68543,4 76801,8 76159,4 

Produs intern brut (PIB) - total 65141,8 66114,8 70037,1 71130,8 77804,3 86814,7 86647,2 

 

 

STRUCTURA - REGIUNEA SUD - MUNTENIA 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

9,8 9,0 11,4 8,9 10,2 7,5 7,7 

34,3 39,8 42,0 37,2 38,4 42,4 37,8 
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10,4 9,1 7,8 7,6 6,9 6,0 5,8 

18,9 15,3 11,9 16,7 15,6 14,4 17,4 

1,6 1,0 1,3 1,3 1,5 1,1 1,2 

1,0 0,9 0,5 1,1 1,4 1,2 1,2 

8,0 8,1 7,8 8,8 8,0 8,8 10,4 

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

11,0 11,2 10,4 11,0 10,5 11,4 10,2 

1,6 1,8 2,4 2,3 1,9 2,0 2,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE (LA NIVEL 

NAŢIONAL)    

 

                                                                                                                                            

milioane lei preţuri curente  

   

CAEN Rev. 2  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agricultură, silvicultură şi pescuit  29874,2 36363,1 27788,8 34402,8 31568,5 29825,4 31147,1 

Industria extractivă; industria 

prelucrătoare; producția și furnizarea 

de energie electrică și termică, gaze, 

apă caldă și aer condiționat; 

distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare 

148553,

1 160910,4 

149324,

6 

160605,

6 

168952,

2 

171555,

4 

183832,

3 

Construcţii 47762,3 44933,1 44437,3 44894,5 41626,1 41841,1 46559,4 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și 

motocicletelor; transport și 

depozitare; hoteluri și restaurante 69740,4 65059,5 

102165,

2 93464,6 99989,9 

121325,

9 

140059,

8 

Informații și comunicații 17811,8 23626,1 23754,1 31489,8 32368,4 35993,7 40485,3 

Intermedieri financiare şi asigurări 11681,0 16096,0 17905,6 25124,3 24107,3 22997,3 22233,2 

Tranzacţii imobiliare 46250,9 45362,9 47649,4 50676,6 54306,3 60607,9 62957,3 

Activități profesionale, științifice și 

tehnice; activități de servicii 

administrative și activități de servicii 

suport 24716,8 31442,6 30621,9 40875,4 42421,4 49908,7 52505,1 
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Administrație publică și apărare; 

asigurări sociale din sistemul public; 

învățământ; sănătate și asistență 

socială 56607,7 55755,9 60777,2 63982,0 77445,0 69733,0 80520,6 

Activități culturale și spectacole; 

reparații de produse de uz casnic și 

alte servicii 13398,8 16282,6 17872,0 15888,0 18421,4 22763,9 23738,8 

Valoarea adaugată brută (VAB) 

466397,

0 495832,2 

522296,

1 

561403,

6 

591206,

5 

626552,

3 

684038,

7 

Produs intern brut (PIB) - total 

523693,

3 565097,2 

595367,

3 

637456,

0 

668143,

6 

712658,

5 

762341,

8 

 

STRUCTURA - ROMANIA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

6,4 7,3 5,3 6,1 5,3 4,7 4,6 

31,9 32,5 28,6 28,6 28,6 27,1 26,8 

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

15,0 13,1 19,6 16,6 17,0 19,1 20,5 

3,8 4,8 4,5 5,6 5,5 5,8 5,9 

2,5 3,2 3,4 4,5 4,0 4,4 3,2 

9,9 9,1 9,1 9,0 9,2 9,7 9,2 

5,3 6,3 5,9 7,3 7,2 7,9 7,7 

12,1 11,2 11,6 11,4 13,1 11,2 11,8 

2,9 3,3 3,4 2,8 3,1 3,5 3,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

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

Valoarea PIB/locuitor este un indicator sintetic utilizat pentru aprecierea gradului de 

dezvoltare. Analizând proiecţia creşterii PIB, se constată că în judeţul Dâmboviţa acest 

indicator înregistrează ritmuri 

susţinute de creştere.  

Produsul intern brut 

realizat în anul 2011 în judeţul 

Dâmboviţa a fost de 10322,8 

milioane lei (RON) preţuri 

curente, reprezentând 1,9% 

din produsul întern brut 

Structura VAB pe sectoare mari de activitate, comparativ 

cu media naţională şi europeană în 2008 

- Judetul DAMBOVITA
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realizat pe ţară şi 14,8% din PIB-ul pe regiune. 

Valoarea adăugată brută (VAB) reprezintă valoarea nou creată (rezultată din 

valoarea noilor produse şi servicii create minus valoarea consumului intermediar pentru 

producerea acestora). 

Pentru scopurile analizei de faţă este relevantă desprinderea unor concluzii din 

evoluţia structurii VAB pe 

sectoare de activitate şi 

compararea structurii VAB la nivel european, naţional şi judeţean  

În judeţul Dâmboviţa rezultă o pondere semnificativă a VAB în industrie (45.2% - locul 

patru în regiune, peste media regională,şi peste cea naţională). Construcţiile deţin 4,3% 

din VAB, situându-ne atât sub media regională cât şi sub cea naţională (situează judeţul 

pe locul 5 din regiune). Dintre servicii (38,3% din VAB) se remarcă transporturile şi 

depozitarea, hotelurile şi restaurantele, atât peste media regională cât şi cea naţională.  

 

Structura valorii 

adăugate brute pe ramuri de 

activitate în anul 2011 a avut următoarele caracteristici: 

- serviciile au înregistrat, după industrie( 45,2%), cea mai mare contribuţie la 
formarea valorii adăugate brute (38,3%); în anul 2011 la această componentă cea mai 
mare contribuţie şi-au adus-o următoarele activităţi: comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
transport, depozitare şi hoteluri şi restaurante cu 41,9%;  

- agricultura, silvicultura şi pescuitul au contribuit cu 12,2% din valoarea adăugată 
brută totală; 

- construcţiile au avut o contribuţie mai mică, de numai 4,3% la formarea valorii 
adăugate brute. 

În structura valorii adăugate brute pe ramuri de activitate în anul 2011 faţă de anul 

2002, au intervenit următoarele modificări: 

 creşterea ponderii valorii adăugate brute judeţene realizate în sfera 
(agricultura,  silvicultura şi pescuitul, industrie şi construcţii) de la 48,0% în anul 2007, la 
61,7% în anul 2011; 

- ponderea valorii adăugate brute realizate în agricultură, vânătoare şi silvicultură a 
scăzut de la 15,7% în 2007 la 12,2% în 2011; 

- ponderea valorii adăugate brute realizate în industrie s-a majorat semnificativ 

Evoluţia structurii VAB, pe sectoare de activitate - 

judeţul DÂMBOVIŢA

15.7
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Sursa: Calculat pe baza datelor INS, "Conturi naţionale Regionale", ediţia 2010 

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Dâmboviţa, D.J.S. Dâmboviţa, 2014 
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(45,2% în 2011 faţă de 26.6% în 2007); 
- ponderea valorii adăugate brute realizată în construcţii a scăzut de la 5,7% în anul 

2007, la 4,3% în anul 2011; 
-  

Productivitatea muncii 

     Deşi în scădere cu 13% faţă de anul 2008, în 2009 productivitatea muncii la nivel 

regional, calculată ca valoarea PIB (la paritatea puterii de cumpărare, PPC) raportată la 

totalul populaţiei ocupate,  reprezenta doar 35% din media UE-27. Comparativ cu celelalte 

regiuni, Regiunea Sud Muntenia se situa în 2009 la acelaşi nivel cu media naţională, 

ocupînd poziţia a cincea, după Bucureşti-Ilfov, Regiunea Vest, Nord Vest şi Centru. 

 Creşterea productivităţii muncii între 2000-2008 nu a fost singulară, toate ţările cu care 

România concurează direct înregistrând dinamici pozitive. Pe de altă parte, 

productivitatea muncii în România se află sub media europeană, în urma Croaţiei, 

Macedoniei şi Turciei, ţări nemembre ale UE încă. Cu o productivitate atât de scăzută, 

România nu poate găsi în exporturi principalul motor de relansare economică. Singurele 

ţări din UE care au înregistrat scăderi ale productivităţii muncii în 2009 au fost România, 

Lituania şi Grecia, practic ţările europene care au aplicat cele mai severe măsuri anti-

criză. Cum în cazul României aceste măsuri au culminat în 2010, ne aşteptăm ca 

dinamica negativă a productivităţii să fi continuat. 

Evoluția productivității muncii la nivel național  

Anii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

Total 103.2 106.8 117.0 105.3 110.3 105.8 107.1 105.9 107.6 94.6  

 

sursa datelor    http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD/index.htm - Obiectiv 11. 

Creşterea productivităţii muncii şi îmbunătaţirea ratei de ocupare 

www.bns.ro/fisiere.portal/barometru.ppt 

3.1.3. Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime 

Activitatea economică în cadrul judeţului s-a desfăşurat de agenţi economici organizaţi în 

trei categorii de întreprinderi: societăţi comerciale active, asociaţii familiale, persoane 

independente. În perioada 2002-2009 se constată o creştere a numărului de societăţi 

comerciale active înregistrată în special în sfera întreprinderilor mici şi mijlocii şi mai ales 

în zona serviciilor şi construcţiilor. Începând cu anul 2010 se constată o scădere a 

acestora până în anul 2012. 

 Agenţi economici activi, pe forme de proprietate 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

număr 

Societăţi 

comerciale 

active 4148 4560 5257 5820 6207 6881 7577 7361 6610 5976 6250 

http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD/index.htm
http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD/ob11.htm
http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD/ob11.htm
http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD/ob11.htm
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 Sursa: Date calculate din Anuarul statistic al judeţului 

Dâmboviţa, D.J.S. Dâmboviţa, 2014 

Asociaţii 

familiale 6312 6605 6711 4634 3008 2990 704 639 612 618 1224 

Persoane 

independente 3538 3532 3531 3050 3478 3585 6169 6281 5949 5606 5990 

Din numărul total al societăţilor comerciale active 39,1% funcţionau în comerţ, 

12,4% în industrie, 9,7% în construcţii, 11,7% în transport şi depozitare, 7,8% în activităţi 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice, etc.  

Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii 

La sfârşitul 

anului 2012 în judeţul 

Dâmboviţa funcţionau 

6460 unităţi locale 

active în industrie, 

construcţii, comerţ şi 

alte servicii, 

reprezentând 1,4% 

din unităţile locale 

active ale ţării şi 

12.9% din unităţi 

locale ale Regiunii Sud. Din numărul 

total al unităţilor active, 40.0% 

funcţionau în comerţ, 12.8% în industrie, 9,5% în construcţii, 11.6% în transporturi, 

depozitare. 

IMM-urile reprezentau 99,6% din numărul total al unităţilor locale active. În cursul 

anului 2012, unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii au 

realizat o cifră de afaceri de 13549,6 milioane lei (RON) preţuri curente, reprezentând 

3,4% din cifra de afaceri pe total ţară si 9,8% din cifra de afaceri pe Regiunea Sud. În 

judeţul Dâmboviţa, IMM-urile au realizat o cifră de afaceri 8988,4 milioane lei (RON) 

reprezentând 66,3% din total cifră de afaceri a unităţilor locale active din judeţ. În totalul 

cifrei de afaceri realizate de unităţile locale active, ponderea a fost deţinută de unităţile cu 

activitate de industrie (47,8%), urmate de cele din comerţ (35,4%). Numărul mediu 

persoane ocupate a fost de 55413 persoane (74,8% în IMM-uri). Pe ramuri de activitate, 

44,3% din numărul mediu total de persoane ocupate se regăseau în total industrie 

(industrie prelucrătoare, industrie extractivă şi industria electrică, gaze şi apă); 22,1% în 

comerţ, 7,8% în construcţii, 25,8% în servicii. 

În totalul investiţiilor brute realizate în anul 2012 (1629,8 milioane lei RON preţuri 

curente), IMM-urile au deţinut o pondere de 44.7% (729,3 milioane lei RON preţuri 

curente).  Datele analizate evidenţiază faptul că industria rămâne principalul sector în care 

s-au făcut investiţii brute cu o pondere a căror valoare variază între 56,3% în anul 2007 şi 

69,5% în anul 2012. Comerțul se situează pe poziţia a doua cu o investiţie brută mult mai 

mică decât industria (16,6% în anul 2007 şi 11,7% în anul 2012), iar pe locul trei se 

situează serviciile (20,3% în anul 2007 şi 16.7% în anul 2012). În acelaşi timp, 

construcţiile realizează cel mai scăzut nivel (6,8% în anul 2007 faţă de 2,1% în anul 

2012), deşi au înregistrat un trend pozitiv în perioada analizată. Dacă în industrie investiția 

Evoluţia investiţiilor brute - Judetul Dambovita
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brută în anul 2012 s-a realizat în proporţie de peste 55,2% în întreprinderile mari, în 

celelalte sectoare (construcţii, comerţ) investiţia brută s-a realizat cu precădere la nivelul 

IMM-urilor.  

Informaţii parţiale 

Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate 
Comisia Naţională de Prognoză (CNP) elaborează prognoze privind dezvoltarea 

economico-socială a României pe termen scurt, mediu şi lung în corelare cu prevederile 

Programului de guvernare, a strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale precum şi pe baza 

tendinţelor din economia naţională şi cea mondială. În iunie 2008 acest organism a realizat studiul 

„Proiecţia principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 2011”. În cele 

ce urmează vom analiza principalii indicatori ai economiei (PIB şi VAB) din perspectiva evoluţiei 

prognozate până în anul 2011. Acest lucru ne este necesar pentru a putea observa potenţialul 

economic de dezvoltare al județului. 

Evoluţiile prognozate prevăd în continuare în perioada 2006-2010 ritmuri susţinute de 

creştere a PIB.  

  Creşterea reală a PIB faţă de anul anterior 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROMĂNIA 4,2 7,9 6,1 6,5 6,1 5,8 

Reg. Sud Muntenia 1,9 7,5 5,3 6,6 6,1 6,0 

Judeţul Dâmboviţa 7,1 7,5 6,1 7,0 6,3 6,2 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză (CNP), “Proiecţia principalilor indicatori economico 

– sociali în profil teritorial până în 2010” 

(febr.2008)www.cnp.ro/user/repository/anexe_regiuni.pdf  

Până în anul 2010, creşterea reală a PIB în judeţul Dâmboviţa va depăşi atât 

media regionala cât şi pe cea naţională. 

În ceea ce priveşte proiecţia PIB/loc se observă o creştere continuă până în 2010.
  

 Proiecţia PIB/loc. – Euro 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROMĂNIA 30829,2 37672,4 45944,1 52315,4 59371,0 66737,6 

Regiunea Sud Muntenia 3010,5 3680,5 4461,4 5097,9 5798,6 6532,8 

Judeţul Dâmboviţa 2804,9 3228,1 3971,6 4553,7 5184,6 5852,4 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză (CNP), “Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în profil 

teritorial până în 2010” (febr.2008) www.cnp.ro/user/repository/anexe_regiuni.pdf 

Perioada 2007-2013 este marcată de procesul de integrare în UE. Din această perspectivă, 

firmele din judeţ se vor confrunta cu o presiune concurenţială sporită pe piaţa internă şi pentru a 

valorifica oportunităţile de participare pe piaţa UE. Noi firme şi investiţii de capital străin vor fi 

atrase în judeţ .  

http://www.cnp.ro/user/repository/anexe_regiuni.pdf
http://www.cnp.ro/user/repository/anexe_regiuni.pdf
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Dincolo de avantajul conjunctural (care se va reduce în timp) al preţului relativ scăzut al 

forţei de muncă, competitivitatea firmelor va fi condiţionată într-o măsură din ce în ce mai mare de 

creşterea valorii adăugate prin eforturi susţinute de inovare şi segmentare pentru cucerirea şi 

păstrarea pieţei, cu accent pe tehnologie, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare 

adecvate. 

Nevoile de competitivitate ale firmelor vor conduce şi la dezvoltarea şi diversificarea pieţei 

de servicii pentru afaceri (“business to business”): servicii de consultanţă, financiare, omerciale 

etc., dar şi alte servicii pentru întreprinderi rezultate din externalizarea unor activităţi auxiliare 

producţiei şi contractate cu firme specializate – de ex. de întreţinere şi reparaţii (mentenanţă), 

service pentru produsele vândute, etc. 

Cercetarea - dezvoltarea 

Unul dintre factorii ce potenţează competitivitatea este dezvoltarea sectorului de 

cercetare-dezvoltare. Din păcate, sectorul de cercetare-dezvoltare are încă slabe legături 

cu mediul economic, neavând o contribuţie semnificativă la dezvoltarea economică 

regională. În viitor, odată cu dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, a clusterelor 

industriale şi a clusterelor bazate pe cercetare, este necesară accelerarea procesului de 

transfer tehnologic.  

În ultimii 2 ani analizaţi (2011-2012) Judeţul Dâmboviţa a cunoscut o scădere a 

numărului de cercetători la 10.000 persoane ocupate civile, de la 18,9 în 2011 la 17,9 în 

2012. Numărul de salariaţi în activitatea de cercetare-dezvoltare din judeţ a scăzut cu 

3,3%.   

Numărul salariaţilor din activităţile de cercetare-

dezvoltare 
Nr. salariați  în cercetare-

dezvoltare la 10000 pers. ocupate 

civile 

Totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare  

- Mii lei (RON) - 

 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

România 30864 30645 30707 25489 27838 49,7 50,4 46,7 50,6 49,8 2980674 2356907 2413467 2786830 2872728 

Regiunea 

Sud 

Muntenia 

2823 2372 2342 1321 1823 37,3 31,7 30,7 19,5 27,4 229496 220772 240751 265842 331591 

Dâmbovița 394 362 345 365 353 19,8 18,7 17,8 18,9 17,9 15281 13644 14702 31618 17656 

Sursa: Anuarul statistic al României 2014 - Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă. 

 

Industria 

Principala sursă de realizare a produsului intern brut, prezintă un grad ridicat de 

diversitate, bazându-se pe bogăţia şi varietatea resurselor naturale existente. Resursele 

naturale cuprind o gamă importantă de bogăţii, constituite în principal din: zăcăminte de 

ţiţei, gaze naturale, cărbune, sulf, ape sulfuroase, marne, calcare, gresie. Judeţul 

Dâmboviţa la nivel de regiune poate fi considerat un judeţ mediu industrializat. Industria 

prelucrătoare deţine ponderea predominantă (peste 80%) în producţia industrială a 

judeţului cu activităţi preponderente în industria metalurgică (38.4%), industria de 

fabricare a echipamentelor electrice (17.6%), industria de fabricare a articolelor de 

îmbrăcăminte (5.2%), industria alimentară (2.8%), etc. 

Industria extractivă se concretizează în exploatarea de ţiţei, gaze naturale, 

cărbune şi agregate minerale pentru construcţii. 
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Judeţul Dâmboviţa produce energie electrică pe cărbune (Electrocentrale Doiceşti) 

şi hidro (Complexul de microhidrocentrale de la Dobreşti şi Scropoasa). Conform analizei 

din Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2007-2013, o caracteristică deosebită a 

economiei regiunii şi judeţului este că aici sunt reprezentate aproape toate ramurile 

industriei . 

De interes pentru oferta TVET din regiune şi judeţ este şi dezvoltarea viitoare a 

unor parcuri industriale, prevăzută în toate judeţele regiunii. 

Parcurile industriale reprezintă una dintre politicile aducătoare de profit ce are 

efecte pozitive în plan regional, inclusiv prin asigurarea de locuri de muncă personalului 

disponibilizat din diverse sectoare de activitate, precum şi tinerilor rezidenţi în aceste 

zone. Parcurile industriale existente la nivelul judeţului au următoarele locații: 

 Parcul Industrial Moreni, jud. Dâmbovița (14 ha); 
 Parcul Industrial Mija, jud. Dâmbovița (82 ha); 

Cele două parcuri industriale constituite la nivel de judeţ se datorează existentei 

platformelor industriale ale unitarilor de apărare care au putut fi reabilitate în vederea 

reorientării industriilor si creării de locuri de munca pentru personalul disponibilizat. 

 INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE (CAEN Rev.2) 
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Agricultura 

Agricultura este cea de a doua activitate economică de bază a judeţului 

Dâmboviţa cu o contribuţie la valoarea adăugată brută a judeţului de circa 12.2%. Baza 

acesteia o reprezintă terenul agricol care, la sfârşitul anului 2012 măsura 247,7 mii ha 

(1,7% din suprafaţa agricolă a ţării) din aceasta 70,7% reprezentând teren arabil, 17,1% 

păşuni, 8,1% fâneţe şi 4,1% vii şi livezi. 

Producţia vegetală este orientată cu precădere spre cultura cerealelor boabe, 

cartofilor, legumelor şi fructelor. Producţiile obţinute la legume, fructe şi cartofi plasează 

judeţul Dâmboviţa în câtegoria marilor producători ai ţării. În anul 2012 judeţul Dâmboviţa 

a dat 9,7% din producţia de fructe (109,7 mii tone, locul 2 pe ţară), 7,3% din producţia de 

legume a ţării (259,1 mii tone, locul 2 pe ţară); 7,2% din producţia de cartofi (178,6 mii 

tone, locul 2 pe ţară). La 1 decembrie 2012, judeţul Dâmboviţa deţinea un efectiv de 

35887 capete bovîne, 111344 capete porcine, 57620 capete ovine, 23859 capete caprine, 

3.504,2 mii capete păsări şi 12.078 capete cabaline. După anul 1990 efectivele de ovine şi 

păsări au înregistrat un declin accentuat şi constant. 

Silvicultura 

Silvicultura este favorizată de existenţa unui important domeniu forestier. Pădurile 

şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră din judeţ sunt administrate în cea mai mare parte de 

ocoale silvice. Vegetaţia silvică a favorizat şi dezvoltarea unei variate şi bogate faune de 

animale sălbatice pentru vânat. O uriaşă sursă de venituri, foarte puţin exploatată în 

prezent, o constituie fructele de pădure, ciupercile şi flora specifică (plantele medicinale) – 

resurse valoroase pentru industria cosmetică şi farmaceutică, alimentară etc. 

Turismul 

Turismul tinde să devină unul dintre cele mai dinamice sectoare economice, cu 

potenţial de dezvoltare pe termen lung, acesta putând contribui substanţial la revigorarea 

socio-economică a judeţului. Judeţul Dâmboviţa constituie o zonă turistică de mare interes 

datorită numeroaselor vestigii ale trecutului istoric, a unor monumente de artă de o 

valoare considerabilă, cărora li se adaugă pitorescul văilor Dâmboviţei şi Ialomiţei, 

numeroase forme carstice (Peştera Ialomiței, Cheile Zănoagei, Cheile Tătarului, etc.) şi 

frumuseţea masivelor Leaota şi Bucegi. De asemenea staţiunea baleno-climaterică 

 
DINAMICA
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Pucioasa atrage numeroşi turişti la odihnă şi tratament. Pentru valorificarea resurselor 

potenţialului turistic natural şi antropic, s-a creat o infrastructură, adică o bază materială 

adecvată formată în primul rând din spaţii de cazare. Astfel, reţeaua turistică cuprindea în 

anul 2013, 68 unităţi de cazare turistică –constând în principal în 17 hoteluri, 4 moteluri, 3 

cabane turistice, 10 pensiuni turistice, 22 pensiuni agroturistice –cu o capacitate de 

cazare turistică de 2.861 locuri. 

Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, capacitatea de cazare turistică 

existentă şi indicii de utilizare netă ai capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în anul 2013: 

 
Unităţi existente 

- număr- 

Număr de 

locuri 

existente 

Indici de utilizare netă ai capacităţii de 

cazare turistică în funcţiune -%- 

Total 68 2861 24,2 

Hoteluri 17 1445 37.3 

Hanuri şi moteluri 4 92 22.0 

Cabane turistice 3 119 14.3 

Vile turistice 3 91 15.8 

Pensiuni turistice urbane 10 181 13.5 

Pensiuni turistice rurale 22 459 11.2 

Sursa: Dâmboviţa 2014, Repere economice şi sociale, D.J.S. Dâmboviţa, 2014 

Indicele de utilizare netă a capacităţilor în funcţiune în anul 2013 a fost de 24,2% 

şi a variat între 11,2% (la pensiuni turistice) şi 37,3% (la hoteluri). Agroturismul (turismul 

rural) este în plină dezvoltare, cu un potenţial deosebit în multe zone ale judeţului. 

Concluzii privind turismul în judeţul DÂMBOVIŢA 

- potenţial turistic generos, format din resurse naturale, antropice şi socio-
demografice; 

- grad redus de valorificare a potenţialului turistic; 
- grad redus de utilizare a capacităţilor de cazare turistică; 
- infrastructură turistică slab dezvoltată îndeosebi în zona de nord a judeţului; 
- posibilitatea practicării majorităţii formelor de turism. 

Pentru valorificarea potenţialului turistic şi creşterea circulaţiei turistice este nevoie 

de o strategie integrată într-o strategie generală a turismului românesc şi asocierea cu 

alte proiecte de dezvoltare locală şi regională. Spre deosebire de alte sectoare 

economice, turismul beneficiază de o cerere în creştere. Cererea se modifică nu numai ca 

volum ci şi ca structură şi în prezent asistăm la o serie de mutaţii care îşi pun deja 

amprenta asupra turismului, producând oportunităţi pe termen scurt şi mediu. Consumul 

turistic capătă noi valenţe: 

- devine tot mai segmentat (atomizat); 
- se axează pe pachete de servicii mai complexe în care la serviciile de bază 

(cazare şi masă) trebuie adăugate şi o serie de servicii suplimentare care să sporească 
atractivitatea structurilor de primire; 
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- creşte ponderea sejururilor scurte; 
- creşte exigenţa pentru calitate, confort; 
- se caută produse elaborate pe baza unui marketing de situaţii; 
- creşte cererea pentru turismul de afaceri; 
- apar noi nişe de clientelă:  

 turişti pentru evenimente sportive;  
 turişti pentru evenimente culturale;  
 turişti pentru lobby;  
 pelerinajul religios;  
 adolescenţi avizi de Europa. 

Mutaţiile cererii determină şi o adaptare a ofertelor de şcolarizare spre valenţele 

turismului modern. 

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 

 

Imaginea furnizată de analiza demografică, se caracterizează prin următoarele 

aspecte: 

 scăderea numărului populaţiei s-a conturat ca o tendinţă de lungă durată iar 
continuarea acestei tendinţe pe termen lung este de natură să genereze mari probleme 
economico-sociale; 

 densitate superioara mediei pe ţară; 
 scăderea populaţiei urbane pe fondul dominării populaţiei rurale; 
 spor natural negativ; 
 dominarea populaţiei de naţionalitate romana.  
 ponderea populaţiei de etnie rroma în totalul populaţiei regiunii depăşeşte 

ponderea acesteia la nivel naţional. 
 profunzimea deteriorării structurii pe vârste a populaţiei în contextul 

declinului natalităţii şi fertilităţii şi implicaţiile acestei deteriorări din perspectiva 
eventualelor redresări a stării demografice a ţării. 

Se recomandă înfiinţarea de clase pentru învăţământul TVET în localităţile cu 

populaţie preponderent de etnie rroma şi iniţierea unor acţiuni pentru şcolarizarea 

acestora.  

Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei are următoarele efecte negative: 
 reducerea numărului populaţiei active ; 
 deteriorarea raportului de dependenţă economică; 
 reducerea populaţiei de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului 

sistem educaţional şi asupra întregii vieţi economice şi sociale. 
Îmbătrânirea populaţiei constatâtă la nivelul regiunii reclamă implementarea unor 

politici care să conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi. 
Creşterea populaţiei pensionate înseamnă: 
 dezvoltarea şi extinderea la nivel naţional a serviciilor adecvate nevoilor 

specifice ale populaţiei vârstnice (asistenţa medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, 
terapia durerii, centre medicale de zi, centre comunitare de psihiatrie, unităţi medico-
sociale); 

 dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ şi 
calitativ prin asigurarea de agenţi de turism – ghizi cu experienţă în a avea grijă de 
pensionari), dezvoltarea serviciilor de estetică şi înfrumuseţare. Se recomandă creşterea 
şcolarizării pentru domeniile de calificare: turism şi alimentaţie, estetica şi igiena corpului 
omenesc. 
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PIAŢA MUNCII 
 

Studierea tendințelor manifestate în cadrul pieței muncii necesită construirea unui sistem 

informaţional bazat pe o analiză riguroasă a acesteia, utilizând metode şi tehnici moderne. 

Echilibrele si dezechilibrele existente pe piaţa muncii pot fi abordate pornind de la caracteristicile 

acestei pieţe şi studiind trăsăturile la nivel local, regional, naţional. Analiza fluctuaţiilor care apar în 

domeniul ocupaţional, poate conduce la previziuni care să constituie o bază fundamentată ştiinţific 

pentru politicile de formare profesională. În capitolul de faţă au fost folosite pe lângă datele 

statistice preluate din anchetele INS-AMIGO, sau din Balanţa Forţei de Muncă (INS) şi date 

administrative deţinute de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa.  

 

 INDICATORI STATISTICI AI PIEŢEI MUNCII 

Participarea la forţa de muncă 
Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România se utilizează 

doua serii de date statistice diferite: Balanţa forţei de muncă (BFM) şi Ancheta asupra forţei de 

muncă în gospodarii (AMIGO). Indicatorii statistici din cele două serii de date nu sunt comparabili 

deoarece metodele de colectare, unele definiţii şi metode de calcul sunt diferite. Pe de altă parte, 

doar analiza datelor din ambele serii poate oferi o imagine completă şi reală asupra pieţei muncii 

din România. 

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

asigură comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de dezvoltare şi compatibilitatea cu 

statistica europeană (EUROSTAT), deci la nivel de judeţ dispunem doar de date BFM (Biroul 

Forţei de Muncă). 

 

Indicatori statistici ai pieţei muncii conform datelor din balanţa forţei de muncă (BFM) 
Evoluţia principalilor indicatori ai pieţei muncii, conform datelor din Balanţa Forţei de 

muncă, este prezentată în tabelul 5.1. 

Tab.5.1. 

Judeţul 

Dâmboviţa 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Resurse de 

muncă - mii 

pers. 

336,3 336,8 341,3 347,0 348,2 348,3 347,8 326,3 322,1 323,4 319,3 

Populaţia 

ocupata 

civilă - mii 

pers. 

202,8 198,5 193,1 193,6 193,3 196,9 193,5 188,4 184,6 180,3 181,3 

Şomeri 

înregistraţi - 

11,4 11,7 18,0 17,9 13,4 15,9 17,2 16,2 14,3 16,6 10,2 
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Judeţul 

Dâmboviţa 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

mii pers. 

Populaţia 

activă civilă - 

mii pers. 

214,2 210,2 211,1 211,5 206,7 212,8 210,7 204,6 198,9 193,9 191,5 

Populaţia în 

pregătire  

prof. şi alte 

categ. de pop. 

în vârstă de 

muncă - mii 

pers 

122,1 126,6 130,2 135,5 141,5 135,5 137,1 121,7 123,2 129,5 127,8 

Rata de 

activitate a 

resurselor de 

muncă -% 

63,7 62,4 61,9 61,0 59,4 61,1 60,6 62,7 61.8 60,0 60,0 

Rata de 

ocupare a 

resurselor de 

muncă -% 

60,3 58,9 56,6 55,8 55,5 56,5 55,6 57,7 57.3 55,8 56,8 

Rata 

şomajului 

înregistrat- % 

5,3 5,6 8,5 8,5 6,5 7,5 8,1 7,9 7,2 7,0 5,3 

 

Sursa: I.N.S. -Anuarul Statistic 2017; Balanţa forţei de muncă la 1 ianuarie 2018 

 

Resursele de muncă la sfârşitul anului 2017 

Tab.5.2. 

  ROMÂNIA 
Reg. Sud 

Muntenia 
DÂMBOVIŢA 

Resurse de muncă - mii pers. 12432,5 1850,5 319,3 

Populaţia ocupata civilă - mii pers. 8366,8 1101,8 181,3 

Şomeri înregistraţi - mii pers. 351,1 58,1 10,2 

Populaţia activa civilă - mii pers. 8717,9 1159,9 191,5 

Populaţia în pregătire prof. şi alte categ. de 

pop. în vârstă de muncă - mii pers. 3714,6 690,6 127,8 
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Rata de activitate a resurselor de muncă % 70,1 62,7 60,0 

Rata de ocupare a resurselor de muncă % 67,3 59,5 56,8 

Rata şomajului înregistrat % 4,0 5,0 5,3 

Sursa: I.N.S. -Anuarul Statistic 2017; Balanţa forţei de muncă la 1 ianuarie 2018 

 

Principalele constatări desprinse din informaţiile din BFM la nivelul judeţului Dâmboviţa: 

Populaţia activă, populaţia ocupată: 

Populaţia activă  înregistrează la finalul anului 2017 cea mai mică valoare din intervalul 

celor 11 ani consecutivi analizaţi (191.5 mii pers.), cu 22,7 mii persoane mai mică decât cea din 

anul 2007 şi cu 21,3 mii persoane mai mică decât valoarea înregistrată în 2012 ( în 2012 avusese 

loc o creştere substanţială a acestui indicator faţă de anul 2011 şi o situare la un nivel apropiat de 

anii 2009 şi 2010 ). 

Într-un mod asemănător, populaţia ocupată înregistrează la finalul anului 2016 cea mai 

mică valoare din intervalul analizat (180,3 mii pers.) și crește ușor la finele anului 2017, cu o mie 

de persoane, fiind cu  21,5 mii persoane mai mică decât cea a anului 2007 (început de interval dar 

şi anul cu cele mai ridicate valori ale populaţiei active, respectiv ocupate). Se observă că în ultimii 

perioada 2012-2016, trendul este descendent atât pentru populaţia ocupată cât şi pentru cea 

activă civilă. Acest trend este întrerupt doar pentru populația ocupată, în ultimul an analizat (2017).  

Aşa cum o serie de analize de specialitate au considerat că anii 2007 şi 2008 au 

reprezentat  o perioadă foarte bună din punct de vedere economico-social (venituri mai mari) 

pentru o bună parte a populaţiei, cu un nivel ridicat de creditare care a stimulat foarte mult 

consumul şi care a avut ca una din rezultante şi creşterea populaţiei ocupate (implicit a celei 

active)  şi evoluţia indicatorilor din tabelul 4.1 reflectă acelaşi lucru pentru cei doi indicatori. 

Doar analize economice aprofundate şi profesioniste pot determina modul în care  aceşti 2 

ani (2007-2008) din punct de vedere al administrării macroeconomice şi din cel al gestionării 

resurselor financiare ( inclusiv cele ale populaţiei) au contribuit la instalarea începând cu 2009 a 

efectelor crizei economico-financiare şi la noi în ţară, cu efecte imediate asupra ocupării forţei de 

muncă.         

  Rata de activitate şi rata de ocupare: 

Evoluţia acestor doi indicatori este de-a lungul intervalului oarecum sinuoasă, cele mai 

bune valori rămânând cele din 2007, respectiv 2008. În perioada 2009-2011 se constată o 

tendinţă continuu descendentă, iar cu anul 2012 apare un reviriment (este anul în care atât 

populaţia ocupată cât şi cea civilă înregistrează o creştere notabilă). În anul 2014 înregistrăm cele 

mai bune valori din interval ( 62,7% şi 57,7%), cu excepţia anilor 2007 şi 2008. În anul 2016, cei 

doi indicatori scad sub nivelul anului 2012, ajungând la 60,0%, respectiv la 55,8%. Pentru anul 

2017 înregistrăm o revenire doar pentru rata de ocupare (56,8%).  Aceşti  doi indicatori depind 

mărimea resurselor de muncă, care au scăzut şi ele în acești ani şi au anulat astfel descreşterea 

populaţiei active, respectiv ocupate. 
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Analizând indicatorii pieţei muncii pentru ultimii ani, prin comparaţie cu nivelul Regiunii Sud 

Muntenia şi cu cel naţional, se observă că atât la nivelul ratelor de activitate, de ocupare cât şi cel 

al şomajului înregistrat, judeţul nostru are valorile cele mai puţin avantajoase. În Regiune, 

dezavantajul economic faţă de Argeş şi Prahova conduc la rate de activitate şi ocupare mai mici 

decât media, iar pe ansamblu Regiunea faţă de nivelul naţional este la un nivel inferior.  

  Structura populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi şi sectoare ale economiei 

naţionale 

Se observă că la nivelul judeţean pentru anul 2017, cea mai mare pondere o are populaţia 

ocupată în servicii, urmată de cea din industrie şi apoi de cea din agricultură. Ponderea populaţiei 

din servicii o întrece pe cea de la nivelul regional, dar este mai mică decât cea naţională. Vorbind 

despre agricultură, avem o pondere puţin mai mică decât cea a Regiunii Sud Muntenia, dar 

sensibil mai mare decât ponderea de la nivelul naţional. În industrie, ponderea populaţiei 

ocupate la nivelul judeţului este mai mare, atât faţă de ponderea înregistrată la nivelul 

regional cât şi faţă de cea de la nivelul naţional.  Pentru sectorul construcţiilor , această 

pondere este mai mică, atât faţă de Regiune cât şi faţă de nivelul naţional. 

 Distribuţia acestor ponderi este explicabilă prin specificul geografic al Regiunii şi prin 

istoricul dezvoltării economice al judeţelor componente, inclusiv prin infrastructura existentă.  

Structura comparativă a ponderii populaţiei ocupate civile la sfârşitul anului 2017 (%) 

Tab.5.3. 

 
ROMÂNIA 

Reg. Sud 

Muntenia 
DÂMBOVIŢA 

Agricultură, silvicultură, pescuit 20,8 27,8 27,2 

Industrie  23,5 26,2 28,3 

Construcţii 8,3 7,1 3,7 

Servicii 47,4 38,9 40,8 

Total 100 100 100 

 

Evoluţia populaţiei ocupate civile pe activităţi ale economiei naţionale, judeţul Dâmboviţa (mii pers.)                                                    

 Tab.5.4. 

  CAEN Rev.
 2
 

Jud. 

Dambovita 

2008 

Rev.2 

2009 

Rev.2 

2010 

Rev.2 

2011 

Rev.2 

2012 

Rev.2 

2013 

Rev.2 

2014 

Rev.2 

2015 

Rev.2 

2016 

Rev.2 

2017 

Rev.2 

Total 198,5 193,1 193,6 193,3 196,9 193,5 188,4 184,6 180.3 181,3 

Agricultură, 

silvicultură, 

pescuit 

69,7 69,8 69,3 70,6 72,5 68,5 65,9 57,1 48,9 49,3 



 
 

67 
 

  CAEN Rev.
 2
 

Jud. 

Dambovita 

2008 

Rev.2 

2009 

Rev.2 

2010 

Rev.2 

2011 

Rev.2 

2012 

Rev.2 

2013 

Rev.2 

2014 

Rev.2 

2015 

Rev.2 

2016 

Rev.2 

2017 

Rev.2 

Industrie  51,1 47,7 47,5 46,8 45,7 45,2 44,8 47,4 51,7 51,3 

Industrie 

extractiva 
3,5 3,2 2,5 2,2 2,1 1,9 1,6 1,5 1,5 1,4 

Industrie 

prelucratoar

e 

43,8 40,5 41,4 41,4 40,4 40,3 40,3 43,1 47,4 46,9 

Producţia şi 

furnizarea 

de energie 

electrică şi 

termică, 

gaze, apă 

caldă şi aer 

condiţionat 

1,7 1,4 1,5 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 

Distribuţia 

apei; 

salubritate, 

gestionarea 

deşeurilor, 

activităţi de 

decontamina

re 

2,1 2,6 2,1 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 

Construcţii 7,9 6,8 6,1 5,6 5,6 5,9 5,9 6,2 6,4 6,7 

Servicii 69,8 68,8 70,7 70,3 73,1 73,9 71,8 73,9 73,3 74,0 

Comerţ cu 

ridicata şi cu 

amănuntul; 

repararea 

autovehicule

lor şi 

motocicletel

or 

24,5 25,2 27,5 27,5 28,0 30,2 28,6 28,5 27,5 26,9 

Hoteluri si 

restaurante 
2,8 1,4 1,8 2,1 2,6 2,3 2,6 2,4 3,2 3,4 

Învăţământ 9,2 8,9 8,4 8,4 8,1 7,9 8,0 8,1 7,9 7,8 

Sanatate si 

asistenţă 

socială 

8,5 7,8 7,6 6,6 6,7 6,6 6,8 6,9 6,8 7,1 

Transport şi 

depozitare 
10,3 10,8 12,0 12,3 13,1 12,3 11,0 11,6 12,1 12,5 

Informaţii şi 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 
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  CAEN Rev.
 2
 

Jud. 

Dambovita 

2008 

Rev.2 

2009 

Rev.2 

2010 

Rev.2 

2011 

Rev.2 

2012 

Rev.2 

2013 

Rev.2 

2014 

Rev.2 

2015 

Rev.2 

2016 

Rev.2 

2017 

Rev.2 

comunicaţii 

Intermedieri 

financiare şi 

asigurări 

1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 0,7 0,7 

Tranzacţii 

imobiliare 
0,9 1,0 0,5 0,5 0,6 0,8 0,4 0,4 0,4 0,5 

Activităţi 

profesionale, 

ştiinţifice şi 

tehnice 

1,8 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 2,0 2,3 2,0 2,2 

Activităţi de 

servicii 

administrativ

e şi activităţi 

de servicii 

suport 

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

Administraţi

e publică şi 

apărare; 

asigurări 

sociale din 

sistemul 

public 

5,0 5,3 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 4,3 

Activităţi de 

spectacole, 

culturale şi 

recreative 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 1,1 0,6 0,7 

Alte activităţi 

de servicii 
1,4 1,3 1,1 1,2 1,5 1,6 1,5 1,9 1,8 1,9 

Sursa: I.N.S. -; Balanţa forţei de muncă la 1 ianuarie 

Fig. 5.1 
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Fig. 5.2 

 

Privind în detaliu activităţile din principalele sectoare economice, pentru perioada 2008-

2017 ca şi numeric al populaţiei ocupate, constatăm următoarele pentru judeţul Dâmboviţa : trend 

descrescător pentru agricultură,   trend crescător  pentru industrie, trend crescător  pentru 

construcţii şi  de asemenea  trend crescător pentru și servicii. Anul 2017 aduce față de 2016 o 

creștere mică pentru agricultură, însoţită de o scădere ușoară pentru industrie.  

Ca şi pondere a fiecărui sector de activitate în totalul populaţiei ocupate şi analizată ca 

evoluţie în intervalul perioadei anilor 2008-2017 (după revizuirea CAEN), evidenţiată în Anexa 3d-

Piaţa Muncii, se observă un trend crescător pentru servicii, un trend de asemenea crescător 

pentru construcţii,  un trend de creştere în industrie şi un trend de descreştere evidentă pentru 

agricultură. 

Dacă vrem să analizăm ce se întâmplă cu sectorul industriei, observăm că cea extractivă 

este în regres, cea prelucrătoare rămâne la niveluri ridicate și în 2017, şi  constatăm o 

menţinere a valorilor la cele din ultimii ani pentru distribuţia apei apei; salubritate, gestionarea 

deşeurilor, activităţi de decontaminare (de urmărit ce investiţii se vor face în „economia verde” ). 

În cadrul serviciilor, activităţile cu potenţial  sunt :  comerţul  (care totuşi scade continuu 

faţă de  2013),  hoteluri şi restaurante (creşte la cea mai bună valoare a populaţiei ocupate), 

serviciile sociale publice (învăţământ, sănătate, admin. publică, apărare) şi activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de servicii suport. Cât priveşte transportul şi depozitarea, se 

înregistrează o dezvoltare a acestei activităţi.  

5.1.3. Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale 
Din analiza numărului mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei pentru anul  2013, se 

observă că ponderea activităţilor în numărul total mediu de salariaţi este relativ echilibrată între 

judeţul Dâmboviţa şi Regiunea Sud Muntenia. Pentru industrie diferenţa este extrem de mică (0,1 

pp.). Pentru sectorul agriculturii, diferenţa este de 1.8 pp (mai mare la Regiune). În cazul 

construcţiilor, indicatorul este mai mic la nivelul judeţului Dâmboviţa decât cel la nivel regional (cu 

2.4 pp.). La nivelul activităţilor de servicii, se înregistrează ponderi mai mari la nivel judeţean decât 

la cel regional pentru : Comerţ, Hoteluri şi restaurante, Tranzacţii imobiliare,  Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de servicii suport, Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din 

sistemul public, Învăţământ, Sănătate și asistenţă socială. 

- persoane -         Tab. 5.5. 
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  Reg. Sud-Muntenia Jud. Dambovita 

Activităţi economice 

Total 

salariaţi  

% salariaţi 

pe 

activităţi 

Total 

salariaţi  

% salariaţi 

pe 

activităţi 

Total 528069 100 70712 100 

Agricultură, silvicultură, pescuit 20857 3,9 1472 2,1 

Industrie total 181657 34,4 24225 34,3 

Industrie extractiva 10858 2,1 1943 2,7 

Industrie prelucratoare 150146 28,4 19360 27,4 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
6269 1,2 1146 1,6 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 

deşeurilor,  

activităţi de decontaminare 

14384 2,7 1776 2,5 

Construcţii 36795 7,0 3273 4,6 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 
77829 14,7 11167 15,8 

Transport şi depozitare 27744 5,3 3457 4,9 

Hoteluri si restaurante 10322 2,0 1508 2,1 

Informaţii şi comunicaţii 5657 1,1 464 0,7 

Intermedieri financiare şi asigurări 6318 1,2 790 1,1 

Tranzacţii imobiliare 2845 0,5 470 0,7 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 13250 2,5 1274 1,8 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi 

de servicii suport 
26981 5,1 3865 5,5 

Administraţie publică şi apărare; asigurări 

sociale din sistemul public 
25495 4,8 4057 5,7 

Învăţământ 43274 8,2 7811 11,0 

Sanatate si asistenţă socială 39622 7,5 5741 8,1 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 5816 1,1 700 1,0 

Alte activităţi de servicii 3607 0,7 438 0,6 

 Sursa: Anuarul Statistic 2014; Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă 
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INFORMAŢII PARŢIALE 

 

Analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate la 
AJOFM DÂMBOVIŢA 

Din datele administrative ale AJOFM, rezultă că nu s-au produs schimbări majore faţă de 

anii trecuţi în structura domeniilor avantajate din prisma ofertelor de locuri de muncă. Totuși se 

observă o cerere către locurile specializate, mai ales în construcții și în industrie. 

Domeniile în care se regăsesc cele mai multe solicitări de personal calificat ar fi 

următoarele: 

 construcții, 

 confecţii şi industrie textilă, 

 comerţ, 

 lucrări de instalații electrice, 

 industria alimentară, 

 turism şi alimentaţie publică, 

 transporturi. 

În continuare se menţin fluctuaţii de personal la unele firme şi mai trebuie ţinut cont de 

faptul că uneori nu este suficientă calificarea deţinută, dacă aceasta nu a fost exercitată recent 

sau sistematic într-o activitate economică (pericolul apariţiei fenomenului de deprofesionalizare, 

odată cu evoluţia tehnologiei şi a modernizării proceselor de producţie). 

Domeniul comercial se menţine în primele locuri în ofertele angajatorilor cu meserii cum ar 

fi: agent vânzări, agent comercial, lucrător comercial, vânzător, lucrător gestionar. 

Prin faptul că au existat şi sperăm să fie accesate în continuare fonduri europene cu 

destinaţie pe modernizarea infrastructurii, considerăm că trebuie să fim pregătiţi şi pentru ocupaţii 

ca : instalator tehnico sanitar, instalator gaze, instalator întreţinere reparaţii instalaţii sanitare, 

sudor, electrician. 

Judeţul nostru are un potenţial turistic deosebit şi există posibilitatea  creşterii solicitărilor 

pentru meserii cum ar fi: bucătar, ospătar, barman, recepţioner hotel/pensiune, lucrător în 

pensiune agroturistică, cameristă etc. 

Deşi până acum nu am înregistrat suficiente solicitări în domeniu, nu putem să nu luăm în 

seamă în actualele şi viitoarele condiţii globale, în care exploatarea energiei verzi va fi în centrul 

atenţiei. Acest lucru va duce la ocupaţii şi competenţe specifice acestui domeniu. 

Prin faptul că transportul feroviar în Regiunea noastră a fost redus substanţial, dezvoltarea 

transportului  terestru atât pentru persoane cât şi pentru mărfuri a dus la o creştere semnificativă a 

locurilor de muncă pentru şoferi de categorii diferite. 
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Analiza pieţei muncii şi a şomajului înregistrat în judeţul Dâmboviţa  

În judeţul Dambovita, rata şomajului înregistrat28 în perioada 2007-2017 are o evoluţie 

fluctuantă. În anii 2007-2008 se înregistrează valorile cele mai mici (5,3, respectiv 5,6%) după 

care se evidenţiază creşterea datorată impactului crizei economice asupra pieţei muncii. Începând 

cu anul 2012, tendința este continuu descrescătoare și ajunge la finele anului 2017 la cea mai 

mică valoare din interval, atingând nivelul anului 2007 (5,3%).  –  v. Anexa 3. 

 

 

 Numărul de șomeri înregistrați înregistrează la sfârșitul anului 2017 cel mai redus nivel din 

perioada anilor 2007-2017 ( 10,2 mii persoane față de 11,4 mii cât erau în 2007). 

În continuare numărul relativ mare de şomeri înregistraţi (dacă ne raportăm la media regională, 

respectiv națională) este dat de menținerea la cote mari a numărului de şomeri neîndemnizaţi, cea 

mai mare parte a acestora având un nivel de pregătire si educatie inferior.  

 În perioada 2007-2015 (cu exceptia anului 2008 ) rata şomajului a fost mai mică în cazul 

femeilor, deşi la nivelul ratei de ocupare a resurselor de muncă femeile sunt dezavantajate în faţa 

bărbaţilor. Înseamnă că, femeile deşi active prin desfăşurarea unei activităţi oarecare, nefiind 

ocupate si nici înregistrate în evidenţe administrative, fac să apară această situaţie aparent 

paradoxală, cu nivel al şomajului înregistrat mai mic sau apropiat de cel al bărbaţilor dar cu nivel al 

ratei de ocupare mai mic decât al acestora.  Pentru ultimii doi ani -2016 și 2017- situația se 

schimbă, rata şomajului feminin înregistrat fiind mai mare decât rata generală la nivel de județ -5,8 

% față de 5,3%  - (vezi Anexa 3).  
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Structura şomajului înregistrat pe grupe de vârstă. Şomajul tinerilor 

La 31 decembrie 2017, ponderea şomerilor sub 25 ani în totalul şomerilor înregistraţi la 

AJOFM Dâmboviţa era de 10,97%, foarte apropiată de cea la nivel  naţional (11,05%) – v fig. 4.3 

si v. Anexa 3. 

Cele mai mari aglomerări ale şomerilor înregistraţi se regăsesc la grupele de vârsta 40-39 

ani, respectiv peste 55 ani (26%, respectiv 20,8%). 

Fig. 5.4. 

 

 

  

Şomajul înregistrat de lungă durată 

Datele raportate de AJOFM ca şomaj de lungă durată evidenţiază şomerii înregistraţi care 

au depăşit 12 luni în şomaj, respectiv 6 luni în cazul tinerilor sub 25 ani. Datele din Anexa 3e arată 

că ponderea şomerilor tineri de lungă durată în totalul şomerilor tineri (vârstă sub 25 ani), este mai 

mare la nivelul judeţului Dâmboviţa decât la nivelul naţional (42,4 % faţă de 35,9%). 

 

Date administrative recente despre şomajul înregistrat şi ocuparea forţei de muncă, anul 2018 

                                   Tab. 5.6. 

Anul 2018 / 

indicator 
Ian. Feb. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie Aug. Sept. Oct. 

Total şomeri 

înregistraţi 
10050 9401 9758 9731 10033 9518 9345 9255 9074 8857 

Şomeri 

indemnizaţi 
1347 1258 1174 1083 1041 1026 986 1135 1135 1113 

Şomeri 

neindemnizaţi 
8703 8143 8584 8648 8992 8492 8359 8120 7939 7744 

Rata şomajului -         

% 
5,25 4,91 5,10 5,08 5,24 4,97 4,88 4,83 4,74 4,63 

 

        Tab. 5.7. 

Nr. şomeri inreg. 

la 31.10.2018 

Mediu de rezidenţă Gen Categorie îndemnizare 

Urban Rural Feminin Masculin Indemnizaţi Neindemnizaţi 

../../../Rodica/AppData/Local/Rodica%20Albu/Desktop/PLAI%20mai%202012/DB/03%20anexe%20PLAI/03_Anexe_Cap_Piata_muncii/03_Anexa%203%20PIATA_MUNCII%202010_DB.xls
../../../Rodica/PLAI%202014/03%20anexe%20PLAI/03_Anexe_Cap_Piata_muncii/03_Anexa%203%20PIATA_MUNCII%202010_DB.xls
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8857  1379 

( 15,6%) 

7478  

( 84,4%) 

 4155 

( 46,9%) 

 4702  

( 53,1%) 

 1113 

( 12,6%) 

 7744 

( 87,4%) 

 

Distribuția pe categorii de vârstă 

Total someri Sub 25 

ani 

25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-55 ani Peste 55 ani 

8857 2055 427 1303 2013 1379 1680 

 

Distribuţia şomerilor pe categorii de vârstă - Fig.5.5. 

 

 

 

Analizând structura şomajului pe grupe de vârste, se constată că grupa şomerilor cu 

vârsta sub 25 ani ocupă ponderea cea mai mare în numărul total al şomerilor aflaţi în evidenţa 

AJOFM Dâmboviţa la data de 31.10.2018, înregistrând o valoare de 23,2%,  urmată de: 22,7% 

şomeri cu vârsta 40-49 ani, 19,0% şomeri cu vârsta peste 55 ani, 15,6% şomeri cu vârsta 50-55 

ani,  14,7% şomeri cu vârsta  cuprinsă între 30-39 ani şi 4,8%  şomeri cu vârsta între 25-29 ani. 

Din punct de vedere al distribuţiei şomerilor pe niveluri de instruire, se constată că din 

numărul total de 8857 şomeri înregistraţi la data de 31.10.2018,  6256 sunt persoane cu nivel de 

instruire primar, gimnazial şi profesional, 2344 sunt persoane cu nivel de instruire liceal si 

postliceal şi 257 sunt persoane având nivel de instruire universitar. 

Distribuţia şomerilor pe niveluri de instruire, la 31.10.2018- Fig. 5.6 
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Până la 31.10.2018, au fost comunicate de către angajatori 8713 locuri de muncă vacante, 

din care au fost ocupate 5921. Clasificarea după numărul de  locuri de muncă oferite (în număr 

semnificativ), pe meserii este prezentată în tabelul de mai jos (valori mai mari de 40 de locuri de 

muncă oferite): 

 

Tab. 5.8. 

Calificare, conform clasificării “COR”  

Nr.locuri 

oferite  

MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE  468 

MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR 

SOLIDE SI SEMISOLIDE 
303 

MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, 

CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, 

PARCHET  

281 

SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ  264 

MANIPULANT MARFURI  244 

MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA 

PIESELOR  
237 

VÂNZATOR  223 

AGENT DE SECURITATE  213 

MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR  213 

LACATUS MECANIC  185 

AGENT DE VÂNZARI  171 

UCENIC - ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 155 
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LUCRATOR COMERCIAL  135 

MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA 

MATERIALELOR DE CONSTRUCTII  
131 

SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE  130 

CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA  126 

ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII  102 

CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE  98 

CROITOR  86 

CROITOR-CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE, DUPA 

COMANDA  
82 

SUDOR  81 

ZIDAR ROSAR-TENCUITOR  77 

ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV  75 

FIERAR BETONIST  72 

ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII LINII ELECTRICE 

AERIENE  
64 

AMBALATOR MANUAL  63 

PAZNIC  59 

STIVUITORIST  58 

CASIER  55 

INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE  54 

MASINIST POD RULANT  54 

MECANIC AUTO  53 

DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)  52 

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE 

DATE  
49 

MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, 

SOSELE, PODURI, BARAJE  
47 

LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI)  46 

INSTALATOR APA, CANAL  45 

TÂMPLAR UNIVERSAL  45 
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ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE ELECTRICE  43 

MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST)  43 

FINISOR LAMINATE SI TREFILATE  42 

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV  42 

OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI 

AUTOMATE  
41 

FORMATOR  40 

MECANIC UTILAJ  40 

 

 Analizând ofertele de loc de muncă din partea angajatorilor rezultă o cerere crescută în 

ceea ce priveşte încadrarea în muncă a pentru următoarele ocupaţii : şofer, lucrător comercial 

(vânzător), agent de securitate, lăcătuş mecanic, confecţioner articole din textile, agent 

vânzări, sudor, zidar, fierar-betonist, electrician,  mecanic auto, dulgher, instalator apă-

canal, tâmplar universal, mașinist pod rulant , mașinist la mașini pentru terasamente . 

În vederea elaborării şi fundamentării Planului Naţional de Formare Profesională al 

Agenţiei Naţionale pentru Ocupare a Forţei de Muncă pentru anul 2019 s-a realizat analiza 

nevoilor pieţei muncii din judeţul Dâmboviţa. 

În primă etapă s-au făcut demersuri pentru a sonda cât mai realist piaţa forţei de muncă din 

judeţ. Pentru aceasta am analizat piaţa muncii din punctul de vedere al economiei, contactând 

factorii importanţi (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Primării, agenţi economici) ce ne puteau oferi 

informaţii relevante privind tendinţele de dezvoltare a economiei locale pe termen scurt precum şi 

identificarea domeniilor de activitate preconizate să se extindă şi să genereze noi locuri de muncă 

(exemplu Arctic Găeşti cu un punct de lucru nou la Ulmi).  

Au fost contactaţi peste 450 agenţi economici relevanţi pentru piaţa forţei de muncă 

judeţene, rugându-i să răspundă la chestionarele pe care le-am ataşat cu privire la estimarea 

nevoii de forţă de muncă pe domenii de calificare pentru anul 2019 şi la eventualele disponibilizari 

colective.  S-au primit răspunsuri de la 156 de societăţi comerciale. 

Cele mai cautate meserii/ocupaţii 

- confectioner articole textile; 
- electrician; 
- lucrător în comerţ; 
- ospătar; 
- lăcătuş mecanic. 

 

Alături de tematica necesarului de forţă de muncă pe domenii de calificare, angajatorii au 

fost rugaţi să-şi exprime punctul de vedere asupra modificărilor aduse Legii privind formarea 

profesională prin ucenicia la locul de muncă.  

S-a realizat analiza locurilor de muncă vacante şi evoluţia migraţiei forţei de muncă din 

judeţ, iar din reţeaua EURES s-a consultat baza de date cu locurile de muncă în străinătate.  
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Persoanele aflate în căutare de loc de muncă, asistate de consilieri de orientare 

profesională  au  completat formulare-chestionar din care rezultă domeniile în care acestea doresc 

să beneficieze de formare profesională. În chestionarele completate s-a ţinut seama de calificările 

deja existente, de oportunităţile pieţei muncii, dar şi de aptitudinile persoanelor intervievate.  

Ca urmare a centralizării răspunsurile din cadrul Chestionarelor au fost obtinute 

urmatoarele rezultate:  

Nr. 
Crt.  Domeniu Ocupațional  

Număr de 
răspunsuri  

Pondere (%) 

1  Turism, hoteluri, restaurant, comerț  69 19,17 

2  Sănătate, igienă, servicii sociale  50 13,89 

3  Administraţie şi servicii publice  34 9,44 

4  Protecţia mediului 33 9,17 

5  Tehnologia informaţiei, comunicaţii, poştă 29 8,06 

6  Construcţii 26 7,22 

7  Transporturi 24 6,67 

8  Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului 21 5,83 

9  Electrotehnică, automatică, Electronică 19 5,28 

10  Activităţi financiare, bancare, de asigurări 19 5,28 

11  Industria textilă, confecţii, pielărie, încălţăminte 18 5,00 

12  Agricultură, piscicultură, pescuit  18 5,00 

TOTAL 360 100,00 

 

Au fost culese opiniile solicitanţilor de loc de muncă ce aplică pentru posturile vacante din 

reţeaua EURES, din care rezultă necesitatea cunoaşterii unei limbi de circulaţie universală.  

Au fost analizate intrările de locuri de muncă din 2018 ( inclusiv cele  de la Bursele locurilor 

de muncă),au fost estimate cele care vor intra în 2019, la care s-au adăugat în limita răspunsurilor 

primite de la actorii de pe piaţa forţei de muncă ( în special angajatorii) cele care vor fi ofertate 

anul viitor. La analiza stocului de şomeri înregistrat la 31.07 2018 am ţinut seama că acesta 

cuprinde şi absolvenţii promoţiei 2018. 

 S-a primit de la Inspectoratul Şcolar Judeţean liste cu domeniile de pregătire şi calificarea 

profesională a elevilor înscrişi în anul şcolar 2018-2019, în care am evidenţiat clasele terminale. 

Întrucât calificările profesionale ce rezultă pentru tipurile de învăţămînt nu au corespondenţă 

directă în „COR”, am considerat că este necesar să comparăm pe de o parte intrările de 

absolvenţi pe ocupaţiile din acest nomenclator, iar pe de altă parte să evidenţiem că aceştia sunt 

deja la 31.07.2018 şomeri înregistraţi, aflându-se în stoc.  

În etapa următoare, s-a analizat baza de date rezultată în care s-a comparat la nivelul 

anului 2019 un potenţial număr de persoane aflate în căutare de loc de muncă şi un potenţial 

necesar de locuri de muncă vacante oferit de piaţă, ambele repartizate pe ocupaţiile din COR şi 

ordonate descrescător.  

Prin diferenţă a rezultat un surplus sau deficit de forţă de muncă calificată care poate fi 

reglat prin programele de formare profesională propuse.  

Ocupaţiile (respectiv tipurile de cursuri) care se dovedesc a fi deficitare şi pentru care se 

pot organiza programe de formare conform autorizărilor existente la nivelul  instituţiei  sunt 

următoarele : agent de turism, baby-sitter, barman, brutar, bucătar, cameristă hotel, comunicare în 
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limba engleză, coafor, confecţioner  asamblor art. din textile, confecţioner tâmplărie PVC şi aluminiu, 

cofetar-patiser,  contabil, cosmetician, dulgher, electrician electronist auto, electrician întreţinere 

medie şi joasă tensiune, expert achiziţii, frizer, frizer, coafor, manichiurist-pedichiurist, lucrător în 

comerţ, lucrător în structuri pentru construcţii,  infirmieră, inspector resurse umane, inspector SSM, 

instalator T-S+G, lăcătuş mecanic,  măcelar, manichiurist-pedichiurist,  operator introducere validare 

prelucrare date, ospătar (chelner), operator maşini cu comandă numerică, sudor electric, tâmplar şi 

zidar. 

 

 

 

 Situaţia intrărilor absolvenţilor unor forme de învăţământ (din promoţia anului 

2018)  în evidenţa AJOFM Dâmboviţa până la 31.10.2018, a fost urmatoarea: 

Tab. 4.9. 

Nr. crt  Categorie  Numar  

1 Numar total de absolventi intrati in 

evidentele AJOFM  din care: 
736 

2 - Femei  422 

 

Până la data de 31.10.2018 s-au înregistrat la AJOFM Dâmboviţa 736 absolvenţi din 

promoţia 2018.       

Tab. 4.10. 

Număr absolvenţi 

înregistraţi 

Nivel primar, gimnazial 

sau profesional 

Nivel liceal, 

postliceal 

Nivel universitar 

736 67 608 61 

100% 9,1 % 82,6 % 8,3 % 

 

Pe zonele deservite de Punctele de lucru  ale AJOFM Dâmboviţa distribuţia intrărilor în 

evidenţă  a absolvenţilor din promoţia 2018 este următoarea: 

Agenţia locală Târgovişte               - 300 absolvenţi / 184 femei 

Punct lucru Pucioasa                      -67 absolvenţi / 38 femei 

Punct lucru Găeşti                          - 90 absolvenţi / 51 femei 

Punct lucru  Titu                              - 86 absolvenţi / 56 femei 

Punct lucru Moreni                          - 144 absolvenţi / 70 femei 

Punct lucru Băleni                            - 49 absolvenţi / 23 femei  
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 Până la 31.10.2018 s-au încadrat în muncă 210 absolvenţi ai unor forme de 

învăţământ, dintre acesţia 89 au beneficiat indirect de subvenţionarea locurilor 

de muncă pentru angajatorii care le-au întocmit contracte de muncă.  

 

 În data de 19.10.2018 a avut loc Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi. 

La această bursă au fost invitaţi 1183 agenţi economici, din care au participat la 

acţiune 55. Agenţii prezenţi au oferit 683 locuri de muncă. Au participat la bursă 

223 absolvenţi, din care 128 au fost selectaţi în vederea încadrării. 

 

5.2.3. Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu (2013-2020) 

În 2011, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 

(INCSMPS) a realizat, Studiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 

2013 şi în perspectiva 2020. Studiul a fost realizat de către INCSMPS în calitate de partener în 

cadrul Proiectului strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Corelarea ofertei educaţionale a 

învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, proiect al cărui lider de parteneriat 

a fost Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic. 

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

mediu şi lung a fost realizată utilizând o metodologie similară cu cea utilizată de Universitatea 

Cambridge în modelul de prognoză utilizat de CEDEFOP, dar prezintă unele abordări inovative 

generate de gradul mult mai mare de detaliere a informaţiilor dorite.  

Astfel, s-a realizat o proiecţie a cererii potenţiale de forţă de muncă (definită ca cererea de 

forţă de muncă rezultată din dinamica economică  - descrisă prin indicatori ai investiţiilor brute 

interne şi extrene şi ai valorii adăugate brute) de-a lungul orizontului de prognoză. Cererea 

potentiala reprezinta nivelul estimat ca necesar, in termeni de populatie ocupata, conform 

previziunilor economice. Acest  nivel va fi satisfacut cand numărul persoanelor efectiv  ocupate 

este egal cu nivelul estimat ca necesar de populatie ocupata; in celelalte cazuri vom avea un 

deficit sau un excedent fata de necesarul de populatie ocupata. Cererea potenţială nu trebuie 

considerată ca  cerere efectivă. De asemenea , nu trebuie confundată cu popuaţia ocupată (deşi 

are valori aparent identice sau apropiate faţă de aceasta). Cererea potenţială estimeză necesarul 

de populaţie ocupată, însă evouţia populaţiei efectiv ocupate depinde nu numai de evoluţiile 

economiei ci de o multitudine de alti factori, in primul rand demografici, migraţie etc. Pentru 

estimarea ei s-a utilizat o tehnică de modelare econometrică. 

A fost estimată şi cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă rezultate din 

retragerea participanţilor la activitatea economică ca urmare a pensionărilor). Este de menţionat 

că cererea înlocuită este o variabilă intermediară, astfel încât valorile ei nu descriu decât evoluţii 

ale unor structuri ecopnomice trecute. Mai mult, lipsa unor informaţii detaliate cu privire la structura 

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

care induc un anume grad de eroare al estimării. Prin urmare, aceste estimări trebuie privite cu 

rezerve. 

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

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

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

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

ipotezele de calcul al celor două variabile. Acest indicator poate lua valori pozitive dacă există 
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cerere potenţială sau dacă aceasta indică distrugere de locuri de muncă dar nivelul cererii 

înlocuite este mai mare decât distrugerea de locuri de muncă. 

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

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

2088 privind:  

- populaţia ocupată în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1) 
- valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activităţi ale economiei naţionale 

(diviziuni CAEN REV1) 
- valoarea adăugată brută în activitatăţi  ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1) 
- valoarea costului mediu lunar al salariaţilor în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni 

CAEN REV1) 
 

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

mediu şi lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii:  

  Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze: 
 - evoluţia valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei Naţionale de Prognoză 

(Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013 

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

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

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

creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2012). S-a considerat că în cadrul fiecărei ramuri, 

diviziunile componente urmează evoluţia ramurii. S-a optat pentru alegerea pentru perioada 2014-

2020 a unor ritmuri de creştere a VAB inferioare anului 2013 deoarece s-a dorit luarea în 

considerare a prezumtivei crize economice pe care specialiştii o previzionează după anul 2013.  

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

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

ritm anual de creştere constant şi egal cu 1.015.  

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

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

această scădere a fost înregistrată identic la nivelul fiecărei diviziuni CAEN. Pentru perioada 2010 

– 2020 s-a estimat trendul liniar al variabilei pe baza datelor observate pe întreaga perioadă de 

analiză. 

 

 Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 
 - VAB în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.1 faţă de 2009 în industrie, un ritm de 

scădere de 0.9 faţă de 2009 în construcţii, în timp ce în servicii se menţine constantă pe perioada 

2010-2011 . Pentru perioada 2012- 2013 se menţin evoluţiile prognozate de Comisia Naţională de 

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

industrie de 1.036, un ritm de 1.044 în construcţii şi respectiv un ritm anual de creştere în servicii 

de 1.032 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru 

perioada 2011 – 2013). 

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

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

 

 Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 
 - VAB în perioada 2014 - 2020 se menţine la nivelul prognozat pentru anul 2011. De asemenea, 

s-a ţinut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste jumătate dintre cei 

intervievaţi sunt de părere că România nu îşi va reveni din criza economică până în anul 2013. 
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- Costul forţei de muncă în 2010 îşi menţine ritmul de creştere pe care l-a avut în 2009 

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

1.015 constant. 

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

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

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

2008. 

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

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

Rezultatele proiecţiilor 

1. Proiecţia cererii potenţiale la nivel naţional 
Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie de dinamica 

economică ce generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru perioada 

2011 – 2020 indică  scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist şi a celui moderat şi 

creşterea acesteia în ipoteza scenariului optimist. 

   (mii persoane) 

                                            

  

scenariu 

PESIMIST 

scenariu 

MODERAT  

(de bază) 

scenariu OPTIMIST 

2009 9243 9243 9243 

2010 9239 9239 9239 

2011 8939 9161 9400 

2012 8951 9095 9414 

2013 8972 9045 9437 

2014 8937 9032 9440 

2015 8903 9021 9444 

 2016 8867 9009 9447 

2017 8831 8996 9450 

 2018 8794 8982 9452 

 2019 8756 8968 9454 

2020 8718 8954 9456 

 

2. Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite şi a cererii agregate de forţă de muncă 
la nivel de regiune de dezvoltare şi la nivel de judeţ – scenariul moderat 
 

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

profesional şi tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă între 2012-2020 în 

regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vest şi trenduri de scădere în perioada 2012-2014 

urmate de trenduri de creştere între 2015 şi 2020 în regiunile Sud, Centru, Vest, Bucureşti-Ilfov. 
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Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă la nivel judeţean a fost estimată prin dezagregarea 

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

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

ani modificări structurale semnificative faţă de anul 2009 

 

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

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

a persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) la nivel naţional şi pe regiuni. Apoi, ratele de pensionare 

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

populaţia totală ocupată a judeţului respectiv şi compararea acesteia cu ponderea populaţiei de 55 

ani şi peste în  populaţia totală ocupată a regiunii din care face parte judeţul.  

 

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

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

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

evoluţia potenţială a activităţilor economice. Diferenţa dintre cererea înlocuită şi modificarea cererii 

potenţiale faţă de anul anterior este explicată de existenţa unor locuri de muncă disponibile. 

Estimarea dinamicii acestora, ca şi a cererii potenţiale, înlocuite şi agregate în ipotezele 

scenariului de bază (moderat) arată existenţa unor oportunităţi pentru ocuparea tinerilor absolvenţi 

sau a inactivilor, respectiv a şomerilor. Dacă acceptăm ipoteza că ponderea populaţiei inactive nu 

se modifică şi nici nu au loc reduceri ale ratei şomajului, putem să considerăm ca aceste locuri de 

muncă vor putea fi disponibile pentru absolvenţii din diferite domenii relevante pentru învăţământul 

profesional şi tehnic. 

Prognoze ale cererii pentru Regiunea SUD MUNTENIA (nr. persoane) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze ale 

cererii 

potenţiale   961073 954813 950227 965057 970364 973119 975972 978914 981994 985222 

Prognoze ale 

cererii înlocuite  8369 8315 8275 8404 8450 8474 8499 8525 8551 8580 

Prognoze ale 

cererii agregate  969443 963128 958502 973461 978815 981593 984471 987439 990546 993801 

 

Prognoze ale cererii pentru judeţul judeţul Dâmboviţa 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze ale 

cererii potenţiale   115798 115044 114491 116278 116918 117250 117593 117948 118319 118708 

Prognoze ale 

cererii înlocuite  403 400 398 404 407 408 409 410 411 413 

Prognoze ale 

cererii agregate  116201 115444 114889 116682 117324 117657 118002 118358 118730 119121 
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3. Proiecţia cererii de formare profesională la nivel regional şi judeţean – scenariul 
moderat 

Structura estimată pe domenii de pregătire a cererii potenţiale la intersecţia COR-CAEN, pentru 

Regiunea SUD  MUNTENIA este următoarea 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Sud Muntenia. 

% 

Domeniul de educaţie şi formare 

profesională 

Ponderi previzionate ale cererii de formare 

profesională pentru 2013-2020 

(%) 

Agricultură 4.0% 

Chimie industrială 2.5% 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 12.0% 

Comerţ 10.0% 

Economic 7.0% 

Electric 8.0% 

Electromecanică 3.0% 

Electronică şi automatizări 3.0% 

Fabricarea produselor din lemn 2.0% 

Industrie alimentară 3.0% 

Industrie textilă şi pielărie 6.0% 

Materiale de construcţii 1.0% 

Mecanică 27.0% 

Turism şi alimentaţie 4.0% 

Protecţia mediului 7.0% 

Tehnici poligrafice 0.5% 

 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul judeţul Dâmboviţa 

% 

Domeniul de educaţie şi formare profesională Ponderi previzionate ale cererii de formare 

profesională pentru 2013-2020 

(%) 

Agricultură 6,0% 

Chimie industrială 1,5% 
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Domeniul de educaţie şi formare profesională Ponderi previzionate ale cererii de formare 

profesională pentru 2013-2020 

(%) 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 7,0% 

Comerţ 7,0% 

Economic 7,0% 

Electric 9,0% 

Electromecanică 5,0% 

Electronică şi automatizări 8,0% 

Fabricarea produselor din lemn 1,5% 

Industrie alimentară 3% 

Industrie textilă şi pielărie 5% 

Materiale de construcţii 1% 

Mecanică 25,5% 

Turism şi alimentaţie 5,0 % 

Protecţia mediului 7% 

Tehnici poligrafice 0 

estetica şi igiena corpului omenesc 1,5 

 

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

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

sunt justificate in baza urmatoarelor considerente: 

- în domeniului electronică automatizări se alocă 8%. comparativ cu 3 % ţintă regională, 

datorită echipamentelor primite prin Programul Phare TVET2004-2006, de către unităţile 

şcolare cuprinse pe domeniul respectiv şi obligativitatea şcolarizării pentru utilizarea 

acestora  şi opţiunea elevilor către acest domeniu de pregătire.  

- în domeniul comerţ 1% din ţinta stabilită este alocat domeniului estetică şi igiena corpului 

omenesc, care face parte din domeniul servicii, deoarece la nivel judeţean pentru acest 

domeniu se constată o constanţă în privinţa şcolarizării; 

- în domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice la nivel judeţean există şomeri în palier, 

ţinta judeţeană 7%, orizont de timp 2020, datorită unităţilor şcolare acreditate la acest 

moment pentru acest domeniu, care dispun de baza materială şi cadre didactice calificate.  

- în domeniul fabricarea produselor din lemn se alocă la nivel judeţean, pentru domeniul 

silvicultură 1%, datorită şcolilor cuprinse în programul Phare TVET 2004-2006 pentru 

utilizarea echipamentelor primite pentru acest domeniu.  
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5.3. CONCLUZII DIN ANALIZA PIEŢEI MUNCII 

5.3.1 Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivel regional (PRAI 
Sud-Muntenia 2017-2025) 
 Populaţia activă, populaţia ocupată: 

 Tendinţa de scădere la nivel regional a populaţiei active şi mai ales a populaţiei ocupate, 
cu diferenţe majore pe sexe şi medii rezidenţiale. 

 Reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate: mult mai mare în cazul femeilor decât 
în cazul bărbaţilor. 

 Populaţia activă şi populaţia ocupată înregistrează scăderi mai mari în mediul rural faţă de 
mediul urban. 

 

 Rata de activitate şi rata de ocupare: 
 Tendinţă de scădere atât a ratei de activitate cât şi a ratei de ocupare la nivel regional. 

Există însa disparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale. Destul de grav pare faptul că 
rata de ocupare este mult mai redusă pentru populaţia feminină. 

Se remarcă un fenomen al subocupării care afectează în mod deosebit populaţia feminină din 

mediul rural, combinat cu o calitate redusă a ocupării în mediul rural (în condiţiile unei ocupări 

de subzistenţă, în agricultură) 

 

 Şomajul (BIM)- la nivel regional: 
 Rata şomajului BIM se menţine mai ridicată decât la nivel naţional. 
 Rata şomajului mai ridicată în mediul urban. 
 Şomajul BIM este mai mare în cazul bărbaţilor. 
 Rata ridicată a şomajului tinerilor. 

 
 Ocuparea şi şomajul pe niveluri de educaţie  

 Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educaţie este mai 
scăzut.  

 Rata şomajului regional pentru persoanele cu nivel scăzut de educaţie (cu cel mult 
învăţământ gimnazial) este mai mare decât la nivel naţional.  

 În Regiunea Sud Muntenia şansele de ocupare sunt mult mai reduse decât la nivel 
naţional pentru persoanele cu nivel scăzut de pregătire (cu cel mult învăţământ 
gimnazial).  

 La nivel regional rata de ocupare a femeilor cu nivel scăzut de educaţie este de sensibil 
mai mică decât cea a bărbaţilor. 

 Tendinţa de creştere a ponderii în ocupare a populaţiei cu studii superioare şi a celor cu 
nivel de pregătire liceal şi de scădere a ponderii cu nivel scăzut de pregătire (cel mult 
gimazial).  
 

 

5.3.2. Concluzii din analiza principalilor indicatori din Balanţa Forţei de Muncă (BFM) 
 Populatia activă civilă, respectiv populatia ocupată civilă (conf. BFM) 

Tendinţa generală pe întreg intervalul, este de scădere la ambii indicatori. 

 Rata de ocupare a resurselor de muncă (conf. BFM) 
 Tendinţe sinuoase, de scădere uşoară a ratelor de activitate şi de ocupare a populaţiei 

civile în perioada 2010-2013,  creştere sensibilă pentru anul 2014 şi un  regres în perioada 2015-
2017. Cele mai bune valori rămân cele din 2007 și 2008. În anul 2017, cei doi indicatori sunt sub 
nivelul anului 2012, ajungând la 60,0%, respectiv la 56,8%. Revirimentul produs în 2017 este 
valabil pentru rata de ocupare.   

 Ratele de activitate şi de ocupare a populaţiei civile sunt mai mici în judeţul Dâmboviţa, 
iar cele  cele înregistrate la nivel regional sunt la rândul lor  mai mici decât cele la nivel naţional.  

 Rata de ocupare mai redusă pentru populaţia feminină faţă de cea masculină.  
 Şomerii înregistraţi în evidenţele AJOFM: 
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 Cu o evolutie fluctuantă, rata şomajului înregistrat în judeţul Dâmboviţa se situează atât 
peste media naţională cât şi peste cea regională în perioada 2007-2017,cu excepţia anilor 2009 şi 
2010 când atinge valori inferioare celei regionale. Începând cu anul 2012, tendința este continuu 
descrescătoare și ajunge la finele anului 2017 la cea mai mică valoare din interval, atingând 
nivelul anului 2007.   

 Rata şomajului înregistrat în jud. Dâmboviţa - mai mică în cazul femeilor în toată 
perioada 2007-2015, după care situația se inversează în 2016  şi 2017. 

 Şomajul tinerilor. Ponderea numărului de şomeri tineri în total, la 31 decembrie 2017 
înregistrează valoarea de 10,97 % fiind foarte apropiată de cea înregistrată la nivel național 
(11,05%).  

 

   5.3.3. Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile 
Cea mai mare pondere o are populaţia ocupată în servicii, urmată de a celei ocupate în 

industrie. Ponderea populaţiei din servicii o întrece pe cea de la nivelul regional, dar este mai 

mică decât cea naţională. Ponderea populaţiei din industria judeţeană este superioară atât celei 

similare regionale, cât şi celei de la nivelul naţional. Agricultura are o pondere puţin mai mică 

decât cea a Regiunii Sud Muntenia, dar sensibil mai mare decât ponderea de la nivelul naţional. 

Pentru sectorul construcţiilor , această pondere este mai mică, atât faţă de Regiune cât şi faţă de 

nivelul naţional. 

 

5.3.4. Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă 
vacante înregistrate la AJOFM 

 

Din datele administrative ale AJOFM, rezultă că nu s-au produs schimbări majore faţă de 

anii trecuţi în structura domeniilor avantajate din prisma ofertelor de locuri de muncă. 

Domeniile favorizate ar fi următoarele: 

 Construcții 

 Confecţii şi industrie textilă 

 Comerţ 

 Lucrări de instalații electrice 

 Industria alimentară 

 Turism şi alimentaţie publică 

 Transporturi 

 

5.3.5. Concluzii din observaţiile desprinse ca urmare a activităţilor specifice serviciului 
public de ocupare (de recrutare de forţă de muncă,  medierea muncii,  informarea şi 

consilierea profesională,  formarea profesională).  
Din activitatea desfăşurată în mod curent cu clienţii serviciului public de ocupare (persoane 

în căutare de loc de muncă, agenţi economici) dar şi de cea în care am fost beneficiari sau 

parteneri în cadrul unor proiecte cu finanţare FSE POSDRU, respectiv POCU, constatăm că pot 

avea loc multe îmbunătăţiri în ce priveşte următoarele aspecte: 

- Consilierea precoce (în clasele VI-VII) a părinţilor (tutorilor) asupra unei orientări şcolare şi 

profesionale a copiilor, cu accent pe avantajele pe care le poate aduce alegerea unei rute 

a învăţământului profesional şi tehnic 

- Insuflarea unui cult al muncii şi al respectului faţă de aceasta către populaţia şcolară, în 
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paralel cu campanii de educaţie a angajatorilor în a recompensa corect şi motivant proprii 

angajaţi. 

 

5.4. Implicaţiile pentru ÎPT 
 Scăderea ratei de ocupare, rata şomajului peste media la nivel naţional, nivelul ridicat al 

şomajului tinerilor şi şomajul de lungă durată - obligă sistemul de ÎPT la: 
 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii  
 acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 
 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe 

parcursul întregii vieţi 
 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în 

cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după 
absolvirea şcolii.  

 parteneriate active cu agenţii economici, Serviciul Public de Ocupare, furnizori de ocupare 
si formare, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a 
absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar. 

 Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu 
nevoile de formare în creştere (pentru angajatori, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea 
ocupaţională accentuată de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi 
adecvare competenţelor la cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor 
oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare pentru adulţi, având în vedere: 
 creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru 

adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi 
 adecvarea calificării cu locul de muncă 
 reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 
 recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe 

cale formală şi informală – infiintare de Centre  de “Evaluare a Competentelor”; 
 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de 

formare la distanţă, consultanţă, platforme e-learning etc. 

 Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional şi prognozele privind cererea şi oferta pe 
termen lung - trebuiesc avute în vedere pentru: 
 Planificare strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile 

decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS) 
 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de 

calificare rezultate din prognoză 
 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte si sa se adapteze la domeniile de specializare 

din “Strategia Națională pentru Competitivitate 2014 – 2020”, pe sectoarele economice cu 
potential competitiv:m  

- Turism si ecoturism; 
- Textile pielarie; 
- Lemn si mobila; 
- Industrii creative; 
- Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor; 
- Procesarea alimentelor si a bauturilor; 
- Sanatate si produse farmaceutice; 
- Energie si management de mediu; 
- Bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura) si biotehnologii; 

 Priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală vizează 
modernizarea a agriculturii şi diversificarea activităţilor economice în mediul rural. 
Implică din partea şcolilor din domeniu, în parteneriat toţi cu factorii interesaţi: 

 Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol – presupune 
creşterea nivelului de calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru exploatarea şi 
managementul fermei, procesarea primară a produselor agro-alimentare) 
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 Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura „bio” si cea ecologică, 
promovarea agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea resurselor locale 
prin mica industrie şi dezvoltarea serviciilor 

 Implicarea în programe de formare continuă pe două componente: 
- formarea competenţelor necesare unei agriculturi competitive 
- reconversia excedentului de forţă de muncă din agricultură spre alte activităţi 

 Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la: 
 Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural 
 Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate  
 Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii 

defavorizate economic şi social 

 „Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă”, document comunicat către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor, în care se relevă importanţa atingerii obiectivului de ocupare a forţei de 
muncă (rată de ocupare de 75% până în 2020 ), prin acţiuni concentrate pe priorităţi-
cheie, obligă IPT si partenerii acestuia: 
 Priorităţi în sistemul educaţional şi formativ pentru ştiinţe, tehnologie, inginerie şi 

matematică  
 Asigurare de competenţe din cele mai diverse- accent pe cele digitale şi ecologice 
 Formarea de specialişti în domeniul sănătăţii şi serviciilor sociale, în special în profesii 

auxiliare asistenţei medicale 
 Asigurarea competenţelor - cheie digitale şi transversale, educaţie în domeniul mass-

media şi comunicare într-o limbă străină 
Includerea temei “spiritul antreprenorial” în programa şcolară, crearea unei mase critice de 

profesori de antreprenoriat, colaborări între universităţi şi centre de cercetare în domeniul inovării 

şi antreprenoriatului pentru a crea competenţele necesare crearii şi gestionării profitabile a IMM-

urilor 
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2. Analiza mediului intern 

    2.1 Predarea şi învăţarea  

În  anul  școlar 2016-2017 proiectarea activităţii didactice  s-a realizat prin dezvoltarea 
de competenţe, prin însușirea de cunoștinţe pe baza abordării transdisciplinare și 
transcurriculare a conţinuturilor programelor școlare. De asemenea, s-a ţinut cont de  
reglementarile elaborate de M.E.N. precum și de recomandările primite din partea 
inspectorilor de specialitate. 
        Misiunea profesorilor este aceea de a oferi  fiecarui elev cel mai bun sprijin si cele 
mai bune conditii pentru dezvoltarea personalitatii sale, pentru valorificarea maxima a 
potentialului sau, pentru dobandirea acelor competente intelectuale si morale care sa il 
ajute sa invete de-a lungul vietii si sa-si construiasca o viata de calitate.  Dificila sarcina de 
a corela pregatirea intr-o profesie bazata pe descoperirea si dezvoltarea vocatiei cu sanse 
reale de exercitare a ei, fie pe piata muncii, fie prin fructificarea spiritului intreprinzator, a 
fost abordata de cadrele didactice printr-un set de masuri si preocupari care au avut in 
vedere in principal : 
- metode si mijloace moderne de pregatire cu accent pe latura formativa ; 
- corelarea continutului pregatirii cu cerintele generale si specifice din economie ; 
- orientarea invatarii spre formarea de capacitati intelectuale si actionate prin folosirea 
metodelor interactive, stimularea gandirii creative si critice, utilizarea informatiei asimilate 
punandu-se accent nu pe ceea ce elevul stie, ci pe ceea ce stie sa faca prin ceea ce stie. 
Au respectat recomandarile si metodologia in vigoare privind proiectarea activitatilor de 
invatare si a proiectarii unitatilor de continut, recomandari date cu ocazia consfatuirilor 
didactice si a cursurilor de perfectionare in domeniu. Au tinut cont sa existe o concordanta 
intre curriculum national si oferta educationala a unitatii.      Astfel au urmărit:           

- asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectarii si al cunostintelor 
predate si corelarea acestora cu achizitiile anterioare ale elevilor; 

- identificarea unor metode specifice de predare-invatare centrate pe elev si 
adaptarea intr-o mai mare masura a strategiilor de lucru la cerintele colectivelor de elevi; 

- obtinerea unor rezultate cat mai bune la olimpiadele pe discipline, 
concursuri scolare si la examenul de bacalaureat; 

- sporirea interesului elevilor prin participarea la diferite activitati, 
parteneriate, proiecte si concursuri in cadrul scolii, la nivel local si judetean; 

- indrumarea cadrelor didactice in intocmirea planificarilor, a proiectelor pe 
unitati de invatare si al altor documente necesare in activitatea didactica 

- perfectionarea prin participarea la activitatile cercurilor pedagogice  
- utilizarea anumitor softuri educationale in activitatea didactica. 
- adoptarea  de catre fiecare profesor a unei  strategii, proprie fiecarei clase 

în concordanta cu stilurile de invatare, in vederea recuperarii carentelor în cunostintele 
stiintifice puse in valoare de mediile obtinute de elevi.  

           - evaluarea continua realizata prin feed-back,  permitând profesorului de a 
alege strategia didactica adecvata fiecarei lectii în parte, astfel incat sa fie asimilate 
complet cunostintele din programa scolara 
          - intocmirea si respectarea graficului de pregatire suplimentara  
          - stimularea  si atragerea elevilor prin folosirea sistemului informatizat. 
          - rapoarte lunare ale profesorilor privind stadiul pregatirii pentru BAC. 

                       - In organizarea procesului de invatare, au fost  corelate unitatile de 
invatare si competentele generale si specifice, cu nivelul de pregatire al elevilor si volumul 
de cunostinte transmis. 

- Elevii au fost indrumati sa realizeze portofolii, care sa cuprinda diferite referate, 
scheme, probleme, stimuland astfel creativitatea fiecaruia si dorinta de a se 
perfectiona, de a studia suplimentar. 
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 - S-au facut abonamente de catre elevi la revista nationala de fizica “ EVRIKA”,  
urmarindu-se in acest fel imbogatirea cunostintelor, dezvoltarea gandirii si a 
deprinderilor de aplicare a cunostintelor in practica.  

        Întreaga activitate a urmarit să se creeze un mediu educaţional profesionist, la 
standarde instrucţionale şi morale înalte. Contextul general actual şi direcţiile  stabilite de 
documentele educaţionale în vigoare constituie premise solide de  continuare a  eforturilor 
pentru ca elevii sã dobândeascã o pregãtire generalã bunã, cunoştinţe aprofundate în 
domeniile legate de viitoarea carieră, deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea 
învăţa pe tot parcursul vieţii, competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale. 

Finalităţile liceului propun formarea unor generaţii de adolescenţi capabili să 

decidă asupra propriei cariere, să contribuie la configurarea traseelor proprii de 

dezvoltare intelectuală şi profesională, să opteze pentru cetăţenia activă. Pentru a 

răspunde exigenţelor acestui nivel de învăţământ şi dezideratelor de armonizare a 

modelului de specific identitar cu modele culturale europene, studiul disciplinelor a fost 

orientat, anul şcolar 2017-2018 și spre următoarele ţinte:  

 dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, 
gândire critică, dezvoltarea unor valori şi atitudini adecvate societăţii contemporane, 
prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe, raportate la un context 
naţional, european sau universal; 

 formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, asupra modelelor şi valorilor culturale, a 
capacităţii de a formula opinii şi judecăţi de valoare, de a manifesta discernământ şi 
spirit critic în argumentarea propriilor opţiuni şi în exprimarea sensibilităţii estetice;  

 valorizarea propriilor experienţe, a competenţelor de comunicare şi interlocutive, în 
scopul formării unei personalităţi armonioase, modelate de conştiinţa propriei identităţi 
culturale şi de autonomie morală;  

 dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale diferite: familie, 
mediu profesional, prieteni etc.; 

 cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării 
unei vieţi de calitate.  

 În concepţia cadrelor didactice, învăţământul tehnic rămâne un furnizor de servicii 

educaţionale unde elevul este permanent şi direct implicat în construirea propriului traseu 

de învăţare. În acelaşi timp predarea-învăţarea se raportează la responsabilităţile 

profesorului faţă de beneficiarii educaţiei, faţă de societatea civilă şi diversificarea 

implicării în viaţa comunităţii locale.  

     2.2. Materiale şi resurse didactice  

Liceul Tehnologic „Iordache Golescu” Găeşti are o bază materială creată de-a lungul 

anilor, care acoperă aria curriculară specifică pentru majoritatea calificărilor şi obiectelor 

de studiu.  

  Baza materială a liceului se compune din: 

 1 cabinet de istorie,  

 4 laboratoare(fizică, chimie, mecanică, frigotehnic ), 

  31 săli de clasă; 

  4 ateliere; 

 2 săli de sport şi 2 terenuri de sport; 

 3 cabinete de informatică dotate, fiecare cu 25 calculatoare si conectare la internet; 

 1 cabinet psiho-pedagogic 

 1 cabinet medical 

  1 cabinet CEAC 
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. 

       2.3 Rezultatele elevilor 

La disciplinele tehnice: 
Unitatea şcolară a fost desemnată centru de examen pentru anul şcolar 2017-

2018, pe nivel de calificare astfel:  
- liceu tehnologic,  nivel 4 -  centru de examen, sesiunea mai - iunie 2017; arondat Liceul 
Teoretic " Mihai Viteazul" Vişina; 
- învăţământ profesional cu durată de 3 ani, nivel 3 -  centru de examen, sesiunea iulie 
2017, prima sesiune.  
 
1. Date statistice  liceu tehnologic, nivel 4 – 2018 
 

 
Total 

                                      NUMĂR  ELEVI  
PROM  

% 
Înscrişi Prezenţi Neprezent

aţi 
Promova
ţi 

Respinş
i 

Total şcoală nivel 4, iunie  149 147 2 147 - 100 

Total şcoală nivel 4, 2018 149 147 2 147 - 100 

 
Date statistice liceu tehnologic, nivel 4, 2018 

 

Unitatea 
de 

învăţământ 
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L.T. 
Iordache 
Golescu 
Găești 131 66 129 66 129 66 36 17 76 42 10 4 7 3 0 0 2 0 0 0 

Liceul 
Teoretic 
Mihai 
Viteazul  
Vișina 18 7 18 7 18 7 0 0 13 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 
centru 

examen  
mai-iunie 

2018 149 73 147 73 147 73 36 17 89 48 15 5 7 3 0 0 2 0 0 0 

 

3. Date statistice - învăţământ profesional cu durată de 3 ani, nivel 3,  2018 

TOTAL                                       NUMĂR  ELEVI    PROM     
% Înscrişi Prezenţi Absenţ

i 
Promovaţi Respinş

i 
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Total şcoală nivel 3,  
Iulie 2018  

24 24 - 24 - 100 

Total şcoală nivel 3, 2018 24 24 - 24 - 100 

 
Date statistice - învăţământ profesional cu durată de 3 ani, nivel 3,  2018 , conform 
metodologiei  
 

Număr candidaţi 

Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi 
Nepreze

ntaţi 

Eliminaţi 
din 

examen 

T
o
ta

l 

fe
m

in
in

 

T
o
ta

l 

fe
m

in
in

 

T
o
ta

l 

fe
m

in
in

 

Promovabilitate 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

Total Feminin 

u r u r u r u r u r u r u r u r u r u r u r u r u r u r 

24 0 4 0 
2
4 

0 4 0 24 0 4 0 
100
,00
% 

0,0
0% 

100
,00
% 

0,0
0% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 4 0 
2
4 

0 4 0 24 0 4 0 
100
,00
% 

0,0
0% 

100
,00
% 

0,0
0% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

TOTAL NUMĂR CANDIDATI 

ÎNSCRIȘI PREZENȚI RE
SPI
NȘI 

ELIMI
NAȚI 

PROMOVAȚI 

TOTAL Din 
care 

feminin 

% TOT
AL 

% TOT
AL 

TOTAL TOTAL % Din 
care 
femi
nin 

Din care 
cu 

reşedinţ
a în 

mediu 
urban 

Total 
şcoală 
nivel 3,  
Iulie 
2018 

24 4 
16,6

7 
24 100 - - 24 100 4 2 

Total 
şcoală  
nivel 3, 
2018 
 

24 4 

16,6

7 

 

24 100 - - 24 100 4 2 

4. Rezultatele elevilor la olimpiadele şi la concursurile şcolare naţionale şi 
internaţionale 

Concursuri şcolare 
 
La nivel de şcoală s-a desfăşurat olimpiada interdisciplinară, etapa pe şcoală  

pentru clasele XI-XII, liceu tehnologic. Aceste concursuri şcolare s-au desfăşurat conform  
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graficului stabilit la nivel naţional având la bază metodologia de desfăşurare a 
concursurilor şcolare.  

În cadrul Comisiei metodice au fost stabilite responsabilităţile membrilor la aceste 
concursuri, modul de organizare (forme de învăţământ, clase, domeniu de pregătire, 
probe de examen, componenţa comisiilor) şi locul de desfăşurare.         

Pentru olimpiade şi concursuri  la etapa pe şcoală, subiectele au fost elaborate la 
nivel de unitate, perioada de desfăşurare fiind stabilită la nivel naţional. Olimpiadele şi 
concursurile s-au desfăşurat conform metodologiei.  
  

 ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE 
 

  Activitatea metodică din acest semestru a avut loc la Liceul Voievodul Mircea din 
Târgovişte având ca tematică următoarele activități: Activități specifice modernizării 
învățământului profesional și tehnic (ÎPT), în anul școlar 2017-2018, Nota VET nr. 
2295/15.09.2017; Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ, în anul 
școlar 2017-2018, cu accent pe: Precizările MEN nr.37991 din 31.08.2017, referitoare la 
aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 
învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de 
învățământ și programele școlare; nr. 40368 din 2017 privind organizarea activității; nr. 
38545/12.09.2017 privind încadrarea personalului didactic care predă curriculumul de 
specialitate în anul școlar 2017-2018 precum și Prezentarea OMENCS nr. 4121 din 
13.06.2016 și a anexelor cu privire la calificările și standardele de pregătire profesională 
nivel 3 și 4; Repere metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală 
pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământ 
profesional, aprobate prin OMEN nr.3914/18.05.2017; OMENCS nr. 5033 din 29.08.2016 
privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional 
de stat; OMEN nr. 4795/31.08.2017 privind aprobarea calendarului admiterii în 
învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019; 
OMENCS nr. 5068 din 31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 
învățământul profesional de stat; OMEN nr. 3556/29.03.2017 privind Metodologia-cadru 
de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual; OMEN nr.4796/31.08.2017 
privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării 
profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul 
şcolar 2017-2018; Prezentarea metodologiilor MEN privind organizarea examenelor de 
certificare a competențelor profesionale: nivel 3, 4 și 5 valabile în anul școlar 2017-2018 – 
formare în examinare; Prezentarea - Ofertei de formare continuă a CCD Dâmboviţa şi a 
altor furnizori de formare continuă în corelaţie cu nevoile exprimate de cadrele didactice. 

Prin tematica stabilită la cercul metodic s-a realizat perfecționarea cadrelor didactice 
de specialitate - formarea în examinare și aplicarea metodologiilor în vigoare 

 

Activităţile extracurriculare realizate în această perioadă au fost: 
 Amenajarea panourilor din şcoală.  Responsabili: diriginţii. 

 Tineri voluntari în acţiune, ( 24-26.09.2017) participarea unui număr de 12 elevi la 
acţiunea de ecologizare desfăşurată la Moroieni,   

 Ziua Limbilor Străine ( 26 .09.2017). Au fost desfăşurate următoarele activităţi:   
- prezentări power-point în limba franceză şi limba engleză; 

- recitări, eseuri, realizerea unor colaje - responsabil: prof. Neagu Ana-Maria 

  « Atenţie ! E viaţă ta, (26.IX.2017) : activităţi de prevenire a delicvenţei juvenile şi a 
traficului de personae realizate în colaborare cu Centrul de Prevenire şi Analiză a 
criminalităţii Târgovişte ( Victor Bucuroiu- agent şef de poliţie) şi cu ANITP centrul zonal 
Ploieşti, reprezentat de către dna. Pantaia Maria - responsabil prof.  Chiţă Ilona, Vuţă 
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Mirela 

 Holocaustul ( 09.10.2017) : referate, dezbateri, vizionare film Shoah - responsabil prof. 
Stan Georgeta 

 Haloween şi Toussains (31.10.2017)– concurs de costume şi desene, prezentări power-
point, referate. Responsabil: prof. Motoroi Georgiana şi prof. Stoica Adeluţa 

 Ziua Mondială a Educaţiei (05.10.2017)- Activităţi educative. Responsabili: prof. Chiţă 
Ilona , diriginţii. 

 Campanie pentru prevenirea consumului de droguri, a traficului de persoane şi de 
sprijinire a copiilor care au parinţii plecaţi în străinătate. În acest scop au avut loc 
dezbateri în cadrul orelor de dirigenţie, dar şi activităţi desfăşurate de către consilierul 
psihopedagogic Vuţă Mirela. 

 Cafeneaua Liderilor din Învățământul Preuniversitar - « Porţi deschise spre educaţie 
pentru sănătate » (15.11.2017) - activităţi practice desfăşurate  la « Şcoala Postliceală 
Carol Davila, Bucureşti » , responsabil prof. Chiţă Ilona 

 Săptămâna Educaţiei Globale sub deviza„Lumea mea depinde de noi” (13- 17 
noiembrie 2017). În cadrul acestei săptămâni s-au desfăşurat următoarele activităţi:  

- Global Education Week ( 15.11.2017), responsabil prof. Neagu Ana Maria 
- Poluarea - un pericol pentru Terra ( 17.11.2017), responsabil prof. Chiţă Ilona 
- Împreună pentru o lume mai bună (17.11.2017), responsabil prof. Alexiu Ancuţa 

 Săptămâna fructelor şi legumelor ( 14-18 noiembrie 2017): prezentări power-point, 
dezbateri, responsabil prof. Chiţă Ilona, acţiuni de voluntariat , responsabil CŞE, prof. 
Alexe Iulian 

 Efectele drogurilor asupra tinerilor ( 23.11.2107) , activităţi de prevenire a consumului 
de droguri de către tineri - responsabil Vuţă Mirela 

 Prezentarea ofertelor CCD Dâmboviţa de formare profesională - responsabil prof. Matei 
Sorin 

 Scrisori către părinţi (15.12.2017) - activitate desfăşurată cu elevii ai căror părinţi 
lucrează în străinătate, responsabil prof. Albu Emilia şi consilier psihopedagogic Vuţă 
Mirela 

 1 Decembrie – Ziua Naţională a României. prezentări power-point,  referate, depunerea 
unei coroane de flori la Monumentul Eroilor.  Responsabili: conducerea şcolii, prof. 
Busuioc Mihaela, Consiliul elevilor   

 1 Decembrie - Ziua Mondială ANTI-SIDA- prezentări power-point, dezbateri, desene- 
responsabil prof. Chiţă Ilona. 

 Activităţi legate de sărbătorile de iarnă. 
- Flori de gheaţă – concurs între elevii claselor IX-XI; responsabil prof. Neagu Nicoleta 

- Moment artistic susținut de elevi ai liceului nostru în cadrul acțiunii umanitare organizate 

de către Colegiul Național „Vladimir Streinu” Găești la Casa de Cultură « Dumitru 

Stanciu »-Găeşti responsabil prof. Simescu Cristian 

- Iată,vin colindătorii - Program artistic. Responsabil: prof..Alexiu Ancuţa, prof. Ilinca 

George  

 Eminescu–Luceafarul poeziei româneşti ,  prezentări power-point recitări, concurs, 
realizarea unor colaje. Responsabil : prof. Albu Emilia 

 24 Ianuarie- Unirea, naţiunea a făcut-o, prezentări power-point, referate, program 
artistic -  Responsabil - Prof. Stan Georgeta. Participare la programul artistic organizat de 
către Casa de cultură « Dumitru Stanciu »-Găeşti 

 20 Martie-Ziua francofoniei - Prezentări PPT, referate, postere, recitări : responsabil 
prof. Dumitru Petre Ionela 

 Hristos a inviat ! « De la suflet la suflet », Participare la slujba religioasă   ( 8 aprilie), 
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campanie de strângere de fonduri, responsabili : Prof.  Simescu Cristian, Prof.Ilinca 
George, Comisia SNAC, C.Ş.E. 

 Târgul Firmelor de exerciţiu, expoziţie de produse handmade, Colectare de fonduri, 
Responsabil : prof. Neagu Nicoleta 

 9 Mai - Triplă  semnificaţie, Concursuri, Expozitii, Dezbateri, vizită la Palatul 
Parlamentului, responsabili : director prof. Dincă Ioana, prof. Stan Georgeta 

 17 Mai -Ziua Eroilor, depuneri de coroane si jerbe la Monumentul Eroilor, dezbateri, 
responsabili : Dir.Dincă Ioana, Dir.adj.Zamfir Cristian 

 Ultimul clopoţel , program artistic, premiere, banchet, responsabili : dirigintii claselor a 
XII-a 

 Simpozionul„Trecutul de jertfă celebrat în lumina Centenarului Marii Uniri”, 
alocuţiuni în plen, prelegeri pe tema Marii Uniri, program artistic, prezentare lucrări pe 
teme Marii Unirii - secţiuni profesori şi elevi, responsabil director Dincă Ioana, cu 
participarea unui secretar de stat din MEN. 
 

PREMII  

 Art Respect Festival - concurs organizat la Braşov ( 07.10.2017 ) unde Burcea Bogdan, 
clasa a XI-a A şi preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor a obţinut premiul I- muzică 
uşoară şi Lăcătuş Alin, clasa a XI-a A şi vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor  a 
obţinut Trofeul grupei la categoria Jazz 

 Stele de mâine, concurs organizat la Timişoara ( 24-26.11.2017) unde Burcea Bogdan a 
obţinânut mențiune la categoria Pop-rock iar Lăcătuş Alin a obţinut tot menţiune la 
categoria Jazz 

 Festivalul Internaţional « Capitala Muzicii », Sibiu ( 31august-2 septembrie 2018), 
menţiune la secţiunea muzică uşoară Burcea Bogdan  

 Tradiţii şi obiceiuri pe uliţa mea 
- Premiul I secţiunea 2.3.  Creații artistico-plastice Lumânări pe masa de Crăciun 

-Voicu Florian-Andrei, clasa a XII-a B, prof. coord. Chiţă Ilona,  
- Premiul I secţiunea 2.3. Creații artistico-plastice Brad de Crăciun- Voicu Sorina 

Ana-Maria, clasa a XII-a B, prof.coord. Neagu Nicoleta 
- Premiul I secţiunea 2.3.  Creații artistico-plastice Om de zăpadă- Crăciunescu 

Maria-Elena, clasa a XII-a , prof coord. Stan Georgeta 

 Toleranţă şi iubire pentru semeni -concursul judeţean organizat de către L .T. Dr.C. 
Angelescu , Găeşti unde elevii noştri au obţinut următoarele premii:  

- Premiul I secțiunea creaţii artistco-plastice - Stănescu Denis, clasa a IX-a D, prof. 
coord. Albu Emilia 

- Premiul I secţiune eseu - Voicu Ancuţa, Voicu Florina, clasa a XII-a B, prof. coord. 
Chiţă Ilona 

- Premiul I secţiunea eseu limbă franceză - Stancu Ionela Andreea, clasa a X-a C, 
coord. Prof. Dumitru Petre Ionela Camelia 

- Premiul I secţiunea PPT - Coman Angel Gabriel, clasa a XII-a B, prof. coord. 
Neagu Nicoleta 

- Premiul I secţiunea eseu - Voicu Sorina,  clasa a XII-a B, prof. coord. Neagu 
Nicoleta 

- Premiul I secţiunea creaţii artistco-plastice - Ion Marian, clasa a XII-a A, prof. coord. 
Stoica Adeluţa 

- Premiul I secţiunea creaţii artistco-plastice - Şelăroiu Ionuţ, clasa a IX-a F, prof. 
coord. Vasile Monica 

- Premiul I secţiunea site toleranţa- Lazăr Alexandru, clasa clasa a XII-a A, prof. 
coord. Stoica Adeluţa 

- Premiul al II-lea secţiunea eseu - Mieluşică Serena, clasa a X-a A, prof. coord. 
Chiţă Ilona 
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- Premiul al II-lea secţiunea eseu - Costache Raluca, clasa a XII-a B, prof. coord. 
Chiţă Ilona 

- Premiul al II-lea secţiunea eseu - Crăciunescu Ana Maria, clasa a XII-a B, prof. 
coord. Neagu Nicoleta 

- Premiul al II-lea secţiunea Creaţii artistco-plastice - Şelăroiu Ionuţ, clasa a IX-a F, 
prof. coord. Vasile Monica 

- Premiul al III-lea secţiunea Eseu limbă franceză -Lăzăroiu Alexandra, clasa a XII-a 
A, prof. coord. Stoica Adeluţa 

- Menţiune secţiunea Creaţii artistco-plastice - Stan Mihaela, clasa a IX-a F, prof. 
coord. Vasile Monica 

- Menţiune secţiunea Creaţii artistco-plastice - Iatan Eduard, clasa a X-a B, prof. 
coord. Vasile Monica 

- Menţiune secţiunea PPT - Oprea Mihaela, clasa a X-a G, prof. coord. Stoica 
Adeluţa 

- Menţiune secţiunea Eseu - Ilie Denisa, clasa a XII-a A, prof. coord. Stoica Adeluţa 

 Concursul şi simpozionul internaţional “ Nasterea Domnului-Renasterea 

bucuriei”, Iaşi 

- Premiul I, secţiunea Tehnica Quiling, Petcu Florentina, clasa a X-a A, prof. 
coord. Chiţă Ilona 

- Menţiune, secţiunea Creaţie plastică, Stoica Ana-Maria, clasa a XII-a C, prof. 
coord. Chiţă Ilona 

- Premiul I, secţiunea Creaţie plastică, Stănescu Denis, prof. coord. Albu Emilia 
- Premiul I, secţiunea Creaţie plastică, Gheorghe Denisa, clasa a XI-a E, prof. 

coord. Neagu Nicoleta 

 Concursul judeţean Satul izvor de tradiţii, Vişina 

- Premiul I-secțiunea creații literare Şelăroiu Ionuţ- clasa a IX-a F, prof. coord. 
Vasile Monica  

- Premiul I- secțiunea -Fotografia în tradiții și obiceiuri Şelăroiu Ionuţ, clasa a IX-a 
F, prof. coord.Zamfir Cristian 

- Premiul al I-lea secțiunea creații literare- Panait Ionuţ, clasa a XI-a A, prof. 
coord. Stan Georgeta 

- Premiul al II- lea -secțiunea Fotografia în tradiții și obiceiuri Şelăroiu Ionuţ-, 
clasa a IX-a F, prof. coord. Vasile Monica  

- Premiul al II-lea-  secțiunea Fotografia în tradiții și obiceiuri-  Stan Emilian,  
clasa a IX-a F, prof. coord. Zamfir Cristian 

- Premiul al II-lea secțiunea creații literare- Nae Alexandru Ionuţ, clasa a x-a A, 
prof. coord. Chiţă Ilona 

- Premiul al III-lea- secțiunea -Fotografia în tradiții și obiceiuri-  Stan Mihaela,  
clasa a IX-a F, prof. coord. Vasile Monica 

- Premiul al III-lea - secțiunea -Fotografia în tradiții și obiceiuri-  Stan Mihaela,  
clasa a IX-a F, prof. coord. Vasile Monica 

- Premiul al III-lea- secțiunea creații literare- Pîndaru Ionuţ, clasa a IX-a D, prof. 
coord. Albu Emilia 

 Concursul regional interdisciplinar « Cine ştie câştigă », secţiunea concurs copii 
cu CES din liceele tehnologice, Piteşti 

- Premiul I, Rădoi Ana-Maria, clasa a IX-a F, prof. îndrumător Guţă Mariana 
 

PARTENERIATE  

1. Biserica ”Sf.Nicolae” și Biserica ”Eroilor” - Găești 
2. Asociația ”Carabella”- Găești  
3. Asociația Cultural-Științifică ”Pleiadis”  - Iași 
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4. Azilul de Bătrâni Uliești 
5. Casa de Cultură ”Dumitru Stanciu”- Găești 
6. Liceul Tehnologic ”Dr. C. Angelescu” – Găești 
7. Ministerul Educației Naționale 
8. Poliția Locală 
9. Renel S.A.- Găești 
10. S.C.Arctic S.A. – Găești 
11. S.C. Mecanpetrol S.A. 
12. Universitatea Pitești 
13. Universitatea Valahia 
14. Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” – București 
15. S.C. Esențial   Media Press S.R.L. – Pitești 

 

DEZVOLTARE PROFESIONALÃ 

Cursuri/ Conferințe/ Simpozioane:  

  - Cursul de formare:- Dezvoltarea competențelor de evaluare: Chița Ilona, Dumitru-

Petre Ionela-Camelia, Stoica Adeluța,  

 - Conferința internaționalǎ din cadrul proiectului GUERILLA LITERACY LEARNERS 

(GULL) desfǎșuratǎ ȋn orașul Budapesta, Ungaria: Dumitru-Petre Ionela-Camelia 

  - Simpozionul Internațional de la Pucioasa ,,e-Educatia pentru competențe cheie’’: 

Dumitru-Petre Ionela-Camelia, Stoica Adeluța 

  - Work-shop-ul ,, Utilizarea TIC în educație’’ in cadrul proiectului Erasmus +2016-1-

RO01- KA101-23430 ‚,Teaching today, meeting the future’’, derulat la Colegiul 

National ,, Vladimir Streinu’’ din Gaești: Chița Ilona, Dumitru-Petre Ionela-Camelia, 

Stoica Adeluța,  

  - Simpozionul National ,,Studiul limbilor moderne in Europa: miza si perspective’’ 

ASFRAN: Dumitru-Petre Ionela-Camelia, Stoica Adeluța 

  - Articole publicate ȋn revista ,,FLExpérience” : Chița Ilona, Dumitru-Petre Ionela-

Camelia, Stoica Adeluța, 

Prof. Zamfir Daniela a participat la  Simpozionul  Internațional cu lucrarea - ,,Practici 
inovative de învățare prin activități inter-/ pluri-/ transdisciplinare.” 
Prof. Ionescu Carmen si Prof. Zamfir Daniela    au participat la Programul Educational “ 
Evaluarea in invatamantul preuniversitar”, -“Evaluarea initiala: Observarea si cunoasterea 
scolarului”, organizat de Esential Proiect Educational in parteneriat cu Ziarul Esential in 
Educatie. 
Prof. Alexe Mariana a obtinut gradul didactic II 
Prof. Parsan Simona si prof. Alexe Mariana- curs de perfectionare – “ Dezvoltarea 
competentelor de evaluare prin examene nationale “ 
Prof. Toma Nela – cursuri de perfectionare – “Formator” ; “Evaluator in sistemul formarii 
profesionale continue” ;”Documente manageriale, necesitate sau obligativitate?” 
Prof. Ciolca Alina – curs de perfectionare – “Dezvoltarea competentelor didactice de 
evaluare a invatarii prin examene nationale. “ 
Prof. Bucur Florenta - Programul de formare continuă / perfecţionare intitulat „Privim către 
viitor, e-Chimie”, furnizor Univ. Politehnica din Bucureşti (POSDRU) co-finanţat din Fondul 
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Social European şi derulat la Piteşti - Liceul Tehnologic Constantin  Brâncuşi (octombrie, 
noiembrie, decembrie). 
Neagu Ana-Maria – susținerea inspecției finale pentru obținerea gradului didactic I și 
prezentarea lucrării științifice realizate ; 
Stoica Adeluța – inspecție la clasa și depunerea lucrării pentru obținerea gr. didactic I ; 
Participarea la activităţile metodice organizate la nivelul catedrei, centrului metodic Găești 

şi al IŞJ Dâmbovița;  

 Participarea la Programul de formare continuă „Dezvoltarea competențelor didactice de 

evaluare a învățării prin examene naționale”, organizat de CCD Dâmbovița în perioada 

08-30 mai 2017 (prof. Gabriela Bădoiu, prof. Alexiu Ancuța, prof. Dumitra Nuță, prof. 

Emilia Albu, prof. Ana Danciu). 

 Participarea la Programul de formare continuă „Managementul dezvoltării gândirii la 

copil”, în martie  2017 (prof. Gabriela Bădoiu). 

 Publicarea de articole ştiinţifice şi de specialitate:  în revista Labirint, Nr.2/ 2017 (prof. 

Gabriela Bădoiu). 

 

Performanțele elevilor 

 In cadrul simpozionului ,,Studiul limbilor moderne ȋn Europa: miza și perspective’’, 

la secțiunea  Afiș/ Colaj a Concursului Național ,,Pourquoi pas le francais ?’’ :  

- Iatan Eduard, clasa a IX-a B  - mențiune, prof. Dumitru-Petre Ionela-Camelia 

- Ion Marian Dorian, clasa a XI-a A -  premiul al III-lea, prof. Stoica Adeluța 

 Concursul Național de Arta fotografică: ,,Lumea văzută prin ochi de copil’’: 

- Popa Cornelia-Georgeta, clasa a X-a F, premiul al III-lea, prof. Dumitru-Petre 

Ionela-Camelia 

- Iancu Alina, clasa a X-a F, mențiune, prof. Dumitru-Petre Ionela-Camelia 

- Burcea Bogdan, clasa a X-a A, premiul al III-lea, prof. Chița Ilona 

- Lazar Alexandru, clasa a XI-a A, premiul al II-lea, prof. Stoica Adeluța 

- Cobianu Luiza, clasa a XI-a A, premiul al II-lea, prof. Stoica Adeluța 

- Ion Marian Dorian, clasa a XI-a A, mentiune, prof. Stoica Adeluța 

 Concursului Judetean de Limba franceza pentru liceele tehnologice ,,FLE pour les 

lycées technologiques’’: 

- Chiță Luiza - clasa a X-a B - Premiul al II-lea, prof. Stoica Adeluța 

- Petre Iulia - clasa a X-a B - Premiul al II- lea, prof. Stoica Adeluța 

- Ilie Denisa - clasa a XI-a A - Premiul I, prof. Stoica Adeluța 

- Tudor Bianca clasa a XI-a A - Premiul I, prof. Stoica Adeluța 

- Bazalău Beatrice - clasa a IX-a B -  Premiul I, prof. Dumitru-Petre Ionela-

Camelia 

- Stancu Ionela-Andreea - clasa a IX-a C - Premiul I, prof. Dumitru-Petre Ionela-

Camelia 
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- Stancu Andra-Gabriela - clasa a IX-a C - Premiul al III-lea, prof. Dumitru-Petre 

Ionela-Camelia 

-  Marin Rodica Ioana - clasa a X-a F - Premiul al II-lea, prof. Dumitru-Petre 

Ionela-Camelia 

- Negrilă Rebeca - clasa a XII-a A -  Premiul I, prof. Dumitru-Petre Ionela-

Camelia 

 Concursul național Orthofrancais: 

- Negrilă Rebeca - clasa a XII-a A  - locul al III-lea, prof. Dumitru-Petre Ionela-

Camelia 

 
Principalele obiective instructiv-educative urmărite în cadrul activităţilor desfăşurate au 

fost: 

1. Evidenţierea celor mai buni elevi ai liceului. Identificarea factorilor care influenţează 
succesul / eşecul şcolar. 

2. Identificarea şi valorizarea elevilor cu talente. 
3. Conştientizarea de către elevi a efectelor nocive ale fumatului asupra dezvoltării fizice 

şi psihice. Promovarea în rândul comunităţii şcolare  a unui stil de viaţă sănătos. 
4.   Conştientizarea şi educarea elevilor în direcţia protejării mediului înconjurător. 

5. Antrenarea elevilor în activităţi educative extraşcolare pentru formarea şi dezvoltarea 

abilităţilor  organizatorice. 

  Aceste obiective au fost atinse prin realizarea următoarelor activităţi :   

1. În lunile martie şi aprilie profesorii de geografie au realizat numeroase activităţi: 

prezentări Power Point, dezbateri, pliante  cu prilejul  Zilei apei – 22 martie , Zilei 

Pământului – 22 aprilie  şi Lunii Pădurii – 15 martie – 15 aprilie. 

2. Catedra de ştiinţe a organizat activităţi coordonate de profesorul de biologie cu prilejul 

Zilei împotriva tuberculozei – 24 martie şi Ziua Mondială a sănătăţii – 7 aprilie. 

Activităţile desfăşurate cu elevii, au avut drept scop prevenirea abandonului şcolar.    

Acest lucru s-a concretizat prin: 

- colaborarea periodică cu familiile elevilor; 

- prezentarea la orele de dirigenţie a repercursiunilor abandonului şcolar ;  

- cunoaşterea şi încurajarea elevilor, prin antrenarea lor în activităţi extraşcolare  

Pe lângă acţiunile împotriva abandonul şcolar, efortul cadrelor didactice s-a îndreptat 

asupra prevenirii unor comportamente deviante cum ar fi: absenteismul, folosirea unui 

limbaj obscen, consumul de tutun, violenţă fizică, ţinută inadecvată etc. 

Măsurile de prevenire a unor astfel de comportamente au fost: 

-  realizarea de către conducerea şcolii a unor careuri periodice; 
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- sublinierea consecinţelor negative ale absenteismului, însoţită de trimiterea 

avertismentelor de exmatriculare la primele 20 absenţe ; 

- acţiuni de prevenire a consumului de alcool, tutun, droguri, bazate pe o serie de 

materiale informative, dezbateri, lecţii de dirigentie ; 

- urmărirea comportamentului elevilor în pauze de către profesorii de serviciu ; 

- optimizarea relaţiei cu părinţii. Acest lucru s-a realizat prin organizarea de către fiecare 

diriginte a şedinţelor cu părinţii şi a vizitelor la domiciliul elevilor problemă. În cadrul 

şedinţelor s-a semnat şi Acordul cadru parteneriat şcoală - părinţi. 

- dezvoltarea relaţiilor comunitare ale şcolii. În acest sens există o colaborare strânsă între 

şcoala noastră , Poliţia Comunitară şi Direcţia de Sănătate Publică.  

Activitatea educativă din anul școlar 2017-2018 

Unitatea de inv. Nr  Clase gimnaziu/liceu Nr. prof. diriginți Responsabil cu programe 

eduvcative 

Lic. Teh. 

Iordache 

Golescu-Găeşti 

 

31 

 

31 

 

Chiţă Ortansa Ilona 

 

Unitatea de înv. PARTENERIATE 

RELEVANTE/Proiecte 

educative 

 PARTENERI Nr. elevi  implicați/cadre did. 

/părinți 

Lic. Teh. „Iordache 

Golescu”-Găeşti 

„Învăţaţi să ajutaţi” 

 

 

 

 

 

Parteneriat cu Biserica 

”Sf.Nicolae” și Biserica 

”Eroilor” - Găești 

Parteneriat cu Asociația 

”Carabella”- Găești  

Parteneriat cu Asociația 

Cultural-Științifică ”Pleiadis”  - 

Iași 

Şc. 

Postliceală 

Sanitară 

„Carol 

Davila”- 

Bucureşti 

 

 

124 elevi 

10 profesori 

13 părinţi 
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Parteneriat cu Azilul de 

Bătrâni Uliești 

Parteneriat cu Casa de 

Cultură ”Dumitru Stanciu”- 

Găești 

Parteneriat cu Colegiul 

Național « Vladimir Streinu»,  

Găești 

Parteneriat cu Liceul Teoretic 

« Mihai Viteazul », Vișina 

Parteneriat cu Liceul 

Tehnologic ”Dr. C. Angelescu” 

– Găești 

Parteneriat cu Ministerul 

Educației Naționale 

Parteneriat cu Poliția Locală 

Parteneriat cu Renel S.A.- 

Găești 

Parteneriat cu S.C.Arctic S.A. 

– Găești 

Parteneriat cu S.C. 

Mecanpetrol S.A. 

Parteneriat cu Universitatea 

Pitești 

Parteneriat cu Universitatea 

Valahia 

Parteneriat cu S.C. Esențial   

Parteneriat cu Media Press 

S.R.L. – Pitești 

 

 

Unitatea de înv. ACTIVITĂȚI DEOSEBITE / 

INCLUSIV PENTRU 

CALENDARUL ANUAL 

 PARTENERI Nr. elevi  implicați/cadre did. 

/părinți 

Lic. Teh. 

„Iordache 

1.“Iată vin colindătorii” -Obiceiuri  47 elevi 
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Golescu”-Găeşti şi tradiţii de Crăciun 

 

2.Târgul Firmelor de exerciţiu 

 

 

 

3. Vizită la Palatul Parlamentului 

 

 

 

 

      9 Mai - Triplă semnificaţie 

 

 

4. Simpozionului „Trecutul de 

jertfă celebrat în lumina 

Centenarului Marii 

Uniri”,organizat în cadrul liceului 

 

5. “Atenţie ! E viaţă ta” 

 

 

 

 

 

 

 

6. Flori de gheaţă - concurs între 

elevii claselor IX-XI, cea mai 

frumoasă şi curată clasă de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

Orăşenească  

 

 

Primăria 

 

 

 

 

Centrul de 

Prevenire şi 

Analiză a 

criminalităţii 

Târgovişte, 

ANITP 

centrul zonal 

Ploieşti 

 

 

 

2 profesori 

 

132 elevi 

5 profesori 

7 părinţi 

 

49 elevi 

13 profesori 

43-elevi 

1 părinte 

 

3 profesori 

5 părinţi 

 

86 elevi 

19 profesori 

17 părinţi 

 

 

 

236 elevi 

10 profesori 

7 părinţi 
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Crăciun 

 

7. Cafeneaua  iderilor din 

Învățământul Preuniversitar - 

« Porţi deschise spre educaţie 

pentru sănătate » 

 

 

Şc. 

Postliceală 

Sanitară 

„Carol 

Davila”- 

Bucureşti 

807 (clasele IX-XII) 

5 profesori 

 

 

15 elevi 

2 profesori 

 

Unitatea de înv. ACTIVITĂȚI CONSILIUL 

ELEVILOR 

  Nr. elevi  implicați/cadre did. /părinți 

Lic. Teh. „Iordache 

Golescu”-Găeşti 

5 Octombrie -Ziua Educaţiei 

Săptămâna Educaţiei Globale 

Săptămâna fructelor şi 

legumelor 

1Decembrie- “Sunt mândru 

că sunt român” 

Eminesciana 

24 Ianuarie -“ Hai să dăm 

mână cu mână” 

20 Martie - Ziua Francofoniei 

Tradiţii şi obiceiuri pascale 

1 Iunie - Ziua Copilului 

 

 

68 elevi 

10 profesori 

18 părinţi 

6 

Unitatea de înv. Activitate metodică 

realizată pe 

componenta 

educativă/Tema 

Clasa   Semestrul Diriginte 

Lic. Teh. „Iordache 

Golescu”-Găeşti 

Interviul de angajare 

 

Un liceu fără 

discriminare 

a XII-a A 

 

a IX-a F 

I 

 

al II-lea 

Prof. Zamfir 

Daniela 

Prof. Vasile 

Monica 
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7 

Unitatea 

de înv. 

NR.  

PREMII 

JUDEȚENE 

/CAEJ 

( I,II,III,  

P.S) 

NR.  PREMII  

REGIONALE 

/INTERJUDETENE 

/CAERI 

(marele premiu, 

I,II,III,  P.S, M) 

NR.  PREMII  

NAȚIONALE/ 

CAEN 

 (marele 

premiu,  

I,II,III,  P.S, 

M) 

NR.  PREMII  

INTERNATIONALE 

( I,II,III,  P.S) 

Nr. premii la 

concursuri în 

afara 

calendarelor 

(marele 

premiu, I,II,III, 

PS, M) 

Lic. Teh. 

„Iordache 

Golescu”-

Găeşti 

Premiul I - 

11 

Premiul al 

II-lea- 7 

Premiul al 

III-lea 4 

Menţiuni - 4 

Premiul I - 1  Premiul I - 6 

 Menţiune - 1 

 Premiul I - 1 

 Menţiuni - 3 

Trofeu - 1 

 

        Parteneriate:  

Liceul Tehnologic „Iordache Golescu” Găeşti are o serie de parteneri cu care şcoala 

conlucrează pentru a asigura buna desfăşurare a activităţii instructiv-educative si a 

activităţii extraşcolare. 

 Se disting următoarele direcţii de colaborare:  

 agenţi economici  
 consiliul local 
 scoli din tara si din străinătate 
 comunităţile locale din zona Găeşti  
 organizaţii de părinţi  
 instituţii de învățământ superior  
 instituţii publice  
 Inspectoratul Şcolar Judeţean  
 Casa Corpului Didactic 
 AJOFM 
 sindicat 

 
 

Agenţii economici sunt prezentaţi in următorul tabel: 

 

Nr. 
crt. 

Agent economic Domeniu 

1 S.C. ARCTIC S.A. GAESTI Electronică si automatizări 

2 S.C.ARCTIC S.A. GAESTI Electromecanica 
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3 S.C. ARCTIC S.A. GAESTI Electric 

4 S.C. MECANPETROL S.A. GAESTI, SC 
MAIRON SA 

Mecanic 

5 Casa de Cultură Găești Producție media 

 

 evoluţia planului de şcolarizare aprobat si realizat : 
Planul de şcolarizare a fost realizat 100% până în 2015, 97% în 2016, 100% în 2017, 

100% în 2018. 

2.4 CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA OFERITĂ ELEVILOR 

 SCOPURI: 

 Asigurarea că toţi tinerii au acces în mod imparţial la serviciile de orientare, 
consiliere şi sprijin. 

 Identificarea tinerilor care au nevoie de sprijin suplimentar şi întâmpinarea nevoilor 
acestora după stabilirea ordinii în care aceşti tineri vor primi sprijin. 

 
 

ACTIVITATE 

CONTRIBUŢIA 

SERVICIILOR 

PSIHOPEDA- 

GOGICE 

CONTRIBUŢI

A SCOLII 

METODĂ/ 

CINE? 
CÂND? 

EVALUARE 

PERIODICĂ 

(REVIZUIREA 

ATRIBUŢIILOR

) 

1. Stabilirea 

priorităţilor 

privind 

activităţile 

Colaborare; 

Stabilirea şi 

implementarea 

unor strategii de 

consiliere 

Identifică; 

Ierarhizează, 

propune 

activităţile 

corespunzătoa

re 

Chestionare, 

discuţii /diriginţi 

Semestr

ial 

Echipa OSP 

Consilier școlar 

Diriginții 

2. Examinarea 

periodică a 

nevoilor 

speciale ale 

elevilor 

 Sprijin de 

specialitate 

 

Identifică elevii 

cu nevoi 

speciale 

Chestionare/disc

uţii diriginţii 

Semestr

ial 

 

Echipa OSP 

Consilier școlar 

Diriginții 

3. Progresul 

elevilor (fişe 

de evaluare a 

progresului 

individual) 

Furnizează 

instrumente; 

Supervizează. 

Aplicare 

Chestionare; 

Instrumente 

diverse; 

Fișe de progres/ 

profesorii 

Periodic Profesorii 

4. Plan 

individual de 

Furnizează 

instrumente 
Aplicare 

Chestionare; 

Teste/diriginţii 
Periodic 

Echipa de 

consiliere 
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cariera Diriginții 

5. Egalitatea 

şanselor 

Supervizează; 

Elaborează 

instrumente de 

identificare. 

Identifică elevii 

cu nevoi de 

sprijin 

suplimentar 

Chestionare; 

Discuţii/diriginţi 
Periodic 

Echipa de 

consiliere 

Diriginții 

6. Sprijin în 

afara şcolii 

(Programe de 

recuperare, 

asistenţă 

individualizată, 

alte forme de 

sprijin 

individual 

Informaţii 

despre instituţii. 

Direcţionează 

elevii spre 

forme de sprijin 

individuale 

Metode adecvate Periodic 
Echipa de 

consiliere 

7. Abandon 

şcolar 
Supervizează 

Elaborează 

programe 

Discuţii cu elevii 

şi părinţii 
Periodic 

Echipa de 

consiliere 

Diriginții 

 

2. 5. Calificări şi curriculum 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2017-2018  

    

Clasa Domeniul de pregătire de baza Nr. locuri  

 

a-IX-a 

Liceu 

Producție media: 1 clasă 28  

Electronică automatizări: 1 clasă 28  

Mecanică: 2 clase 56  

 

Electric: 1 clasă 28  

Electromecanică:  2 clase 56  

 

a-IX-a 

I.P.T. 

3 ani 

 

Electromecanică: 1clasă 
28 
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            Curriculum de dezvoltare locală presupune participarea şi eforturile reunite ale mai 

multor factori implicaţi în procesul de educaţie : elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri 

sociali,etc. C.D.L. este elaborat  într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate şi 

are în vedere: 

 Resursele locale pentru instruire (baza materială a liceului, cadru de colaborare cu 
agenţii economici ); 

 Cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări, care să servească activităţilor 
economice desfăşurate în zonă. 

         Conţinutul curriculum-ului de dezvoltare locală pentru pregătirea de specialitate se 

elaborează de colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care 

elevii se pregătesc. 

2.6. Resurse fizice şi umane 

Resurse umane 

CORPUL PROFESORAL este format din  58 de cadre didactice: 
Profesori titulari: 48 
Profesori suplinitori 10 
Fără grad: 3 

Cu definitivatul: 7 

Cu gradul II : 14 

Cu gradul I : 34. 

      Personalul didactic posedă calificările profesionale şi pregătirea metodică 
cerută de domeniile şi specializările  prevăzute în planul de învăţământ. De 
asemenea se remarcă interesul cadrelor didactice pentru autoperfecţionarea 
şi introducerea metodelor noi de predare-învăţare. 
  Personalul  didactic auxiliar  si nedidactic: 22 persoane 
1 secretar şef 
1 contabil şef 
2 secretari 
1 laborant 
1 tehnician ateliere 
1 bibliotecar 
2 informaticieni 
1 administrator 
5 îngrijitori  
2  muncitori calificaţi 
3 paznici 
2 fochişti 
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DEZVOLTARE PROFESIONALÃ 

 Erasmus + (profesorii: Chiță Ilona, Dumitru Petre Ionela Camelia, Stoica Adela) 

 Calitatea în educație, între prejudecată și adevăr (prof. Dumitru Petre Ionela 
Camelia, Stoica Adela) 

 FOREDU  – POSDRU (prof. Dumitru Petre Ionela Camelia) 

 POSDRU – Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor 
informatice moderne în predarea limbii franceza, engleze: Chiță Ilona, Dumitru-
Petre Ionela, Stoica Adeluța, Motoroi Georgiana; 

 Curs de formare – Inspecția școlară în învățământul preuniversitar – februarie 
2015, Târgoviște – Dumitru-Petre Ionela-Camelia ; 

 Chiță Ortansa Ilona – susținerea inspecției finale pentru obținerea gradului didactic 
I și prezentarea lucrării științifice realizate ; 

 Dumitru-Petre Ionela-Camelia - susținerea inspecției finale pentru obținerea 
gradului didactic I și prezentarea lucrării științifice realizate; 

 Stoica Adeluța – participarea la colocviul pentru alegerea temei lucrării științifice 
pentru obținerea gradului didactic I ; 

 Neagu Ana-Maria – inspecție la clasa și depunerea lucrării pentru obținerea 
gradului didactic I ; 

 Motoroi Georgiana – obținerea gradului didactic II. 
 
   2.7 Parteneriate şi colaborare 
       
 Liceul Tehnologic „Iordache Golescu” Găeşti are o serie de parteneri cu care şcoala 
conlucrează pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor instructiv – educative, şi a 
activităţilor extraşcolare. 
 Astfel putem distinge următoarele direcţii de colaborare: 

 Agenţi economici care  au fost enumeraţi in harta parteneriala, asigură efectuarea 
instruirii practice a claselor de învăţământ tehnic și profesional 

 Comunitatea locală şi organizaţii de părinţi: 
- Primăria oraşului Găeşti. 
- Casa de cultură Găeşti 
- Consiliul reprezentativ al părinţilor. 
- Toate școlile din oraș 
- Poliţia oraşului Găeşti 
- Biserica 

 Instituţii de învăţământ superior: 
-Universitatea din Piteşti. 

-Universitatea „Valahia” din Târgovişte  

 Instituţii publice : 
           -  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
           - Casa Corpului Didactic Dâmboviţa  

-  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 
Cadrele didactice din liceu au experiență de implicare în proiecte europene, 
individuale sau de parteneriat cu școli din Franța, Marea Britanie, Portugalia, 
Belgia, Norvegia, Republica Cehă și Italia. 
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3. Analiza SWOT 
 

 Factorii interni Pondere 

(%) 

Punctaj Produsul 

dintre 

pondere 

şi 

punctaj 

Puncte tari 

(S) 

1.Management deschis, 

participativ 

10% +7 +0,7 

  2.Corp profesoral bine pregătit,  

cu metodişti, mentori, formatori 

10% +8 +0,8 

  3.Ofertă educaţională atractivă 

(plan de şcolarizare realizat 

100% până în 2015, 97% în 

2016) 

5% +1 +0,05 

   4.Spaţii şcolare reabilitate 10% +6 +0,6 

 5. Experiență de implicare în 
proiecte europene. 

5% +5 +0,25 

 6.Activităţi extraşcolare 
atractive. 

5% +3 +0,15 

 7.Existenţa cabinetului de 
consiliere, cabinetului medical, 
bibliotecii cu fond mare de 
carte, laboratoarelor de 
informatică. 

5% +2 +0,1 

 8.Relaţii interumane foarte 
bune. 

5% +4 +0,2 

Puncte 

slabe (W) 

1.Nivel intelectual mediu şi 

scăzut al elevilor care optează 

pentru liceul nostru (din cauza 

existenţei unui colegiu naţional 

în oraş) 

10% -4 -0,4 

  2. Număr semnificativ de elevi  
cu acte de violență verbală și 
fizică;  fete care abandonează 
școala pentru că rămân 
gravide, fete care 
abandonează școala pentru că 

10% -6 -0,6 
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aleg să traiască în concubinaj 
cu bărbați care nu le mai lasă 
să frecventeze cursurile 
liceului, cu tentative suicidare. 

  3.Suprasolicitarea unor cadre 

didactice cu suprapuneri de 

sarcini. 

5% -1 -0,05 

   4.Număr semnificativ de elevi 
cu  absenţe din cauza 
nesupravegherii lor de către 
părinţi (plecați în străinătate 
sau nu) 

10% -5 -0,5 

 5.Scăderea motivaţiei elevilor 
pentru învăţare. 

5% -3 -0,15 

 6.Nu toți diriginţii știu să 
abordeze  teme adecvate 
nevoilor educative ale elevilor 
sau să consilieze cu inteligență 
emoțională elevii. 

5% -2 -0,1 

  100%  +0.85 

 Factorii externi Pondere 

(%) 

Punctaj Produsul 

dintre 

pondere 

şi 

punctaj 

Oportunităţi 

(O) 

1.Oportunităţi de participare a 
cadrelor didactice şi elevilor la 
cursuri prin proiecte MENCȘ, 
POSDRU, CCD Db, 
Universitatea Valahia, 
programul Erasmus+ , ROSE. 

30% +3 +0,9 

  2.Cererile agenţilor economici 
pentru specializările oferite de 
liceul nostru. 

20% +2 +0,4 

  3.Prestigiul crescut al şcolii în 
comunitate. 

20% +1 +0,2 

       

Ameninţări 

(T) 

1.Nivel intelectual mediu şi 
scăzut al familiilor elevilor nostri 
şi starea financiară precară a 
lor. 

10% -3 -0,3 
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  2.Creşterea numărului de 
părinţi care pleacă în 
străinătate sau care nu se 
implică în educația copiilor lor. 

10% -1 -0,1 

  3.Concurenţa Colegiului 
Naţional Vladimir Streinu 

10% -2 -0,2 

    100%  +0,9 

 

4. Aspectele care necesită dezvoltare 

 Oferirea pregătirii suplimentare/consultanței pentru elevii cu rămâneri în urmă și 
pentru examenul de bacalaureat la un nivel mai bun decât cel prezent, folosind 
metodele activ - participative, de învățare centrată pe elev. 

 Consilierea elevilor cu nevoi educative speciale (elevi cu absente: 203, cu abandon 
scolar, cu sensibilitate excesiva sau comportament antisocial deoarece au parintii 
plecati in strainatate, cu tentative suicidare, cu acte de violenta verbala si fizică,  
fete care abandoneaza scoala pentru ca raman gravide, fete care abandoneaza 
scoala pentru ca aleg sa traiasca in concubinaj cu barbati care nu le mai lasa sa 
frecventeze cursurile liceului etc.) 

 Formarea elevilor și a întregului personal al școlii pe: dezvoltarea competentelor 
emotionale esentiale in viata profesionala si personala, inteligenta emotionala, 
importanta constiintei de sine, a autocunoasterii, a imaginii de sine, a stimei de 
sine, a gestionarii corecte a conflictelor, managementul emotiilor, abilitati sociale, 
prevenirea unor influente negative, asertivitate,  leadership, management eficient, 
astfel incat toate problemele semnalate sa sufere o ameliorare consistenta, spre 
binele tuturor celor implicati.  

 Creșterea dimensiunii europeane în școală. 

 

Priorităţi: 

 Creșterea procentului de promovare a examenului de bacalaureat. 

 Dezvoltarea personală și profesională e elevilor. 

 Reducerea absenteismului școlar. 

 Asigurarea calității în toată activitatea din școală. 
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PARTEA a III - a : PLANUL OPERAȚIONAL 

 

3.1. CONTEXTUL EUROPEAN ȘI NAȚIONAL 
Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și 
indicatorilor derivați din Strategia Europa 2020 

 
Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 
2010-2020: 

a)  creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel 

puțin75%; 
b)  alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 
c)   obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră 
sau cu 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a 
ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a 
eficienţei energetice, comparativ cu 1990; 
d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii4 la maximum 10%5 și creșterea procentului 

persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 
40%6 în 2020; 

e)  reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau 
excluziune socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu 
anul 2008. 

 
Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele: 
 
1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la 
programele de învățare de-a lungul vieții; 
 
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute 
de citire, matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 
 
3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul 

terțiar, ar trebui să fie de cel puțin 40 %; 

 

4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii  din sistemele de educație și 

formare, ar trebui să fie sub 10 %; 

 
5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta 
pentru înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație  



 
 

114 
 

 Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, derivate din cadrul 
strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în continuare, comparativ, evoluția 
indicatorilor în cazul României şi a Uniunii Europene, 28 de state: 

 

 
 

Indicatori 

 

 
 

Unitate 

 

România 
Perioada de referinţă 

 

Media 
UE-28 

 

Ținta 
RO 

 

Ținta 
UE 

          
2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2020 2020 

          
Rata de 
părăsire 
timpurie a 
şcolii14 

 
% 

(18-24ani) 

 

 

19,6 

 

 

16,6 

 

 

19,3 

 

 

18,1 

 

 

17,8 

 

 

17,3 

 

 

18,1 

 

 

11,1 

 

 

11,3 

 

 

10 

Ponderea 
absolvenților 
de învățământ 
terțiar15 

 
% 

(30-34 ani) 

 

 

11,4 

 

 

16,8 

 

 

18,3 

 

 

20,3 

 

 

21,7 

 

 

22,9 

 

 

25,0 

 

 

37,9 

 

 

26,7 

 

 

40 

Procentul 
persoanelor cu 
vârsta de 15 
ani cu 
competențe 
scăzute de 
citire, 
matematică și 
științe exacte16 

 
 
 

 
% 

(15 ani) 

 

Citire 
  

40,4 
   

37,3 
   

17,8 
  

15,0 

 

Matematică 
  

47,0 
   

40,8 
   

22,1 
  

15,0 

 

 

Științe 

  

 

41,4 

   

 

37,3 

   

 

16,6 

  

 

15,0 

Participarea 
adulților în 

ÎPV17 

 

% 
(25-64 ani) 

 
1,6 

 
1,5 

 
1,2 

 
1,4 

 
1,2 

 
1,8 

 
1,5 

 
10,6 

 
10 

 
15 

Rata de 
ocupare a 
absolvenților 
(ISCED 3-6)18 

 

% (20-
34 ani) 

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

ISCED 3-4 62,7 69,1 60,8 58,9 59,3 55,0 57,2 70,6   

ISCED 5-8 84,7 85,9 82,4 81,3 79,0 77,1 74,2 80,9   

Rata de 
ocupare19 

% 
(20-64 ani) 

 

63,6 
 

63,5 
 

64,8 
 

63,8 
 

64,8 
 

64,7 
 

65,7 
 

69,2 
 

70,0 
 

75 

Sursa: Pentru datele Eurostat, baza de date online, actualizare: 12 octombrie 2015 
 

Analizând  evoluția  indicatorilor  de  mai  sus,  comparativ  cu  media  europeană  și  
țintele asumate de România pentru 2020, rezultă următoarele constatări: 

a)  rata părăsirii timpurii a școlii în România, 18,1% în 2014, în creştere cu 0,8 
puncte procentuale față de anul precedent şi la 7 puncte procentuale peste 
media europeană de 11,1%, este una din cele mai ridicate din Europa, cu o 
evoluţie sinuoasă, fără un progres semnificativ în direcția țintei naționale, de 
11,3%, pentru anul 2020; 

b)  ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un progres bun în 

direcția țintei naționale, de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 16,8% în 2009, la 

25% în 2014. Cu toate acestea, se constată un decalaj semnificativ între valorile 

indicatorului la nivel naţional şi cele la nivelul UE 28: media europeană de 37,9% în 

2014, ţinta europeană de 40% pentru 2020. 
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c)   impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, 
care ar contribui semnificativ la informarea și conștientizarea abilităților native ale 
elevilor, atât de către aceștia, cât și de către familii și cadre didactice; 

d)  România continuă să se situeze pe penultimul loc între țările europene 
participante în programul PISA. În ciuda unui progres bun înregistrat față de 
testarea anterioară la evaluarea PISA 2009, rezultatele tinerilor români, în 
vârstă de 15 ani, participanți la testele PISA din anul 2012, indică un procent 
foarte ridicat al celor cu competențe scăzute de citire - 37,3%, matematică - 
40,8% și științe exacte - 37,3%, în condițiile în care media europeană, în 
același an, a fost de 17,8% la citire, 22,1% la matematică și 16,6% la științe, 
iar ținta din Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației 
și formării profesionale ET 2020 propusă la nivel european pentru anul 2020 este 
de 15%; 

e)  în contextul crizei economice și financiare, rata de ocupare a absolvenților cu 
vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut 
o evoluție descrescătoare după anul 2009. În cazul absolvenților de învățământ 
secundar superior ISCED 3-4, rata de ocupare în 2014 a fost de 57,2%, faţă de 
69,1% în 2009. Cu o rată a ocupării absolvenților de 66,2% în anul 2014, pe 

ansamblul nivelurilor de educație ISCED3-8, România se plasează sub media 

europeană, de 76,2% şi departe de ținta de 82%,propusă la nivel european 
pentru anul 2020; 

f) în ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de 
ocupare în România a fost, în 2014, de 65,7% față de media europeană de 
69,2%, fără progrese semnificative în perioada analizată, în raport cu ținta de 
70%, asumată la nivel  național pentru anul 2020; 

g)  rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți a 
fost, în2014, de 1,5 %, mult sub valoarea europeană de 10,5% și departe de 
ținta de 12%propusă de România pentru 2020. 

 Ponderea relativ bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și tehnic în totalul 
elevilor înscriși în învățământul secundar superior, ISCED 3 în 2012, 61,9% în România, 
față de media UE-28 de 50,4%, demonstrează importanța formării profesionale inițiale 
pentru piața muncii din România. 
Datele statistice evidențiază ponderea mică a investițiilor realizate de întreprinderile din 
România pentru formarea profesională continuă din totalul costurilor cu forța de muncă, 
constatându-se absența activităților de formare sponsorizate de firme pentru 41% dintre 
angajații cu vârsta peste 40 de ani și cu un nivel redus de competențe, această rată 
crescând la50% pentru persoanele cu vârsta între 18 și 24 de ani .
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ANALIZA    CADRULUI    ACTUAL    AL    ORGANIZĂRII    ŞI    FUNCŢIONĂRII    

FORMĂRII PROFESIONALE 

 
        Educaţia şi formarea profesională a tinerilor şi adulţilor au ca finalitate principală 
formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de 
cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi atitudini, necesare pentru: 

a) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, 

conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul 

vieţii; 
b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate; 
c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei 

economii durabile; 
d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe 

cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural; 
e)  educarea  în  spiritul  demnităţii,  toleranţei  şi  respectării  drepturilor  şi  
libertăţilor fundamentale ale omului; 
f) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-

civice şi a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi 
cultural. 
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Formarea profesională  
iniţială 
 Formarea profesională iniţială furnizată prin învăţământul profesional şi tehnic, numit în 
continuare ÎPT, este reglementată prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare şi actele normative de punere în aplicare. 
În urma unor programe comprehensive de reformă, care au vizat întregul sistem, dar şi 
componentele specifice, ÎPT a înregistrat o serie de progrese, care constituie repere 
pentru dezvoltarea prezentei strategii: 

a) înființarea învățământului profesional, rută de formare profesională inițială, în 
care stabilirea cifrei de şcolarizare se realizează pe baza cererii angajatorilor. 
Existența contractului de pregătire practică pentru fiecare elev este o condiție 
prealabilă pentru aprobarea ofertei educaţionale. Începând cu anul școlar 2014 - 
2015 a fost introdus învăţământul profesional cu durata de 3 ani, după finalizarea 
clasei a VIII-a, reglementat prin ordinul ministrului educației naționale nr. 
3136/2013 privind organizarea, funcționarea, admiterea și calendarul admiterii în 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani; acesta include o componentă 
semnificativă de pregătire practică, realizată în atelierele şcolii şi la agentul 
economic. 

b)  dezvoltarea  calificărilor  profesionale  care  sunt  oferite  prin  formarea  

profesională iniţială, pe baza standardelor de pregătire profesională, denumite în 

continuare SPP Calificările  sunt  elaborate  pe  baza  standardelor  ocupaţionale,  

descriu  rezultatele învăţării grupate în unităţi de rezultate ale învăţării, corelate cu 

descriptorii de nivel din Cadrul  naţional  al  calificărilor,  abordare  ce  permite  

implementarea  în  România  a Sistemului european de credite pentru educaţie şi 

formare - ECVET. 
c)  oferta de calificări profesionale ce pot fi dobândite prin învăţământul 

profesional şi tehnic este stabilită pe termen mediu și lung și ajustată anual pe 
baza unui model de planificare strategică a ofertei de formare profesională prin 
învățământul profesional și tehnic, în scopul asigurării relevanței ofertei în raport 
cu nevoile previzionate ale pieţei muncii. Modelul se bazează pe descentralizarea 
deciziei şi distribuirea acesteia pe mai multe niveluri decizionale, respectiv 
naţional, regional, judeţean şi local. 

d)  planificarea  strategică  este  un  exerciţiu  participativ  bazat  pe  acţiunea  

colectivă  apartenerilor economici şi sociali multipli, care reprezintă interesele 

angajatorilor, asociaţiilor  profesionale,  angajaţilor/sindicatelor,  administraţiei 

publice, ale organizaţiilor guvernamentale relevante, precum şi ale altor organizaţii 

ale societăţii civile. Partenerii sociali mai sus menţionaţi sunt reuniţi în structurile 

manageriale participative organizate la nivel regional – Consorţiile regionale şi la 

nivel judeţean – Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social. Consorţiile 

regionale şi CLDPS au fost reorganizate prin ordinul ministrului educației și 

cercetării științifice nr. 4456/2015 privind Cadrul general de organizare şi funcţionare 

a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic. 

Documentele de planificare strategică sunt: Planul Regional de Acţiune pentru 

Învăţământ - PRAI, Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ - PLAI, Planul de 

Acţiune al Şcolii - PAS. 
e)  elaborarea periodică de studii de piaţă a muncii 

Ultimul studiu previzional realizat în anul 2011, prezintă estimarea, la orizontul 
anului 2013 şi în perspectiva anului 2020, evoluţiei cererii de forţă de muncă la 
nivel naţional şi la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare. Pentru validarea 
tendinţelor din studiile previzionale a fost realizată ancheta privind cererea de 
forţă de muncă pe termen scurt de 6-12 luni, pe baza unui eșantion reprezentativ 
la nivel național, care a cuprins 3.836 de companii. 
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f)   îmbunătăţirea calității educaţiei şi formării profesionale iniţiale prin crearea 
de reţele parteneriale între şcoli, constituite pe domenii specifice de formare 
profesională. 

g)  sprijinirea dezvoltării competențelor antreprenoriale ale elevilor din ÎPT, 

prin firme de exercițiu și prin promovarea dezvoltării, la nivel local, regional și 

național, de competiții Business plan. 
h)  furnizarea  de  servicii  de  orientare  și  consiliere  în  carieră,  în  paralel  

cu  urmarea cursurilor de formare profesională reprezintă una din provocările 
sistemului de educație actual. 
Prin prezenta strategie se propune dezvoltarea acestor servicii care să 
acompanieze elevii din ÎPT pentru facilitarea integrării lor pe piața muncii conform 
abilităților acestora și motivației lor intrinseci. 

 
Analiza educaţiei şi formării profesionale iniţiale relevă următoarele aspecte 
esenţiale: 

a) rata specifică de cuprindere şcolară pentru populația în vârstă de la 15 la 

18 de ani înregistrează, începând cu anul 2009, o scădere continuă, ajungând 

în anul 2013 la 81,4%, valoare sub cea înregistrată în 2005. 

b)  rata brută de cuprindere în învăţământul secundar superior, liceal şi 

profesional  a scăzut continuu din 2009, ajungând în 2015 la 90%. 
c)   la  nivelul  învăţământului  profesional,  ratele  de  cuprindere  au  scăzut  

puternic  în intervalul 2009-2011 de la 15,8% la 1,8%, ca urmare a intrării în 
lichidare a şcolilor de arte  şi  meserii.  Începând  cu  anul  școlar  2012-2013,  
valorile  indicatorului  cresc, ajungând la aproape 8% în anul școlar 2014-2015, 
anul reînființării învățământului profesional după finalizarea învăţământului 
gimnazial. 

d)  se  constată  că  scăderea  totală  a  populaţiei  şcolare  din  învăţământul  
liceal  şi profesional a fost decontată aproape exclusiv de către învăţământul 
liceal filiera tehnologică şi învăţământul profesional. Din acest motiv, ponderea 
elevilor cuprinşi în aceste forme de educaţie şi formare profesională din totalul 
elevilor cuprinşi în învăţământul liceal şi profesional înregistrează în perioada 
analizată o scădere de 9,4 puncte procentuale: de la 59,2% în anul şcolar 2009-
2010 la 49,8% în anul şcolar 2014-2015. 

e)   dintre cele trei filiere ale liceului, la filiera tehnologică se înregistrează cea 
mai slabă promovabilitate, de numai 91,73%, cele mai mari valori ale repetenţiei 
de 6,25% şi ale exmatriculărilor de 1,74% din elevii aflaţi în evidenţă la sfârşitul 
anului şcolar. La învăţământul profesional, promovabilitatea este superioară 
celei înregistrate la liceul tehnologic, dar la o valoare destul de modestă în 
comparaţie cu valorile de la celelalte filiere ale liceului, de 92,21%. 

f) rata abandonului şcolar a crescut odată cu momentul intrării în lichidare a 
şcolilor de arte şi meserii, apoi a înregistrat o descreştere o dată cu reînfiinţarea 
învăţământului profesional. La nivelul anului 2013-2014, 2,8% dintre elevii de 
liceu au abandonat studiile. Cei mai mulți dintre aceștia provin din filiera 
tehnologică. 

g)   analiza ratei abandonului în învăţământul profesional evidențiază o evoluţie 
puternic ascendentă odată cu intrarea în lichidare a şcolilor de arte şi 
meserii.
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h)  rezultatele înregistrate la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii din anul 
şcolar 2013-2014 arată faptul că învăţământul liceal tehnologic înregistrează cea mai 
slabă participare din partea absolvenţilor la acest examen de 63.72% şi cea mai 
slabă reuşită la acest examen de 44.96%. 
i) rata  brută  de  cuprindere  în  învăţământul  postliceal  şi  de  maiştri  a  

înregistrat o creştere constantă în intervalul analizat, de la valoarea de 6,1% în 
2009-2010 la 16,2% în 2014-2015. Creşterea semnificativă a efectivelor de elevi 
care frecventează învăţământul postliceal şi de maiştri se explică prin faptul că 
această rută a devenit o opţiune atractivă, în condiţiile în care în ultimii ani a 
crescut ponderea absolvenţilor de liceu fără diplomă de bacalaureat şi, 
concomitent, a scăzut rata brută de cuprindere în învăţământul superior de la 
45% în 2009-2010 la 31% în 2014-2015. 

j) rata abandonului școlar la învăţământul postliceal şi de maiştri evidenţiază o 
creştere semnificativă de la un an la altul, urmată de o scădere la nivelul anului 
2013-2014 la 7,9%. 

k)   eficienţa  externă  a  formării  profesionale  iniţiale  poate  fi  apreciată  prin  
rata  de ocupare la nivel național pentru grupa de vârstă 20-64 de ani, cu 
nivel de educaţie ISCED 3-4, în 2014, a fost sub media UE, la o distanță de 3,4 
puncte procentuale. România  se  situează  sub  media  europeană  de  76,2%  și  
la  mare  distanță  de  ținta propusă la nivel european pentru 2020 de 82% în 
ceea ce privește rata de ocupare de 66,2% pentru tinerii din grupa de vârstă 
20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3-8 în 
2014. 

 
Formarea profesională 
continuă 
Formarea profesională continuă reprezintă o componentă majoră a politicilor în domeniul 
învățării pe tot parcursul vieții, la nivel național și european, având ca obiectiv general 
creșterea competitivității și sprijinirea dezvoltării societății bazate pe cunoaștere. 
 Formarea profesională continuă se desfășoară pe două 
dimensiuni: 

a)  formare profesională prin programe de calificare, inițiere, perfecționere, 
specializare organizate de furnizori de formare profesională autorizați,  în condițiile 
legii și, respectiv, formare la locul de muncă, organizată de angajatori pentru 
personalul propriu; 

b)  evaluarea  competențelor  obținute  pe  alte  căi  decât  cele  formale,  prin  
centre  de evaluare a competențelor obținute pe alte căi decât cele formale 
autorizate în condițiile legii. 

În domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice are ca atribuţii principale: elaborarea, împreună cu Ministerul 
Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, a politicilor şi strategiilor naţionale privind 
formarea profesională a adulţilor; reglementarea formării profesionale la locul de muncă şi 
a formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă; monitorizarea, evaluarea, 
autorizarea şi controlarea, directă sau prin organisme abilitate, a furnizorilor de formare, 
alţii decât cei din cadrul sistemului naţional de învăţământ. 
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Analiza educaţiei şi formării profesionale continue relevă următoarele aspecte 
esenţiale: 

a) rata de participare la învăţarea pe tot parcursul vieţii scade o dată cu vârsta. 
Astfel, în anul 2014 această rată a fost de 3,7% la grupa de vârstă 25-34 de ani 
şi doar de 0,3% la grupa de vârstă 55-64 de ani. La niciuna dintre grupele de 
vârstă nu s-au înregistrat progrese semnificative în perioada analizată. 

b) din punctul de vedere al statutului privind ocuparea forței de muncă, se 
observă o discrepanță la nivelul ratei de participare la învăţarea pe tot 
parcursul vieţii; aceasta este mai ridicată pentru șomeri, de 1,9%, decât pentru 
cei angajați, de 1,2%. 

c) pe niveluri de educaţie, se constată că rata de participare la învăţarea pe tot 
parcursul vieţii este cu atât mai ridicată cu cât nivelul de educaţie este mai ridicat. 

Astfel, în anul 2014,  rata  de  participare  la  învăţarea  pe  tot  parcursul  vieţii  a  

fost  de  3%  pentru persoanele cu nivel de educaţie terţiar faţă de numai 0,3% în 
cazul persoanelor cu nivel de educaţie secundar inferior, primar sau fără studii. 

d) ponderea angajaţilor din întreprinderi, participanţi la cursuri de formare continuă, în 
anul 2010, în România, este de 18%, mult sub media europeană de 38%. 

e) pe activităţi ale economiei naţionale se constată că, în toate activităţile 
economice, ponderea angajaţilor din toate întreprinderile participanţi la cursuri de 
formare continuă, în 2010, se situează sub media europeană. Cea mai redusă 
participare se înregistrează în construcţii unde ponderea angajaţilor participanţi la 
cursuri de formare continuă este de doar 7%. 

 
. 

 

 
 
 
 



 
 

121 
 

3.2. PLANUL  OPERAȚIONAL 

ŢINTE STRATEGICE: 

1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ din unitate.  

Obiectiv specific: îmbunătățirea procentului de reușită la examenul de bacalaureat al elevilor de la 

27,31% în anul 2015, la 29% în 2016, la 30% în 2017, la 32% în 2018, 35% în 2019, la 37% în anul 2020. 

2. Dezvoltarea personală și profesională a elevilor.  

Obiectiv specific 1:  Participarea a 40% din elevi la cursuri de dezvoltare personală și 

profesională, până în 2020, a 20% până în 2019. 

Obiectiv specific 2: Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului 

personal al şcolii. 

3.  Dezvoltarea dimensiunii europene în şcoală.  

1. Obiectiv specific: implicarea liceului în cel puțin 2 proiecte până în 2020, implicarea în cel puțin 

un proiect în 2019. 

Motivarea alegerii ţintelor - Argumente: 

 Pentru îndeplinirea misiunii pe care şcoala şi-a propus-o și pentru ameliorarea punctelor slabe din analiza SWOT,  
ţintele de mai sus s-au impus de la sine, fiind corelate cu acestea. 

 Pentru creșterea procentului de reușită la examenul de bacalaureat se impune o creștere a calității procesului 
instructiv-educativ. 

 Pentru elevii cu nevoi educative speciale (elevi cu absente, cu abandon scolar, cu sensibilitate excesiva sau 
comportament antisocial deoarece au parintii plecati in strainatate, cu tentative suicidare, cu acte de violenta verbala 
si fizică,  fete care abandoneaza scoala pentru ca raman gravide, fete care abandoneaza scoala pentru ca aleg sa 
traiasca in concubinaj cu barbati care nu le mai lasa sa frecventeze cursurile liceului etc.) și nu numai pentru ei, ci 
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pentru toți elevii, se impune formarea lor și a întregului personal al școlii pe: dezvoltarea competentelor emotionale 
esentiale in viata profesionala si personala, inteligenta emotionala, importanta constiintei de sine, a autocunoasterii, 
a imaginii de sine, a stimei de sine, a gestionarii corecte a conflictelor, managementul emotiilor, abilitati sociale, 
prevenirea unor influente negative, asertivitate.  

 Parteneriatele europene conduc la schimbarea mentalităţii tuturor participanţilor  prin împărtăşirea de bune practici, 
la deschiderea către celelalte culturi, la stabilirea unor valori europene comune, la lărgirea paletei educaţionale, 
devenind astfel strict necesare; scrierea acestor tipuri de proiecte şi derularea lor  sunt benefice pentru toţi cei 
implicaţi. 

Resurse strategice: 

Fiecărei ţinte i se alocă resursele aferente: 

 Resurse umane: personalul şcolii, persoanele – resursă  cu abilităţi în domeniile respective, elevii, părinţii, 
comunitatea locală, agenţii economici, personal din proiectul ROSE.  

 Resurse materiale, financiare: resurse financiare ale școlii, din proiecte (proiectul ROSE), sponsorizări,  etc. 

 Resurse informaţionale: legislaţia în vigoare specifică. 

 Resurse de timp: alocarea de timp pentru activităţi, proiecte etc. 

 Resurse de autoritate: I.S.J., M.E.N., autorităţile locale şi judeţene. 

Opţiuni strategice: 

1. Opţiunea curriculară 
2. Opţiunea Resurse materiale 
3. Opţiunea Resurse umane 
4. Opţiunea Relaţii comunitare 
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Rezultate aşteptate: 

 Creşterea nivelului de educaţie personală și profesională al elevilor noştri. 

 Îmbunătăţirea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat. 

 Reducerea absenteismului şi abandonului şcolar. 

 Creşterea atractivităţii ofertei educaţionale prin specializările oferite de liceul nostru. 

 Realizarea Planului de şcolarizare propus. 

 Diversificarea proiectelor europene în şcoală: Erasmus + , ROSE, POR etc. 

 Creşterea prestigiului liceului în comunitate. 

 

Ținta strategică 1: Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ din unitate. 

Obiectiv specific: îmbunătățirea procentului de reușită la examenul de bacalaureat a elevilor de la 27,31% în anul 

2015, la 29% în 2016, la 30% în 2017, la 32% în 2018, 35% în 2019, la 37% în anul 2020. 

Indicatori de performanță:  

Creșterea cu 3% a procentului de reușită la bacalaureat în 2019, faţă de anul 2018. 
Creşterea cu 5 % a numărului de note mai mari decât 5.00 la bacalaureat în 2019, faţă de bacalaureat 2018. 
Asigurarea unei promovabilităţii la examenele de certificare a competenţelor profesionale de cel puțin 90%  
Creşterea cu 5 % a numărului de premii la concursurile / olimpiadele şcolare faţă de anul şcolar 2017-2018. 

Context: 

Din analiza internă efectuată se constată că elevii noștri au un nivel intelectual mediu şi scăzut  și provin îndeosebi din mediul  rural, 

băieţi şi fete, aproape 80%. Elevii cu nevoi educative speciale au fost identificaţi şi s-au elaborat programe de integrare şcolară. Cadrele 

didactice din şcoalã sunt preocupate de aplicarea metodelor de învăţare centrată pe elev şi integrarea elevilor cu nevoi educative 

speciale. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 
Parteneri: Cost: 

Sursa de 

finanţare 

1. Furnizarea programelor 

remediale pentru 160 de 

160 elevi/an 

instruiți la 
Anual/4 ani 

Echipa de proiect 

ROSE 

MEN 

ISJ 
Buget proiect BIRD 
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elevi/an ai liceului, pentru 

instruirea lor la disciplinele de 

examen de bacalaureat: limba și 

literatura română, matematică și 

biologie/fizică/chimie etc. prin 

proiectul ROSE - ”Împreună 

pentru succes!” 

 

disciplinele de 

bacalaureat 

”Împreună pentru 

succes!” 

 

comunitate 

2. Modernizarea a 4 săli de 

clasă prin renovarea lor, dotarea 

cu mobilier,  echipamente IT, 

software și alte materiale 

necesare desfășurării 

activităților din proiectul ROSE - 

”Împreună pentru succes!” 

 

 

4 săli de clasă  

renovate, 

dotate cu 

mobilier,  

echipamente 

IT, software și 

alte materiale 

2018 

2019 

Echipa de proiect 

ROSE 

”Împreună pentru 

succes!” 

 

MEN 

ISJ 

comunitate 

Buget proiect BIRD 

3.Iniţierea şi desfăşurarea în 

şcoală a unui program de 

formare a profesorilor pentru 

utilizarea metodelor de învăţare 

centrată pe elev 

Participarea a 
10% din 
cadrele 

didactice ale 
şcolii la 

programul de 
formare 

 

Sfârșitul 

anului 

școlar 

2018-2019 

Formatorii 

MEN 

C.C.D. şi 

I.S.J. 

Conform 

bugetului stabilit 

de Consiliul de 

Administratie 

sau din proiect 

Autofinanțare 

și  

Proiecte 

 

4.Realizarea unui punct de 

documentare care sa sprijine 

ÎCE 

Punct de 

documentare 

cuprinzând 

materiale 

Mai 2019 
Responsabilii de 

comisii metodice 

MEN 

CCD 

Conform 

bugetului stabilit 

de Consiliul de 

Administraţie 

Autofinanţare 

și  

Proiecte 
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informative 

privind ICE 

sau din proiect 

5. Monitorizarea profesorilor 

care aplică la clasă metode de 

Î.C.E. 

Feed-beak din 

partea celor 

implicaţi la un 

interval de 2 

săptămâni. 

bilunar 

Formatorii şi echipa 

managerială(directori, 

şefi de catedră) 

Echipa 

responsabilă 

Conform 

bugetului stabilit 

de Consiliul de 

Administraţie 

Autofinanţare 

și  

Proiecte 

 

 

 

6. Realizarea de lecţii  

demonstrative 

Cel puţin o 

lecţie 

demonstrativa 

pentru fiecare 

arie curriculara 

Semestrial 
Şefi de catedră 

 
I.S.J. 

Conform 

materialelor 

folosite 

Autofinanţare 

și  

Proiecte 

7. Realizarea de ore de 

pregătire suplimentară pentru 

examenul de bacalaureat și 

pentru elevii interesați de 

performanță. 

Participarea la 

aceste ore a 

unui procent 

de 30% din 

elevii  cls XII 

săptămânal profesorii 

Membrii 

comisiei 

metodice 

Conform 

materialelor 

folosite 

Proiecte 

8. Evaluarea iniţială,  de progres 

și sumativă a tuturor elevilor și 

dezbaterea rezultatelor cu elevii 

și părinții 

 

 
evaluarea 
tuturor elevilor  
 

permanent profesorii 

Membrii 

comisiei 

metodice 

Conform 

materialelor 

folosite 

Proiecte 

9. Oferirea de consultanță 

pentru elevii interesați de 

performanță. 

Participarea la 
aceste ore a 
unui procent 
de 30% din 
elevi 
 

săptămânal profesorii 

Membrii 

comisiei 

metodice 

Conform 

materialelor 

folosite 

Proiecte 
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Ținta strategică 2:  Dezvoltarea personală și profesională a elevilor.  

 

Obiectiv specific1 :  Participarea a 40% din elevi la cursuri de dezvoltare personală și profesională, până în 2020, și 

participarea a 20% până în 2019. 

 

Indicatori de performanță: 

Scăderea cu 10% a incidentelor cu comportament antisocial, a tentativelor suicidare, a cazurilor de abandon 

școlar, până la sfârșitul anului școlar 2018-2019. 

Creșterea motivației elevilor pentru învățare, progres școlar 10%. 

Scăderea cu 10% a numărului de absențe ale elevilor. 

 

 Context: Avem un număr semnificativ de elevi cu nevoi educative speciale (elevi cu absente, cu abandon scolar, cu sensibilitate 
excesiva sau comportament antisocial deoarece au parintii plecati in strainatate, cu tentative suicidare, cu acte de violenta verbala 
si fizică,  fete care abandoneaza scoala pentru ca raman gravide, fete care abandoneaza scoala pentru ca aleg sa traiasca in 
concubinaj cu barbati care nu le mai lasa sa frecventeze cursurile liceului etc.) și nu numai pentru ei, ci pentru toți elevii, se impune 
formarea lor și a întregului personal al școlii pe: dezvoltarea competentelor emotionale esentiale in viata profesionala si personala, 
inteligenta emotionala, importanta constiintei de sine, a autocunoasterii, a imaginii de sine, a stimei de sine, a gestionarii corecte a 
conflictelor, managementul emotiilor, abilitati sociale, prevenirea unor influente negative, asertivitate.  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (e anume trebuie 

să se întâmple?) 

Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 
Parteneri: Cost: 

Sursa de 

finanţare 

1. Derularea sesiunilor de 

consiliere organizate pe 5 

module pentru 160 de elevi/an 

160 elevi 

consiliați/an 
Anual/4 ani 

Echipa de proiect 

ROSE 

”Împreună pentru 

MEN 
Buget 

proiect 
BIRD 
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ai liceului - 4 ani, prin proiectul 

ROSE 

succes!” 

 

2. Realizarea activităților 

extrașcolare cu impact benefic 

asupra reducerii absenteismului 

școlar a 160 de elevi/an ai 

liceului prin proiectul ROSE - 

”Împreună pentru succes!” 

160 elevi cu 

partcipare la 

activități 

extrașcolare 

cu impact 

benefic asupra 

reducerii 

absenteismului 

 

Echipa de proiect 

ROSE 

”Împreună pentru 

succes!” 

 

MEN 

ISJ 

comunitate 

Buget 

proiect 
BIRD 

 3. Modernizarea a 4 săli de 

clasă prin renovarea lor, dotarea 

cu mobilier,  echipamente IT, 

software și alte materiale 

necesare desfășurării 

activităților din proiectul ROSE - 

”Împreună pentru succes!” 

4 săli de clasă  

renovate, 

dotate cu 

mobilier,  

echipamente 

IT, software și 

alte materiale 

2018, 2019 

Echipa de proiect 

ROSE 

”Împreună pentru 

succes!” 

 

MEN 

ISJ 

comunitate 

Buget 

proiect 
BIRD 

3. Organizarea unei sesiuni de 

informare a agenţilor economici 

locali despre abilităţile cheie 

Agenţii 

economici vor 

cunoaşte 

abilităţile cheie 

pe care să le 

însuşească 

elevii 

semestrial 

Director adjunct 

Responsabil catedră 

tehnologii 

Director 

Director adjunct 

Agenţi 

economici locali 

Conform 

bugetului 

stabilit de 

Consiliul de 

Administraţie 

Agenţi 

economici 

4.  Consilierea psiho-

pedagogică a elevilor. 
Elevi consiliați 

De cate ori 

este nevoie 

Director 

Director adjunct 

Consilier  

psihopedagogic 

Consilier 

psihopedagogic, 

elevi, părinţi, 

diriginţi 

Conform 

bugetului 

stabilit de 

Consiliul de 

Surse proprii 

Surse din 

proiecte 
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 Administraţie 

5.Elaborarea şi implementarea 

unor programe şi proiecte 

privind îmbunătăţirea disciplinei 

şcolare, a activităţii de 

combatere şi de prevenire a 

delincvenţei juvenile, a 

abaterilor comportamentale 

timpurii, în colaborare cu 

instituţiile locale / 

judeţene/naționale/internaționale  

 

Scăderea 

actelor de 

indisciplină, de 

încălcare a 

regulamentului 

școlar, cu 10% 

Pe tot 

parcursul 

anului 

școlar 

2018-2019 

Director 

Director adjunct 

Consilier  

psihopedagogic 

Diriginții 

 

MEN 

ISJ 

CCD 

formatori 

Conform 

bugetului 

stabilit de 

Consiliul de 

Administrație 

Sau din 

proiecte 

Surse proprii 

Surse din 

proiecte 

6.Organizarea/diversificarea/ 

monitorizarea orelor de 

consiliere și orientare(dirigenție) 

în concordanță cu specificul 

vârstei și nevoilor identificate 

care să vizeze dezvoltarea 

personală a elevilor  

 

Scăderea cu 

10% a 

numărului de 

absențe  

Pe tot 

parcursul 

anului 

școlar 

2018-2019 

Director 

Director adjunct 

Diriginții 

Consilier  

psihopedagogic 

 

Comisia 

metodică 

Consiliere și 

orientare 

Indemnizație Buget 

7. Organizarea unor diseminări 

de bune practici 

Impact pozitiv 

asupra elevilor 
 

Director 

 
Alte școli - Surse proprii 
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Obiectiv specific 2: Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii 

Context:  

Asigurarea calităţii în învăţământul liceal tehnic şi învăţământul profesional tehnic  ,  implică responsabilitatea şcolii pentru autoevaluarea 

activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire.   

 

Activitatea 

 
CCoooorrddoonnaattoorr  IImmpplliiccaarree  DDoovveezzii  ddee  rreeaalliizzaarree  

TTeerrmmeenn  ddee  

ffiinnaalliizzaarree  

11..  EElleevviilloorr  llee  ssuunntt  ppuussee  llaa  ddiissppoozziiţţiiee  iinnffoorrmmaaţţiiii  şşii  îînnddrruummăărrii  ddeesspprree  ttooaattee  pprrooggrraammeellee  ddee  îînnvvăăţţaarree  eexxiisstteennttee  

  

1. 
Intensificarea activităţii Comisiei de 

Promovarea Imaginii Şcolii şi a ofertei 

educaţionale 

 

 Consiliul 
de 
Administraţie 
(C.A.) 
 

 

 Membrii comisiei. 
 

 

 

 Proces-verbal de şedinţă a C.A. 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

2. 

Elaborarea materialelor de promovare 

a imaginii şcolii: 

 

 Membrii 
comisiei de 
promovare a 
imaginii şcolii 
 

 

 Echipa managerială 

 Informatician 

 Profesorii de 
informatică 

 Elevii care contribuie 
la realizarea revistei 

 Materiale de prezentare şi 
promovare: pliant cu oferta 
educaţională anuală, broşură de 
prezentare a şcolii, fluturaşi, pagină 
Web, calendare, steguleţe, 
prezentări multimedia, semne de 

Aprilie – Mai 
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3. Organizarea şi desfăşurarea unor 

activităţi de promovare a  imaginii 

şcolii: 

 Participarea la Târgul ofertelor 
educaţionale organizat de ISJ 
Dâmboviţa  

 Manifestările dedicate "Zilei 
şcolii"; 

 Acţiuni specifice "Săptămânii 
porţilor deschise”. 

 Membrii 
comisiei de 
promovare a 
imaginii şcolii 

şcolii 

 Profesorii  

 Părinţi  

carte, tricouri,   

 Revista scolii  

 Articole din presa locală 

 Promovare prin mass-media 
locală 

 Fotografii 

 Panoul cu oferta educaţională 
expus la ISJ Dâmboviţa  

 Produse din Proiecte cu finanţare 
externă 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

4. 
Elaborarea ofertei educaţionale 

pentru anul 2019 - 2020 
 Echipa 
managerială 

 Consiliul de 
Administraţie 

 Oferta educaţională pentru anul 
şcolar 2019- 2020 
 

Martie  

5. Elaborarea, aprobarea, afişarea la 

avizierul şcolii şi discutarea în 

colectivele de elevi a ofertei de 

discipline opţionale din Curriculum-ul 

în dezvoltare locală, pe filiere, 

profiluri, specializări, domenii, 

calificări şi ani de studiu. 

 Comisia 
pentru  
Curriculum 

 Consiliul 
de 
Administraţie 

 Toate cadrele 
didactice 

 Diriginţii 

 Elevii 

 Părinţii  

  

 Chestionare aplicate elevilor 

 Opţiunile scrise ale elevilor 

 Curriculum-urile elaborate 
 

Martie - Mai 
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22..EElleevviiii  pprriimmeesscc  aajjuuttoorr  ppeennttrruu  aa  îînnţţeelleeggee,,  aa  oobbţţiinnee  ssaauu  aa  ccăăuuttaa  iinnffoorrmmaaţţiiii  ccoonnffoorrmm  nneevvooiilloorr  lloorr  

Stabilirea echipelor de elevi şi cadre 

didactice care vor  promova imaginea şcolii 

prin acţiuni specifice: 

 vizite în şcolile generale din judeţul 
Dâmboviţa; 

 distribuirea materialelor 
promoţionale; 

 emisiuni la televiziunea şi posturile 
de radio locale, anunţuri în presa 
locală; 

 Consilierul 
pentru proiecte, 
programe şi 
activităţi 
extracurriculare 

 Profesori 

 Elevi 

 Comisia de 
promovare a imaginii  
şcolii 

 Interviuri şi articole mass-media 

 Înregistrări ale emisiunilor de 
radio şi televiziune 

 Pliante şi materialele de 
prezentare şi promovare a şcolii 

Mai 

 

Asigurarea accesului la informaţie pentru 

toţi elevii şcolii: 

 Acces la INTERNET 

 Difuzarea revistei şcolii 

 Abonamente la publicaţii de 
specialitate 

 Comunicarea  cu AJOFM şi cu 
agenţii economici 

 Responsabil 
aria curriculară 
tehnologii 

 Cadrele didactice 
ale şcolii 

 Contractele cu serviciile 
INTERNET 

 Revista şcolii 

 Publicaţiile de specialitate 

 Acordurile de parteneriat 

permanent 
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33..EElleevviilloorr  llii  ssee  ddăă  ppoossiibbiilliittaatteeaa  ssăă  ssee  îînnssccrriiee  llaa  pprrooggrraammee  ddee  îînnvvăăţţaarree  ccaarree  rrăăssppuunndd  nneevvooiilloorr  lloorr  

Realizare unei oferte educaţionale  

diversificate ca niveluri  educaţionale şi 

specializări. 

 Liceu tehnologic cu specializările: 
tehnician operator tehnica de calcul, 
tehnician operator procesare 
text/imagine, tehnician mecatronist, 
tehnician in instalaţii electrice, tehnician 
in automatizări. 

 Consiliul de 
Administraţie 
(C.A.) 

 Consiliul 
Profesoral( C.P.) 

 Procese-verbale de şedinţe ale 
C.A. 

 Proces-verbal de şedinţă a C.P. 

 Planul de şcolarizare aprobat 
pentru anul şcolar  

Ianuarie -  

Martie  

 

Promovarea, de către echipa managerială 

a unităţii, a unei politici educaţionale care 

să asigure şi să faciliteze, cu respectarea 

metodologilor şi a Regulamentului şcolar în 

vigoare: 

 Aplicarea metodologilor privind transferul 
elevilor între niveluri educaţionale  şi 
între specializări diferite; 

 Accesul elevilor la diverse calificări şi 
meserii, după clasa a X-a, în funcţie de 
opţiunile lor liber exprimate şi de 
rezultatele obţinute; 

 Înscrierea la cursuri opţionale care să 
răspundă nevoilor de instruire ale 
elevilor, pe baza exprimării libere a 
opţiunilor lor, în funcţie de oferta de 
discipline pentru Curriculum-ul în 
dezvoltare locală; 
 

 Consiliul de 
Administraţie  
( C.A.) 

 Consiliul 
pentru 
Curriculum  
( C.C. ) 

 Responsabilii de 
catedre şi arii 
curriculare 

 Membrii în diverse 
comisii de profil ( de  
înscriere, a diriginţilor, 
de diferenţe şi 
transferări ş.a. ) 

 Persoanele de 
contact din asociaţii 
etnice şi fundaţii de 
ocrotire cu care 
colaborează şcoala 

 Elevii  

 Procese-verbale de şedinţe ale 
C.A. 

 Aprobări de transferuri în/din 
şcoală  

 Liste de înscrişi şi promovaţi la 
examene de diferenţe 

 Liste de înscriere şi de admitere  
(învăţământ tehnic profesional ) 

 Opţiuni ale elevilor pentru 
discipline din oferta de opţionale a 
şcolii 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

 

Iunie – August 
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44  IInnffoorrmmaaţţiiiillee,,  oorriieennttaarreeaa  şşii  ccoonnssiilliieerreeaa  ssuunntt  eeffiiccaaccee,,  îînnddrruummâânndduu--ii  ppee  eelleevvii  îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeşşttee  mmooddaalliittăăţţiillee  ddee  aa--şşii  ccoonnttiinnuuaa  ssttuuddiiiillee  

dduuppăă  îînncchheeiieerreeaa  pprrooggrraammuulluuii  

 

 

 

 

 

 

Valorificarea eficientă a 

activităţilor de consiliere 

psihopedagogică şi pentru carieră 

prin: 

 Întâlniri ale elevilor cu 
reprezentanţi ai agenţilor 
economici locali şi ai instituţiilor 
de învăţământ universitar ; 

 Dezbateri cu elevii pe baza 
unor informaţii  preluate din surse 
media; 

 Întâlniri ale elevilor cu  
absolvenţi ai şcolii  realizaţi în 
plan personal şi profesional; 

 Organizarea de vizite de 
documentare la agenţi 
economici, în instituţii de 
învăţământ universitar, la târguri 
şi expoziţii, la burse ale locurilor 
de muncă locale, zonale sau/şi 
naţionale etc.; 

Coordonatorul 
pentru proiecte și 
programe  
educative 
școlare și 
extrașcolare 
 

 Diriginţii 

 Responsabilii de 
catedră 

 Elevii 

 Părinţii 

 Partenerii sociali 
ai şcolii 

 Procese-verbale ale şedinţelor C.A., 
Comisiei metodice ale diriginţilor, 
Şedinţelor cu părinţii 

 Fişele elevilor care beneficiază de 
consiliere  
 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 
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Ţinta strategică 3:  Dezvoltarea dimensiunii europene în şcoală 

 Obiectiv specific : Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene 

Indicatori de performanță:  

1. Îmbunătăţirea competenţelor de elaborare/scriere/ implementarea de proiecte, în scopul accesării programelor europene şi 
atragerii de finanţări nerambursabile până la sfârşitul anului şcolar 2018 – 2019. 
2.Realizarea unor parteneriate cu: autorităţi locale, ONG-uri, firme private etc. în vederea elaborării/implementării unor proiecte prin 
programe europene,  până la sfârşitul anului şcolar 2018 – 2019.  
3. Aplicarea pentru cel puțin 1 proiect cu finanțare externă până la sfârşitul anului şcolar 2018 – 2019. 

Context:  

- Compatibilizarea învăţământului românesc cu învăţământul european. 
- Dezvoltarea competenţelor cheie 
- Dezvoltarea abilităţilor  de lucru în echipă. 

Activităţi pentru 

atingerea ţintei:  

Rezultate aşteptate 

(măsurabile)/Indicatori 

de realizare 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile  

Parteneri: Cost: 

 

 

Sursa de 

finanţare 

 

1. Participarea la  
sesiuni de 
formare pe tema 
managementului 
de proiect, în 
cadrul 
programelor de 
formare avizat 
de MEN, în 
scopul accesării 
programelor 

Aplicarea pentru cel 

puțin 1 proiect cu 

finanțare externă până 

la sfârşitul anului şcolar 

2018 – 2019. 

până la 

sfârşitul 

anului 

şcolar 2018 

– 2019. 

Directorii 

Responsabilul 

Comisiei ”Proiecte 

europene” 

ISJ DB 

ANPCDEFP 

MEN 

CCD DB 

Conform 

bugetului 

din 

programele 

de formare 

Autofinanțare; 

Proiecte 
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europene cu 
finanţare 
nerambursabilă  
 

2.Realizarea de 

noi parteneriate 

cu scoli din tari 

europene 

Realizarea de proiecte 

Erasmus +, Reggio , 

ROSE etc. 

 

Iulie 2019 

Echipa comisiei de 

cooperare 

internationala 

UMP 

Scoli din UE  

Conform 

bugetului 

din proiecte 

ANPCDEFP 

Sponsorizari 

Autofinatare 

 

 

 

3. Realizarea de 

proiecte pentru 

formare   

Obtinerea de finanţare 

pentru  proiecte 

Erasmus+ etc. 

Ianuarie 

Aprilie 

2019 

Responsabil comisie 

cooperare 

internationala 

Profesori  

Centre de 

formare din UE 

Conform 

bugetului 

din proiect  

ANPCDEFP  

Sponsorizari  

Autofinantare  

4. Diseminarea 

informaţiilor 

obţinute în 

proiectele 

europene şi 

bursele 

individuale 

Realizarea materialelor 

şi diseminarea la elevi 

şi cadre didactice. 

Lunar Responsabil comisie 

cooperare 

internationala 

Profesori 

Echipele  de 

proiecte 

Participanţii la 

cursuri europene 

de formare etc. 

Conform 

bugetului  

Autofinanțare; 
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5.Participarea 

elevilor şi 

profesorilor la 

activităţile iniţiate 

de ISJ, MEN, 

CCD, 

ANPCDEFP 

destinate 

promovării 

valorilor 

europene 

Elevi şi profesori din 

echipele de proiect 

lucrează în echipă 

pentru prezentări ale 

proiectelor. 

Săptămâna 

Erasmus + 

şi când este 

cazul 

Directorii 

Responsabil comisie 

cooperare 

internationala 

 

ISJ DB 

ANPCDEFP 

MEN 

CCD DB 

Conform 

bugetului 

din proiect 

Autofinanţare 

Sponsorizări 

6. Integrarea 

rezultatelor 

activităţilor de 

cooperare 

europeană în 

care s-au 

implicat 

profesorii şi 

elevii, 

prin mobilităţi 

individuale sau 

parteneriate, în 

programul curent 

al şcolii; 

Ore de predare-

învăţare cu conţinut 

obţinut din activităţile de 

cooperare europeană în 

care s-au implicat 

profesorii şi elevii, 

prin mobilităţi 

individuale sau 

parteneriate. 

Permanent  Directorii 

Responsabil  

comisie cooperare 

internationala 

+membrii echipelor 

de proiecte 

europene. 

 

Partenerii din 

proiecte 

Conform 

bugetului  

Autofinanţare 

Sponsorizări 
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1. Opţiunea curriculară  

 Crearea unor cercuri orientate spre competenţele cheie vizate de proiectele europene derulate sau propuse  

 Asigurarea interdisciplinarităţii  

 Implicarea activităţilor  proiectelor în orele şi la disciplinele stabilite la nivel de echipe de proiecte 

 Stimularea comunicării prin internet cu alte instituţii prin intermediul unor aplicaţii în cadrul orelor de TIC 

 Asigurarea suplinirii la ore pentru situaţiile în care profesorii sunt plecaţi la instruire (cu referire la scrierea şi 
derularea proiectelor Erasmus +, Fonduri structurale etc.) sau pentru negocierea contractelor. 

 Sprijinirea elevilor implicaţi pentru a recupera unele rămâneri în urmă din cauza implicării în proiecte. 

 2. Opţiunea Resurse materiale  

 Îmbunătăţirea bazei materiale de tip IT şi comunicare  prin atragerea unor finanţatori externi; 

 Asigurarea accesului la internet tuturor elevilor şi profesorilor; 

 Dezvoltarea unor centre de informare proprii. 

 Asigurarea logisticii necesare: computere, imprimante, scanner; 

 Menţinerea stării de funcţionare pentru utilizarea videoproiectoarelor, a televizorului+ DVD . 

 Asigurarea consumabilelor  necesare; 

3. Opţiunea Resurse umane  

 Atragerea elevilor în activităţi de parteneriat diverse; 

 Implicarea unui număr mai mare de profesori în parteneriate cu unităţi europene; 
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 Creşterea numărului de proiecte de colaborare cu instituţii la nivel european. 

 Implicarea serviciului contabilitate; 

 Stimularea profesorilor cu abilităţi în scrierea de proiecte; 

 Consultarea unor specialişti în licitaţii; 

 Instruirea unor profesori în scrierea de proiecte.  

5. Opţiunea  Relaţii cu comunitatea 

  

 Popularizarea activităţii de implicare europeană a liceului prin diverse metode: presă, site, activităţi de 
popularizare; 

 Implicarea comunităţii locale în activităţile de proiecte. 

 Cointeresarea instituţiilor similare sau de altă natură în stabilirea unor acorduri de colaborare; 

 Diversificarea gamei de activităţi de colaborare şi a calităţii parteneriatelor. 

 Colaborare cu Primăria; Prefectura. 

 Informarea Primarului asupra nevoilor şcolii; 

 Colaborare cu ISJ, MEN, CCD, ANPCDEFP etc
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3.8. Planul de parteneriat al scolii 

 

Obiective principale  Activităţi  Serviciile echipei de 

parteneriat 

Includerea în programul de  

Învăţare al fiecărui elev a 

perioadei de experienţă 

sau practică la locul de 

muncă sau în comunitate, 

care este integrată în 

programa şcolii  

Instruire practică 

comasată 

Elaborarea programelor 

pentru disciplina „instruire 

practică comasată”, de 

comun acord cu agentul 

economic; 

Elaborarea criteriilor de 

evaluare pentru disciplina 

„instruire practică 

comasată”, de comun 

acord cu agentul 

economic; 

 

 

Oferirea unui serviciu de 

sprijin şi îndrumare în 

alegerea carierei cu 

implicarea partenerilor, a 

comunităţii locale şi a 

foştilor elevi. 

Dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea continuă a 

bibliotecii, contactul cu 

foştii elevi în vederea 

împărtăşirii experienţelor, 

afişarea informaţiilor 

despre tendinţele pieţei 

naţionale şi locale a muncii 

Menţinerea legăturii cu 

Consiliul Local, cu AJOFM 

Afişarea la avizierul şcolii 

a informaţiilor dar şi a 

poveştilor de succes 

privind dezvoltarea 

profesională a foştilor 

elevi. 

Colaborarea cu angajatorii 

locali în vederea revizuirii 

profilelor şi abilităţilor 

pentru ocuparea unui loc 

de muncă, a studiilor 

privind piaţa muncii . 

Organizarea de contracte 

între profesori şi 

angajatorii locali pentru 

negocierea părţilor 

comune ale abilităţilor de 

bază şi ale abilităţilor de 

ocupare a unui loc de 

muncă. 

Organizarea unui atelier 

de definire a 

competenţelor în care să 

fie implicaţi profesorii şi 

angajatorii. 

 

3.9. Finanţarea planului 

 Venituri extrabugetare 

 Fonduri din proiecte 

 Consiliul Local 

 Agenţi economici 

 Contribuţie proprie 
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Partea a IV- a Consultare, monitorizare, evaluare 

 

 

 CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

CONSULTAREA 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 

1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate 

elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor 

parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu 

principalii participanţi la formarea profesională; interpretarea datelor statistice. Aceste 

informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI 

şi PLAI. 

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare 

spre consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul 

şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul 

întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora,  

reformularea obiectivelor priorităţilor. 

7. Elaborarea planurilor operaţionale.  

    

SURSE DE INFORMAŢII: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei 
diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente 
care atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare) 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale 
Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale 
celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate) 

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  

 Site-uri de prezentare a judeţului Dâmbovița 

 PRAI Sud Muntenia 

 PLAI Dâmbovița  

 Anuarul statistic al judeţului Dâmbovița 

 Date statistice - AJOFM Dâmbovița  

 Chestionare, discuţii, interviuri  

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în 
şcoală 
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MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a 

PAS prin:  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, 
actualizare;  

 includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 
Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al 
Consiliului de Administraţie; 

 reactualizare  periodică. 

 

Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 

 

Tipul activităţii Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor de 

analiză 

Realizarea mapelor de 

date  şi informaţii care 

să sprijine monitorizarea 

ţintelor 

Bădoiu Gabriela lunar octombrie 2018  

martie 2019  

Monitorizarea periodică 

a implementării acţiunilor 

individuale 

Dumitru Simona 

 

Semestrial februarie 2019   

iunie  2019 

Informarea participanţilor 

despre măsurile ce se 

impun în urma 

rezultatelor obţinute 

Dincă Ioana 

Director adjunct 

semestrial decembrie 2018 

aprilie  2019 

Analiza informaţiilor 

privind progresul realizat 

în atingerea ţintelor 

Zamfir Cristian 

 

anual iunie 2019 

Stabilirea metodologiei 

de evaluare, a 

indicatorilor de evaluare 

şi a impactului asupra 

comunităţii 

Echipa 

managerială 

anual decembrie 2018 

Informarea generală 

despre progresul realizat 

în atingerea ţintelor, 

revizuire. 

Directorul  anual iulie 2019 
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Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor 

din PAS în lumina 

evaluării 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

anual iunie 2019 
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GLOSAR 

ÎPT – Învățământ Profesional și Tehnic 

TVET – Învăţământ profesional şi tehnic  

MEN – Ministerul Educaţiei Naționale 

AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu 

PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic  

PLAI -  Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 

AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru 

Formarea Profesională 

CCD – Casa Corpului Didactic 

CJRAE – Centrul Judeţean de Resurse și Asistență Educațională 

ONG – Organizaţie Nonguvernamentală 

SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities 

(Oportunităţi), Threats (Ameninţări)   

SPP – Standarde de Pregătire Profesională 

ITC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale 

ARACIP – Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator echipă de elaborare PAS, 

 Director, 

prof. Dincă Ioana 


