MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR SATU MARE

Colegiul Tehnic „Unio-Traian Vuia” Satu Mare
440196, Satu Mare, B-dul. Closca, nr.72/A,
tel/fax 0261-721030; 758282,
e-mail: traianvuiasm@yahoo.com

PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
2014-2019
Aprobat in C.A. 16 oct.2014 (Reactualizat in 2015)

COMISIA DE ELABORARE:
Director: prof. dr. POPESCU VLAICU
prof. ing. OLTEAN LIDIA GENOVEVA
prof. AL AKEL EVA
prof. ing. POP AURELIA
prof. ONET MARA ANELISE

COLEGIUL TEHNIC „UNIO-TRAIAN VUIA”

CUPRINS

1. PARTEA ÎNTÂI – CONTEXTUL
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Misiunea şcolii
Profilul şcolii
Analiza rezultatelor şi evoluţiile înregistrate
Priorităţi la nivel naţional
Priorităţi şi obiective regionale şi locale

2. PARTEA A DOUA – ANALIZA NEVOILOR
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Analiza mediului extern
Analiza nevoilor – auto-evaluarea internă
Analiza SWOT
Rezumat al aspectelor care necesită dezvoltare

3. PARTEA A TREIA – PLAN OPERAŢIONAL 20142015
4. PARTEA
A
PATRA
–
CONSULTARE,
MONITORIZARE ŞI EVALUARE
5. ANEXE

2

COLEGIUL TEHNIC „UNIO-TRAIAN VUIA”

1. PARTEA ÎNTÂI – CONTEXTUL
1.1. MISIUNEA ŞCOLII

VIZIUNE:

„O Şcoală pentru comunitate aflată în căutarea oportunităţilor de
îmbunătăţire a fiecărui produs sau serviciu oferit în concordanţă cu
nevoile reale ale societaţii”
- Cum realizăm ce ne-am propus ?
Promovarea unui invăţământ de calitate, modern si flexibil, stimularea creativităţii,
abandonarea stilului rigid şi nedemocratic în relaţiile profesor-elev, munca în echipă,
dezvoltarea relaţiilor de colaborare care valorifică experienţa elevilor la nivelul cunoaşterii
intelectuale şi estetice, în sens pedagogic, precum şi asigurarea unei bune comunicari
strategice inter-institutionale vor oferi un model de progres educaţional, generator de cetăţeni
activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.
MISIUNEA ŞCOLII:
Ne propunem furnizarea serviciilor educationale de calitate, pentru a forma elevi:
- bine pregătiti teoretic si profesional
- demni si toleranti
- deschisi spre valorile umaniste si stiintifice
- orientati profesional
- integrati social
,,Să oferim

locuitorilor din municipiul Satu Mare şi
împrejurimi, oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă în
domeniul construcţiilor, mecanicii şi transporturilor sprijinind în
acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi
prosperitatea economica; şcoala se adresează deopotrivă adulţilor
prin învăţare pe tot parcursul vieţii oferind cursuri de reconversie
profesională în domenii şi meserii cautate pe piata muncii”
- Cum realizăm ce ne-am propus ?
- Prin crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ, cadru propice pentru o
dezvoltare individuală şi autonomă a fiecărui tânăr:
• Deviza elevului: ,,Prin noi înşine”
- Printr-o continuă şi eficientă formare a profesorilor
• Deviza profesorului: „O şcoală urcă sau coboară prin profesorii care o
3

COLEGIUL TEHNIC „UNIO-TRAIAN VUIA”
slujesc”(Ştefan Bîrsănescu)
- Prin interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic.
- Prin transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite
comunităţii.
Misiunea unităţii şcolare – cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interese
reprezentate în şcoală de profesori – elevi – părinţi şi autoritatea locală, agenţi economici,
ONG-uri reprezintă „raţiunea” de a fi, justificarea existenţei şcolii într-un anumit context
educaţional şi comunitar, „orientarea” şi asigurarea „consistenţei şi coerenţei” activităţilor
desfăşurate în şcoală în jurul unor scopuri şi valori comune ca dobândirea de competenţe şi
deprinderi:
- deprinderi teoretice şi practice/calificări
- deprinderi din domeniul de specialitate
- competenţe de comunicare în limbi străine
- competenţe sociale
- competenţe privind formarea spiritului antrepenorial .
Conceperea unui sistem de evaluare adecvat care să asigure măsurarea performanţelor
şcolare.
Atingerea standardelor de performanţă privind componentele activităţii manageriale.
Racordarea sistemului de management al resurselor umane la exigenţele învăţământului
european.
Perfecţionarea personalului didactic prin formarea continuă.
Conducerea operaţională – control – evaluare.
Colaborarea cu comunitatea locală şi parteneri sociali.
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1.2. PROFILUL ŞCOLII
COLEGIUL TEHNIC „UNIO-TRAIAN VUIA ” este o unitate de învăţământ din
Satu Mare, şcolarizează tineri din întregul judeţ Satu Mare, cărora le oferă posibilitatea
dobândirii unor calificări profesionale care sunt printre cele mai solicitate pe piaţa muncii.
În prezent sunt înscrişi elevi cuprinşi în 24 de clase : din care 6 curs de zi, 4 clase
curs seral, 5 clase invatamant postliceal , si 9 clase invatamant profesional după cum
urmează:
Clasa

Nivel

Sectia

IX A

liceal

ROM

XA

liceal

ROM

XI A

liceal

ROM

XI B

liceal

XII A

liceal

Specializarea/calificare
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparatii
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparatii

Nr.
clase

Nr.
ELEVI
1

19

1

18

1

13

ROM

Tehnician operator tehnica de calcul
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparatii

1

17

ROM

Tehnician operatori tehnica de calcul

1

13

Tehncian transporturi
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparatii
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparatii

1

18

1

28

1

28

1

15

XII B
XI A
seral
XI B
seral

liceal

ROM

seral

ROM

seral

MAG

XII A s
XIV A s
RP

seral

ROM

Tehnician electrician electronist auto
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparatii

seral

ROM

Tehnician transporturi

1

10

IX a

profesional

ROM

Mecanic auto

1

29

IX b

profesional

MAG

Mecanic auto

1

29

Instalator tehnico sanitare si de gaze

0.5

14

0.5

13

IX c

profesional

MAG

Zidar Pietrar tencuitor

Xa

profesional

MAG

Mecanic auto

1

27

Mecanic auto

0.5

13

0.5

13

Xb

profesional

ROM

Tinichigiu vopsitor auto

Xc

profesional

MAG

Instalator tehnico sanitare si de gaze

1

29

XI a

profesional

MAG

Mecanic auto

1

17

XI b

profesional

MAG

Strungar

1

13

XI c

profesional

ROM

Instalator tehnico sanitare si de gaze

1

10

postliceal

ROM

Tehnician operator pe masini cu comanda
numerica

1

33

IA
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IB

postliceal

ROM

Administrator retele locale si de comunicatii

1

30

IC

postliceal

ROM

Tehnician instructor auto

1

25

II B

postliceal

ROM

Administrator retele locale si de comunicatii

1

17

IIC

postliceal

ROM

Tehnician instructor auto

1
24

19
506

TOTAL NR.CLASE/ELEVI

Distribuţia pe rute de şcolarizare şi pe profiluri este reprezentata mai jos.

Invăţământ liceal-filiera tehnologică
Profil
Tehnic-zi

Tehnic-seral

Domeniul
Electronică şi
automatizări
Mecanică
Electronică
Mecanică

Nr.clase

TOTAL

Nr. elevi
2
26

4
1
3
10

70
25
53
174

Şcoală profesională
Profil

Domeniul

Nr.clase

Tehnic

Mecanic
Constructii , instalatii și
lucrări publice
TOTAL

Nr. elevi
6
3

142
66

9

208

1
2
2
5

Nr. elevi
33
47
44
124

Școala postliceală
Domeniu
Mecanic
Informatica
Transporturi

Nr.clase

TOTAL
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.
1.3. ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILE ÎNREGISTRATE
A. Modernizarea bazei materiale
Clădirea şcolii dispune de 16 săli pentru învăţământ ,12 laboratoare destinate studiului
diverselor discipline tehnice şi 3 laboratoare informatică. În şcoală sunt amenajate 1 cabinet
fonic şi unul de legislaţie rutieră. De asemenea există 11 ateliere şcoală, un cabinet medical şi
o bibliotecă.
Modernizarea bazei materiale a pus accent pe dotarea cu echipament electronic
performant a laboratoarelor de informatică. De asemenea s-a realizat monitorizarea integrală
a şcolii prin camere video precum şi dotarea bibliotecii şcolii care dispune în prezent de
peste 56000 volume.
Şcoala este deschisă înnoirilor şi răspunde cu responsabilitate cerinţelor şi exigenţelor
în concordanţă cu imperativele societăţii româneşti şi necesităţii de a dezvolta parteneriatul
educaţional şcoală-familie-comunitate

B. Resurse umane şi rezultatele elevilor
B.I. INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE
B.1.Personalul de conducere:

Prof. dr.
POPESCU
VLAICU

Fizica

I

Vechime la
catedră

Document de
numire
în funcţie

34 ani

DECIZIA
NR.1237/
19.08.2015

Modalitate
a numirii
pe funcţie

Unitatea
de
învăţământ
la
care are norma
de bază

Unitatea de
învăţământ
la care este
titular

Delegatie

Colegiul Tehnic
„UNIOTRAIAN
VUIA”

Colegiul
National
„Doamna
Stanca”

Delegatie

Colegiul Tehnic
„UNIOTRAIAN
VUIA”

Colegiul
Tehnic
„UNIOTRAIAN
VUIA”

Obs

Calificare

Grad
didactic

Director

Director
adjunct

CIUTAN
ADINA
CORNELIA

Limba si
literatura
romana

II

12 ani

Decizia
nr.1367/
19.08.2015
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B.2.Personalul didactic:

Personalul scolii in anul scolar 2015-2016 este format din 52 cadre didactice si 17
persoane in aparatul administrativ ( 6 personal didactic auxiliar si 11 personal
nedidactic).Cadrele didactice sunt calificate in procent de 100%.
Personalul didactic este permanent preocupat de perfectionare, parcurgand in paralel
cu obtinerea gradelor didactice si stagii de formare in specialitate si metodica.
Total cadre didactice
52
100%

Titulari

Suplinitori

Plata cu ora

41
5
78.84%
9.6%
Distributia cadrelor didactice in functie de gradele didactice:

Total cadre
didactice
52
100%

Gradul
didactic I
34
65.38%

Gradul
didactic II
7
13.46%

6
11.53%

Definitivat

Doctorat

10
19.2%

1
1,9 %

B.II. REZULTATELE ELEVILOR
La etapa judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii
domeniul Mecanică şi Construcţii instalaţii şi lucrări publice au obţinut următoarele rezultate:

Clasa a XI-a
Mecanică
Clasa a XII-a
Construcţii instalaţii
Clasa a XII-a
şi lucrări publice

Bota Ionel
Corjuc Ovidiu
Ionaş Nicolae
Danciu Florian
Dziţac Bogdan
Dziţac Ioan

Menţiune
Menţiune
Menţiune
Premiul III
Premiul I
Menţiune

Ciorba
Nicu

Premiul I

Gabriel

Elevii Dziţac Bogdan şi Ciorba Gabriel au participat la etapa naţională a Olimpiadelor la
disciplinele din aria curriculară Tehnologii domeniul Mecanică şi Construcţii instalaţii şi
lucrări publice.
La concursul interjudeţean de TIC, organizat la noi in şcoală am obţinut următoarele premii:
PROF.Oltean Lidia
Lazor Marius
Premiul III
Clasa a IX-a
PROF.Oltean Lidia
Mureşan Rubin
Menţiune
PROF.Oltean Lidia
Clasa a X-a
Sava Marius
Premiul II
PROF.Oltean Lidia
Sacaloş Cristian
Premiul I
PROF.Oltean Lidia
Danciu Florian
Premiul III
Clasa a XI-a
PROF.Oneţ Mara
Corjuc Ovidiu
Menţiune
8
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La concursul Naţional Mesajul meu antidrog, elevul Sava Marius a obţinut locul II la
secţiunea Spot publicitar fiind pregătit de prof. Oneţ Mara

În data de 17 decembrie 2014 s-a organizat faza locală a Olimpiadei de limba română cu
participarea elevilor din clasele X-XI. În urma rezultatelor obţinute niciun elev nu s-a
clasificat pentru faza judeţeană.
La concursul Techno Rules, organizat în data de 22 mai 2015 la Liceul Economic
“Gheorghe Dragoş” Satu Mare, elevii Bobeanu Adrian şi Bogdan Alexandru au ocupat locul I
la limba engleză, iar Lipai Alexandru şi Paşcoviciu Raul au ocupat locul III (profesori
coordonatori: Ciutan Adina, Bucs Ecaterina şi Tarţa Ioana). La acelaşi concurs, elevii Paul
Doroş Florin şi Iarinco Denis s-au clasat pe locul I la limba franceză (profesor coordonator:
Buzilă Corina).
Elevul Corjuc Ovidiu a obţinut premiul III la Concursul Naţional “Unitate şi
diversitate în Uniunea Europeană”, secţiunea Eseuri (profesor coordonator: Roter Camelia).
Elevii Corjuc O. şi Sava M.( coordonaţi de d-nii prof Albert J., Bandi Ramona şi Oltean
Lidia) au participat la Concursul interjudeţean de aplicaţii multimedia-Între clasic şi modernorganizat cu ocazia Zilelor Matematicii Sătmărene, au obţinut locul III.
Elevul Bobeanu A, prof. coordonator Albert J. a participat la Concursul de matematică
aplicată Adolf Haimovici, faza naţională Iași.
O activitate bogata a domnului profesor Sabou Ioan se poate vedea dîn urmatoarele
activităţi si premii castigate cu o parte dîn elevii Colegiului nostru:
- Locul I la Campionatul municipal de fotbal în sala ( jucand fînala cu LPS Satu Mare)
- Locul al II-lea în fînala judeţeana a ONSS( Olimpiada Nationala a Sportului Şcolar)
- Locul I ,,Cupa Coca-Cola” la faza pe judet, ajungand pana la fazele superioare pe plan
national.
- Locul I la faza judeteana de Handbal în cadrul ONSS, jucand fînala cu LPS Satu Mare.
-Locul I la campionatul municipal de Tenis de masa si locul al II-lea la faza judeteana,
baieti, simplu.
Locul I Cupa Mos Craciun, cu participarea a 10 echipe ( organizator Liceul Teologic ,,
Nicolae Steînhardt”, Satu Mare.
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B III ACTIVITĂŢI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI

EXTRAŞCOLARE DERULATE
Nr.
crt.

Activitatea

Data

Coordonatori/Parteneri

Elevi şi cadre implicate

1.

Tu ce vrei să faci in viaţă?bursa locurilor de muncă pentru
absolvenţi

25 Sept.
2014

Rus Ramona, Urs Gabriela,
Silaghi Razvan

Elevii claselor aXII a

2.

Ziua Limbilor Europene

26.Sept.
2014

Catedra de limbă şi
comunicare

Cls.a XII D,E,F

3.

Marşul tinerilor bicicliştiloractivitate a Poliţiei

3.Oct..
2014

Moldovan Claudia, Sabou
Ioan
Poliţia Română

Bede Dragoş IX A
Fechete Emanuel XIIA

4.

Ziua Internaţională a Educaţiei

6 Oct.
2014

BoghianDaniela,BuzilaCorin
a,Roter Camelia,

Elevii cls IX-XII,
CŞE,Ciutan Adina,
Moldovan Claudia

5.

Comemorarea Holocaustului

9.oct.
2014

Cadar Angela

Elevii cls. a XII-a

6.

Adevărul despre droguri

21 Oct.
2014

Marchiş Adriana invitat
Irina Tămăşan Centrul
Antidrog

7.

Ziua Armatei Române

24. Oct.
2014

Cadar Angela

31.Oct..
2014

Tulvan Emilia, Boghian
Daniela, Bucs Ecaterina

Elevii cls. a XA, a XII E, a
XII B, XIb, XIB, XIC,
XIA,Oneţ Mara
Elevii claselor aXII a, XB,
XA,
Elevii şcolii: IXA, IXa, IXb,
IXc, XIIF, prof: Al Akel Eva,
Moldovan Claudia, Datcu
Mariana, Roman Luminiţa,
Baranyai Rodica, Katona
Judith, Roter Camelia, Tarţa
Ioana, Marchiş Adriana,
Oltean Lidia, Vereş Eliza,
Silaghi Alin

1721.Nov.
2014

Moldovan Claudia, Marchiş
Adriana,Tarţa Ioana, Oneţ
Mara, Boghian Daniela
Oficiul de Protecţie a
Consumatorului

8.

9.

6.

Sărbătoarea toamnei- Halloween

Activităţi in cadrul “Săptămânii
Educaţiei Globale”
“Info-stil de viaţă sănătos”
“ Ce şi cât mâncăm”
Concurs de afişe, desene,
slogane pe teme de hrană
sănătoasă
“Sănătatea mediului vs.
sănătatea omului
“Eco-cămara noastră”-expoziţie
Activităţi din cadrul săptămânii
“Festivalul Şanselor tale”:
“Educaţia combate violenţa”
“Legislaţia naţională in sprijinul
educaţiei nonformale”
“Educaţia religios morală in
context european”

24-30
Nov.
2014

Baranyai Tiberiu, Lenghel
Bogdan, Bandi Ramona,
invitat din partea poliţiei
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CŞE, elevii şcolii, Danciu
Maria, Urs Gabriela,
Baranyai Rodica, Pop
Aurelia,

Elevii cls a XIIF, XIID,
XIIE, Rus Ramona,
Moldovan Claudia, Oneţ
Mara, bibliotecar Baranyai
Rodica
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7.

Participare la viata cultural
artistica a judetului: lansari de
carte, cenaclu literar- judetean,
expozitii de pictura, creatie
literara, concursuri

8.

Acţiuni ale voluntarilor SNAC
şi Caritas
 Saptamana fructelor si a
legumelor donate
 Actiune la Casa Laura
 Asociaţia Asociatia
Longdon Down
 Actiune la Casa Maria
 Asociaţia Act 4U

Perma
nent

Balan Pop Cornelia

Elevii şcolii

Marchiş Adriana, toti
dirigintii
28 Oct.
2014
5 Dec.
2014

Bandi Ramona, Buzilă
Corina, Lenghel Bogdan, Al
Akel Eva, Tulvan Emilia,
Roman Luminiţa, Datcu
Mariana, Danciu Maria, Pop
Aurelia, Lung Crinuţa,
Katona Judith

1-6
Dec.
2014

10.

Activităţi dedicate Zilei
Naţionale a României

27.Nov.
2014

11.

Competiţii sportive- fotbal,
handbal

Dec.201
4-Ian
2015

12.

“Agresivitatea, forţă sau
slăbiciune”- proiect IPJ

Dec, ian

CŞE, elevii şcolii, copii de la
Asociaţia Longdon Down

Cadar Angela, Boghian
Daniela, Roter Camelia,

Elevii scolii

Sabou Ioan

Echipa de fotbal şi handbal a
scolii

Bandi Ramona, invitat IPJ

Cls a IXA, XA, cls a XII-a
Rus Ramona, Roter Camelia,
Buzilă Corina

Moldovan Claudia, Hossu
Simona, Buzilă Corina, Roter
Camelia-asistenta şcolii,
medic şcolar, invitat dr.
Pallai Ildiko
Lenghel Bogdan, Tarta
Ioana, Buzila Corina Bretan
Mihaela, Szekely Izabella,
Oneţ Mara, Sabou Ioan
Ardelean Viorica, Ciutan
Adina, Boghian Daniela,
Buzila Corina, Roter Camelia

14.

Efecte nocive ale consumului de
alcool şi droguri- dezbatere

9.Dec.
2014

16.

“Iată vin colindători”-serbarea
Craciunului
Recital de colinzi

17Dec.
2014

18.

“Trecut-au anii...”- spectacol
omagial Mihai eminescu

15 ian.
2015

19.

“Unirea Principatelor”24.Ian.
activitate la Biblioteca Judeţeană 2015

Cadar Angela

Elevi ai claselor a XI-a

20.

“De la Valentine”s la
Dragobete”-sărbătoarea
dragostei

20.
Febr.
2015

Tarţa Ioana, Dragomir
Corina, Moldovan Claudia,
Roter Camelia, Bucs
Ecaterina

Elevii cls. a XI-a şi XII-a

22.

“Ziua limbii materne”

20.Febr.
2015

Bucs Ecaterina

Cls.a IXa

23.

“De ce să (mai) citim ?

3.Martie
2015

Bălan Cornelia, catedra de
limbă şi comunicare, invitaţi
scriitori sătmăreni

Elevii şcolii

24.

Olimpiada Naţională a Sprotului
Şcolar- fotbal- Locul II

Martie
2015

Sabou Ioan

Echipa de fotbal a şcolii
Dobrai Balazs
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Elevii cls. a IXA si XII
A,B.E
Elevii şcolii, echipa de
fotbal, elevi de la Şc.
gimnazială “Mircea Eliade”
Toate cadrele didactice
Elevii cls. a IX A,XIA XIb si
XII H,XIID, XIIA,IXa
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Olimpiada Naţională a Sportului
Naţional- tenis de masă- Locul
II
25

1 Martie- Mărţişorul

1.
Martie
2015

26.

8 Martie- Ziua femeii

8 martie
2015

Catedra de limbă şi
comunicare

27.

22 martie – Ziua mondială a
apei

23.Marti
e
2015

Moldovan Claudia, CSE

Elevii şcolii

28.

Activităţi din cadrul
săptămânii” Să ştii mai multe
, să fi mai bun!”

Aprilie
2015

Toate cadrele didactice

Elevii şcolii

29.

9 Mai- ziua Europei

9.Mai
2015

Cadar Angela

Cls. a Ixb, a X-a B

22.Mai
2015

Tarţa Ioana, Dragomir
Corina, Bucs Ecaterina

Locul I-limba
engleză:Bobeanu
Adrian/Bogdan Alexandru
Locul III- limba engleză:
Lipai Gabriel/ Paşcoviciu
Raul
Locul I-limba franceză: Paul
Doroş Florin/ Iarinco Denis

29. Mai
2015

Diriginţii claselor terminale:
Moldovan Claudia, Roter
Camelia, Silaghi Răzvan,
Lenghel Bogdan, Tarţa
Ioana, Datcu Mariana,Roman
Lenuţa, Baranyai Tiberiu,

Elevii claselor a XII-a, cadre
didactice invitate

30.

31.

Participare la Concursul
Techno Rules
Colegiul” Gheorghe Dragoş”

“Ne sărbătorim absolvenţii”

Tulvan Emilia

Elevii cls. a XII-a F

C. Parteneriate


Colaborare cu fundaţia Hans Lindner şi participare cu echipaje la jocul concurs
„Bursa ideilor” care vizează ideile originale în realizarea unui plan de afaceri cât
mai apropiat de realitate, viabil şi stabilirea de contracte cu diferite firme şi
instituţii.



Parteneriat cu Centrul de Voluntariat CARITAS Satu Mare în cadrul căruia
fiinţează clubul de voluntariat al şcolii.



Parteneriat cu OPC şi implicare în concursul naţional „Alege, este dreptul
tău”.Parteneriat cu „Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog” Satu
Mare, care constă în participarea elevilor şcolii ca şi voluntari în cadrul
programelor care se derulează, etc.

12
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A crescut numărul contractelor de parteneriate pe bază de convenţii de colaborare
între şcoală şi agenţii economici unde se realizează instruirea practică pentru
aprofundare, a elevilor din anul de completare.

S-a continuat colaborarea cu AJOFM prin oferirea de spaţiu şi cadre didactice de specialitate
pentru derularea programelor de formare

2. PARTEA A DOUA – ANALIZA NEVOILOR
Analiza mediului extern
Pentru judeţul Satu Mare contextul în care a fost elaborat PLAI 2014 – 2020 a fost
caracterizat de o serie de indicatori:


Demografia



Circumstanţele economice



Piaţa muncii



Starea actuală a educaţiei.

Analiza indicatorilor conduc la câteva aspecte mai relevante cu impact asupra ÎPT.

2.1.DEMOGRAFIE
2.1.1. Situaţia actuală
Populaţia totală. Dinamica generală
Judeţul Satu Mare este situat în partea de nord-vest a României, în bazinul inferior al
Someşului fiind delimitat la nord de frontiera României cu Ucraina (punct de trecere a
frontierei Halmeu), la vest de frontiera cu Ungaria (punct de trecere a frontierei Petea), la est
cu judeţul Maramureş, iar la sud cu judeţele Sălaj, respectiv Bihor. Are o suprafaţă de 4.418
km reprezentând 1,865 % din suprafaţa totală a ţării încadrându-se în categoria judeţelor de
categorie mică.
13
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Populaţia totală, conform statisticilor din 1 ianuarie 2009, era 364.938 de locuitor, numarul
populaţiei fiind în continuă descreştere, aşa cum reiese şi din graficul de mai jos.
Grafic1

Evoluţia populaţiei în judeţul Satu Mare
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Populaţia totală, la 1 iulie

Din punct de vedere al numărului de locuitori şi a densităţii populaţiei, judeţul Satu Mare se
situează pe locul 29 pe ţară din cele 41 de judeţe, având o pondere de 1,7% în totalul
populaţiei ţării. În perioada următoare se constată o scădere semnificativă a populaţiei de la
1,43% în 2010 până la 7,94 % în 2020 raportată la anul în curs (Tabel 1,2 şi grafic 2).

Grafic 2
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Evoluţia populaţiei judeţului Satu Mare 20102025
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Tabel 1
Numărul locuitorilor

Locuitori / km2

364938

82,8
Sursa INS

Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural)
Din totalul populaţiei judeţului Satu Mare, 47,40% sunt cuprinşi în mediul urban, iar 52,60%
locuitori în mediul rural, densitatea populaţiei fiind de 82,8 loc./km2.(Tabel 2, grafic 3)

Tabel 2
Judeţ/ Mediu

Total

Satu Mare

364938

Urban

173110

Rural

191828

Grafic 3
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Ponderea populaţiei pe medii de
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2.1. 3 Distribuţia pe sexe
Din totalul populaţiei judeţului Satu Mare predomină populaţia feminină cu un procent de
51,5%, faţă de cea masculină cu 48,5%, populaţia masculină are o uşoară scădere faţa de
ultimul recensământ. Se observă conform graficelor de mai jos o creştere a procentului la
populaţia feminină la ultimele două grupe de vârsta30- 64 de ani respectiv peste 65 de ani.
(Grafic 5)
Tabel 3
Total
364938

Judeţ/sexe
Satu Mare

Masculin
177131

Feminin
187807

Grafic 4
Structura in procente pe sexe in jud. Satu Mare
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Grafic 5
Structura pe sexe în cadrul grupelor de vârstă în
judeţul Satu Mare la 1 iulie 2009
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Structura pe grupe de vârste
Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă în judeţul Satu Mare indică tendinţa de
îmbătrânire demografică, caracterizată prin reduceri importante ale ponderii efectivelor din
grupa 0 - 14 ani, de la 25,3% în 1990 la 16,2% în 2009, pe fondul creşterii ponderii populaţiei
vârstnice. Fenomenul de îmbătrânire demografică este mai accentuat în mediul rural,
procentul persoanelor de peste 65 de ani fiind de 12%.
Grafic 6
Structura populaţie i pe grupe de vârs ta la 1 iulie 2009
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Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă şi medii rezidenţiale în judeţul Satu Mare indică
un raport mai mare pentru grupele de vârstă de 0 - 14, 15 - 19 si peste 65 ani în mediul rural,
de unde reiese accentul crescător al populaţiei pentru zona rurală.
Grafic 7
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Structura etnică
Caracterul multietnic al judeţul Satu Mare este destul de binecunoscut, astfel pe lângă
populaţia de naţionalitate română, mai există şi alte naţionalităţi dintre care ponderea cea mai
mare o are populaţia de naţionalitate maghiară .
Grafic 8
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2.1.2. Mişcarea migratorie
Evoluţiei speciei umane, răspândită astăzi pe întreaga planetă, îi este caracteristică, în
anumite limite, mobilitatea teritorială sau geografică, expansiunea şi retracţiunea într-un
anumit spaţiu.
Cauzele generale ale mişcărilor migratorii sunt multiple. Ele sunt atribuite îndeosebi
proceselor de suprapopulare care au loc într-o gamă imensă de condiţii aşa-zise secundare, ce
rezidă din situaţia economică, culturală, sanitară şi psihologică.
Migraţia internă îmbracă forme multiple. Dintre acestea, cele mai caracteristice sunt
deplasările pentru muncă. Existenţa deplasărilor pentru muncă a constituit un fenomen
aproape permanent, care a însoţit dezvoltarea forţelor de producţie în toate timpurile. Un
fenomen nemijlocit legat de aceste deplasări, a cărui intensitate este foarte puternică de la an
la an, l-a constituit emigraţia forţei de muncă.
Cauzele principale constau în disproporţiile care apar în economia capitalistă, ce se referă la
raportul dintre resursele naturale şi industriale, dintre resursele naturale şi agricole, dintre
industrie şi agricultură şi dintre dezvoltarea economică şi densitatea populaţiei.
Din analiza datelor privind migraţia internă din zona noastră se evidenţiază creşterea
migraţiei interne, cauzele economice continuând să rămână un factor hotărâtor în evoluţia
migraţiei interne din judeţul nostru. Sensul acestei mişcări mecanice este spre zonele cele mai
dezvoltate economic şi spre capitală. În acelaşi timp se remarcă faptul că deplasarea cea mai
intensă se face din mediul rural spre mediul urban.
Migraţia rural-urban este o formă tipică a migraţiilor interne; ea este unul dintre mijloacele
importante ale redistribuirii populaţiei între regiunile mai sărace sau mai puţin dezvoltate şi
cele unde îşi pot îmbunătăţii condiţiile de viaţă.
Un interes deosebit îl prezintă mişcările migratoare externe ale populaţiei şi deplasările
pentru muncă, determinate mai ales de diferenţierea nivelelor de dezvoltare a ţărilor, în
funcţie de ritmul de industrializare a ţărilor respective. În cadrul emigrărilor domină forţa de
muncă ieftină. În ultimii ani apare un adevărat exod al inteligenţei. Este vorba de exodul de
competenţă sau “emigrarea elitei ştiinţifice”. Acest proces, cunoscut şi sub numele de “brain
drain”, modifică puternic atât structura migraţiilor, direcţiile, cât şi ponderea lor în economia
mondială. O astfel de situaţie afectează eforturile ţărilor în curs de dezvoltare în edificarea lor
economico - socială. Cauza migraţiilor internaţionale rămâne în continuare stagnarea
economică, situaţie caracteristică atât la nivel regional, naţional şi internaţional.
Deplasările de populaţii atât în interior cât şi în exterior, au repercusiuni puternice atât pentru
zonele cu emigraţie, cât şi pentru cele cu imigraţie. Consecinţele sunt atât de ordin
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demografic, cât şi economic. Deplasările de mari proporţii ale forţei de muncă determină
mari dificultăţi atât pe plan economic,cât şi pe plan social.

2.1.3. Proiecţii demografice
Populaţia judeţului scade într-un ritm alarmant şi va urma să scadă ca urmare a procesului de
îmbătrânire fără ca ritmul natalităţii să fie satisfăcător.(Tabel 4 şi Graficul 9)
Tabel 4
Judeţe/Grupe
de vârstă
(ani)

2003

2005

2010

2015

2020

2025

Satu Mare

372.9

369.8

361.0

350.3

337.1

321.4

0-14

67.8

63.6

57.5

55.4

50.8

45.0

15-64

261.9

263.1

261.5

252.5

241.2

230.4

65 si peste

43.2

43.1

42.0

42.4

45.0

46.0
Sursa INS
În perioada următoare se constată o scădere semnificativă a populaţiei de la 3,19% în 2010
până la 13,81% în 2020 raportată la anul 2003.
Evoluţia populaţiei în perioada următoare
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Grafic 9

În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei pe vârste, se constată scăderi la grupele de vârstă 0 - 14
ani şi 15 - 64 ani şi creşteri la 65 ani şi peste (Grafic 10).

Grafic 10
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Evoluţia populaţiei pe grupe de vârste
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Principalul factor care a determinat scăderea populaţiei este sporul natural tot mai mic. În
ceea ce priveşte mobilitatea ocupaţională în perioada 1990 - 2003, judeţul Satu Mare se
situează sub media naţională, având 20% emigranţi din totalul populaţiei active a judeţului.

2.1.4. Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii
pentru învăţământul profesional şi tehnic
Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
Impune nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a
dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii
corespunzătoare în capitalul uman. Datorită reducerii
prognozate a populaţiei tinere există pericolul unui deficit de
forţă de muncă tânără calificată
Creşterea nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă
Reducerea naturală
tinere de a participa la forţa de muncă locală, racordarea realistă
prognozată a populaţiei
la piaţa europeană a muncii – acţiuni de planificare a ofertei
tinere
educaţionale, de informare, orientare şi consiliere, optimizarea
alocării resurselor, prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile,
în paralel cu rezolvarea problemelor de acces, colaborarea
şcolilor în reţea prin ofertă cuprinzătoare şi diversificată,
eliminarea paralelismelor nejustificate şi colaborarea pentru
acoperirea teritorială optimă
Sporirea numărului de personal calificat pentru asistenţă socială
Fenomenul de
îmbătrânire demografică şi medicală şi nevoi educaţionale specifice
Ponderea semnificativă a O ofertă de pregătire dorită de populaţia feminină, programe de
sprijin pentru participarea la educaţie
populaţiei feminine
Ponderea semnificativă a Asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi
varietate de opţiuni, ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul
populaţiei rurale
diversificării şi creşterii competitivităţii economiei rurale,
educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului
cultural specific şi resurselor naturale din mediul rural,
îmbunătăţirea condiţiilor de studii în mediul rural
Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal
Diversitatea etnică
la educaţie şi a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin asupra
grupurilor etnice dezavantajate
Nevoia crescândă de formare continuă şi implicarea activă a
Consolidare relativă a
Concluzii
Declinul demografic
general
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vârstei de mijloc (35 - 55
ani) active pe piaţa
muncii

şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi

2.2. PROFILUL ECONOMIC JUDEŢEAN
2.2.1 Principalii indicatori economici
2.2.1.1. Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată brută ( VAB )
Evoluţia structurii valorii adăugate brute (VAB) la nivel judeţean pe ramuri de activitate în
perioada 2005 - 2010 evidenţiază o tendinţă de creştere a ponderii VAB în servicii, în
paralel cu scăderea ponderii agriculturii.
Serviciile contribuie cel mai mult la crearea produsului intern brut (50,1%), urmate de
ramurile industrie (21%), construcţii (10,4%) şi agricultură şi silvicultură (8,1%). (Grafic 1)
Grafic 1

Comparativ, evoluţia VAB la nivel naţional, regional şi judeţean se prezintă în modul
utrmător:
Tabel 1
- milioane lei, preţuri
curente Total VAB
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
255232,7 304269,8 365966,8 449868,9 476421,6 510822 551321 599991
România
30298,8 36006,7 43041,5 52802,1 56088,1 60154,8 64837,9 70576,5
Regiunea
NV
4006
4699,7
5483,5
6729,8
7095,1 7577,2 8145,3 8838,3
Jud. Satu
Mare
Judeţul Satu Mare realizează circa 1% din producţia industrială a României, 2,1% din
producţia agricolă, 1,5% din totalul vânzărilor de mărfuri cu amănuntul şi 1,3% din totalul
investiţiilor.
În ceea ce priveşte dinamica firmelor şi evoluţia personalului din unităţile locale active,
observăm un trend crescător până în anul 2008 şi o scădere începând cu anul 2009, scădere
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datorată crizei economice cu impact puternic asupra tuturor sectoarelor de activitate. (Grafic
2 şi 3)
Grafic 2
Dinamica firmelor active
active

Grafic 3
Evoluţia personalului din unităţile locale

2.2.1.2. Productivitatea muncii
Rezultatele economice bune obţinute până în prezent sunt şi rezultatul creşterii productivităţii
muncii în principalele sectoare ale economiei judeţului. Productivitatea muncii pe ansamblul
economiei judeţene rezultată din raportul PIB/salariat este în creştere.
În ceea ce priveşte echilibrul dintre cererea şi oferta din economia de piaţă, ocuparea forţei de
muncă şi realizarea de mai multe produse şi servicii în aceeaşi unitate de timp sunt factori
determinanţi, care contribuie nemijlocit la revitalizarea economiei judeţene prin creşterea
productivităţii muncii. Astfel obiectul prioritar al fiecărui agent economic îl constituie
evidenţierea şi valorificarea superioară a rezervelor de creştere a productivităţii muncii fără
sau cu minimum de cheltuieli.
Pe sectoare ale economiei judeţene este de remarcat că cele mai ridicate sporuri de
productivitate se înregistrează în construcţii şi industrie.
2.2.1.3. Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime
La dezvolatarea economiei judeţene un aport important îl au investiţiile. Cele mai mari
investiţii s-au realizat în industria prelucrătoare, administraţie publică, comerţ şi construcţii.
Conform datelor INS pentru anul 2009 se constată o scădere a numărului total de firme faţă
de anul 2008 de la 9694 la 8930 in anul 2009 .Investiţiile străine, până în prezent, sunt sub
posibilităţile pieţei investiţionale, existând încă multe domenii în care s-ar putea investi:
agricultură, servicii şi turism, textile, construcţii de masini.
Principalele investiţii străine realizate până în prezent au fost orientate în special spre
industrie, îndeosebi spre ramura maşinilor şi echipamentelor, dar şi spre cea a mobilierului şi
a fabricării aparatelor electrocasnice. S-au mai făcut investiţii de capital străin în comerţ şi
agricultură.
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În ceea ce priveşte repartizarea geografică a firmelor se poate remarca faptul că peste 80% se
află în mediul urban din care 60% în municipiul reşedinţă de judeţ, numărul de firme din
mediul rural fiind unul extrem de scăzut. Aceste întreprinderi ocupă o cotă importantă a forţei
de muncă locale, mai ales în localităţile mici unde nu există investitori străini, însă ele
regenerează o valoare adăugată redusă, înregistrează profituri şi venituri reduse ceea ce face
imposibilă realizarea de investiţii.
Analiza situaţiei existente a indicat faptul ca aproximativ 11% din firmele înregistrate în judeţ
au capital (integral sau parţial) străin.
2.2.1.4. Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte
servicii
Dacă până în anul 2008 investitiile brute ale unităţilor locale active din industrie au crescut,
începând cu anul 2009 criza economică şi-a pus amprenta şi asupra lor scăzând la 807
mil/ron de la 1181 mil/ron în anul 2008. (Grafic 4)
Grafic 4
Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte
servicii

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

procesul
brute

şi

de
a

Tendinţa de creştere a ponderii unor
sectoare economice (exemplu servicii,
construcţii) în paralel cu scăderea
ponderii altor sectoare în formarea PIB
şi a VAB regional.
Diversitatea activităţilor industriale sau
dimpotrivă concentrarea activităţilor
industriale în anumite sectoare
Modificările structurale din economie
evidenţiate
prin
modificări
ale
ponderilor sectoarelor şi a activităţilor
economiei naţionale la formarea PIB şi
VAB

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane,
IPT
Se impune:
-cunoaşterea limbilor străine, formarea unor
compentenţe adecvate pentru noile tehnologii, design,
marketing, calitate, tehnici de vânzare, creşterea
nivelului tehnic de calificare
-colaborarea între şcoli pentru calificările care
presupun competenţe combinate: tehnice şi
comerciale/economice, tehnice/artistice, cunoaşterea
IT, formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu
întreprinderile
-adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de
muncă diverse, consolidarea pregătirii profesionale
indiferent de calificare cu competenţe specifice
economiei de piaţă
-asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe
tehnice generale solide
-dezvoltarea parteneriatului şcoală-agenţi economici
Oferta educatională trebuie să reflecte, prin structura
sa (proporţional cu nevoile pieţei muncii) ponderea
crescută a sectoarelor economice în dezvoltare:
servicii, turism, construcţii.

Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională
sporită a forţei de muncă.
Indentificarea domeniilor şi profilelor de formare
profesională prioritare pentru dezvoltarea rurală.

2.3. PIAŢA MUNCII
Piaţa muncii din judetul Satu Mare reflectă în mare tendinţele de la nivel naţional.
Dezechilibrele provocate de procesul de restructurare a economiei româneşti, au dat şi în
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judeţul Satu Mare o noua dimensiune problemei adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei.
În momentul de faţă, pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din
România se utilizează doua serii de date statistice diferite: Balanţa forţei de muncă (BFM ) şi
Ancheta asupra forţei de muncă în gospodarii (AMIGO).
2.3.1. Situaţia actuală - Indicatori statistici ai pieţei muncii pentru perioada 2002-2010
Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Satu Mare la 1 ianuarie 2010 este de 156,5
(mii persoane) din care 52,6 % bărbaţi şi 47.4 % femei. Forţa de muncă ocupată în sectorul
întreprinderilor mici şi mijlocii se ridică la aproape jumătate din numărul mediu al salariaţilor
de la nivelul judeţului şi 24% din populaţia activă a judeţului. Astfel, în agricultură ponderea
populaţiei ocupate este de 37,6 % , în industrie 23,8, in constructii 6.4 % iar diferenta de 32.2
% se regaseste in servicii.
2.3.2. Structura populatiei ocupate civilă pe principalele activitati ale economiei
nationale
La nivelul judeţului Satu Mare, structura populaţiei ocupate civile pe activităţi economice, la
1 ianuarie 2010 se prezinta astfel:(tabel 1)
Tabel 1
an 2010
Satu Mare

Mii persoane
Agricultura
55.00

industrie
34.90

constructii
9.3

servicii
47.2

Se poate observa că numărul cel mai mare de persoane ocupate civile se regăsesc în
agricultură ,urmat de servicii apoi de industrie şi cel mai mic număr de persoane ocupate sunt

în domeniul construcţiilor.Din numarul total de persoane ocupate in industrie, 91.4 % sunt
persoane ocupate în industria prelucrătoare,0,6 % în industria extractiva iar 8 % in productia
de energie electrică şi termică,gaze şi apă, salubritate, gestionarea deseurilor si activitati de
decontaminare.
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2.3.3. Principalele constatari din analiza evolutiei la nivelul ocupatiilor relevante pentru
invatamantul profesional si liceal tehnologic
Meseriile cele mai solicitate pe piaţa muncii au fost date de profilul firmelor angajatoare.
Dacă în 2003, la nivelul judeţului cei mai solicitaţi erau muncitorii calificaţi în domeniul
mecanicii, începând cu anul 2005 cei mai solicitaţi sunt cei în industria uşoară , comerţ şi
construcţii ponderea cea mai mare fiind tot în domeniul mecanicii. Incepand cu sfarsitul
anului 2008 , odata cu instalarea crizei economice la noi in tara, numarul locurilor de munca
vacante scade destul de semnificativ. Astfel din analiza graficelor din anexa 5 constatam ca in
majoritatea domeniilor precum comert, constructii, industria alimentara, ind. materialelor de
constructii si chimie industriala oferta de locuri de munca scade. Sunt insa si domenii precum
agricultura unde scaderea nu este prea semnificativa dar si domenii in care oferta de locuri de
munca chiar creste, in special in anul 2010 (electronica si automatizari, electric,
electromecanic si mecanic).
Din analiza evoluţiei şomajului şi a locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM în
perioada decembrie 2010-aprilie 2011, în contextul crizei economice şi financiare, se
desprind urmatoarele informatii:
- in perioada decembrie 2010-aprilie 2011 , meseriile cele mai afectate de disponibilizări au
fost: tâmplar universal (158 persoane),mecanic agricol (221 persoane), lăcătuş mecanic (83
persoane), contabil (62 persoane), lucrator comercial (54 persoane), mecanic utilaje (44
persoane), mecanic auto (86 persoane), zugrav-vopsitor (31 persoane)
Profilul tehnic a înregistrat evoluţii contradictorii , prin creşterea locurilor de muncă în
paralel cu creşterea şomajului .Creşterea numărului de şomeri în ciuda creşterii locurilor de
muncă vacante în cazul profilului tehnic ar putea, ar avea drept cauză nepotriviri între
exigenţele angajatorilor şi competenţele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
Pentru profilul resurse naturale şi protecţia mediului nu se pot desprinde concluzii solide
datorită numărului irelevant (mic) de înregistrări în evidenţelele AJOFM atât în cazul
locurilor de muncă vacante cât şi în cazul şomerilor.
2.3.4. Principalele constatari din analiza evolutiei la nivelul ocupatiilor relevante pentru
scoala postliceala.
Pentru şcoala postliceală, se desprind domeniile: economic, servicii, sănătate şi
informatică – domenii cu dinamica pozitivă la nivel regional şi judeţean: tendinţă de creştere
a locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului de şomeri şi balanţă favorabilă locuri
de muncă-şomeri.
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In domeniul serviciilor , cu precadere in comert , sunt locuri de munca disponibile. Tinerii nu
sunt atrasi de acest domeniu si datorita salariului mic.
Si in domeniul sanatatii, meserii ca:surori medicale , asistente medicale sau moase erau
disponibile pe piata muncii.

2.3.5. Evolutiile recente ale somajului si a locurilor de munca vacante inregistrate la
AJOFM(aspecte critice in contextul crizei economice si financiare)
Populaţia şomeră din judeţul Satu Mare la 01.01.2010, reprezintă 1,5% din populaţia şomeră
a României, numărând 9.400 persoane în şi 12.9% din populaţia şomeră la nivelul Regiunii
Nord-Vest. Din punct de vedere al evoluţiei, în perioada 2004-2010, la nivelul judeţului,
populaţia şomeră a crescut considerabil datorată, restructurării industriei pana in 2008 si apoi
si crizei economice ,cu tendinţe de crestere în anii următori ca urmare a iesirii de recesiune
economica Imbucurator este faptul ca rata somajului inregistrat la nivelul judetului Satu Mare
a fost in perioada 2002-2008 sub cea nationala si a regiunii N-V iar in perioada 2009-2010
au avut valori apropiate usor mai mici decat cea nationala.

2.3.6. 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
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muncii”, proiect al cărui lider de parteneriatb a fost Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic.
2.3.7.Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen
mediu şi lung a fost realizată utilizând o metodologie similară cu cea utilizată de
Universitatea Cambridge în modelul de prognoză utilizat de CEDEFOP, dar prezintă unele
abordări inovative generate de gradul mult mai mare de detaliere a informaţiilor dorite.
Astfel, s-a realizat o proiecţie a cererii potenţiale de forţă de muncă (definită ca cererea
de forţă de muncă rezultată din dinamica economică - descrisă prin indicatori ai investiţiilor
brute interne şi extrene şi ai valorii adăugate brute) de-a lungul orizontului de prognoză.
Evaluarea cererii potenţiale indică modul în care populaţia ocupată reacţionează la dinamica
economică. De aceea pentru estimarea ei s-a utilizat o tehnică de modelare econometrică
A fost estimată şi cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă rezultate din
retragerea participanţilor la activitatea economică ca urmare a pensionărilor). Este de
menţionat că cererea înlocuită este o variabilă intermediară, astfel încât valorile ei nu descriu
decât evoluţii ale unor structuri ecopnomice trecute. Mai mult, lipsa unor informaţii detaliate
cu privire la structura pe vârste a populaţiei ocupate a făcut ca estimarea să fie făcută pe
grupe de vârstă şi în ipoteze care induc un anume grad de eroare al estimării. Prin urmare,
aceste estimări trebuie privite cu rezerve.
Utilizând cele două variabile (cererea potenţială şi cererea înlocuită) s-a estimat cererea
agregată de forţă de muncă pentru anul 2013 şi s-a extins prognoza pentru orizontul 2020.
Analizând informaţiile cu privire la dinamica cererii potenţiale (măsura creării sau
distrugerii de locuri de muncă în viitor) şi a cererii înlocuite s-au estimat locurile de muncă
disponibile, in ipotezele de calcul al celor două variabile. Acest indicator poate lua valori
pozitive dacă există cerere potenţială sau dacă aceasta indică distrugere de locuri de muncă
dar nivelul cererii înlocuite este mai mare decât distrugerea de locuri de muncă.
Modelul econometric macroeconomic utilizat pentru estimarea cererii de forţă de
muncă la nivel naţional a utilizat serii de date de la Institutul Naţional de Statistică, pentru
perioada 2000-2088 privind:
 populaţia ocupată în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1)
 valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activităţi ale economiei naţionale
(diviziuni CAEN REV1)
 valoarea adăugată brută în activitatăţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN
REV1)
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 valoarea costului mediu lunar al salariaţilor în activităţi ale economiei naţionale
(diviziuni CAEN REV1)
2.3.8. Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen
mediu şi lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii:
 Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze:
- evoluţia valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei Naţionale de
Prognoză (Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013
- pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluţie a valorii adăugate brute: un
ritm anual de creştere în industrie de 1.0325, un ritm de 1.0305 în construcţii şi respectiv un
ritm anual de creştere în servicii de 1.0165 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor
anuale de creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2012). S-a considerat că în cadrul fiecărei
ramuri, diviziunile componente urmează evoluţia ramurii. S-a optat pentru alegerea pentru
perioada 2014-2020 a unor ritmuri de creştere a VAB inferioare anului 2013 deoarece s-a
dorit luarea în considerare a prezumtivei crize economice pe care specialiştii o previzionează
după anul 2013.
- pentru evoluţia Costului forţei de muncă pentru anii 2009 şi 2010 s-a ţinut cont de valorile
reale publicate de Institutul Naţional de Statistică, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a
considerat un ritm anual de creştere constant şi egal cu 1.015.
- pentru evoluţia Investiţiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere anual pentru 2009 (0.76)
pe total industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa altor informaţii s-a
considerat că această scădere a fost înregistrată identic la nivelul fiecărei diviziuni CAEN.
Pentru perioada 2010 – 2020 s-a estimat trendul liniar al variabilei pe baza datelor observate
pe întreaga perioadă de analiză.


Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT:

- VAB în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.1 faţă de 2009 în industrie, un ritm de
scădere de 0.9 faţă de 2009 în construcţii, în timp ce în servicii se menţine constantă pe
perioada 2010-2011 . Pentru perioada 2012- 2013 se menţin evoluţiile prognozate de Comisia
Naţională de Prognoză, în timp ce pentru perioada 2014- 2020 s-a considerat un ritm anual
de creştere în industrie de 1.036, un ritm de 1.044 în construcţii şi respectiv un ritm anual de
creştere în servicii de 1.032 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de
creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2013).
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- Investiţiile brute în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.15 faţă de 2009. Pentru
perioada 2011- 2020 s-a estimat apoi trendul liniar al variabilei.


Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT:

- VAB în perioada 2014 - 2020 se menţine la nivelul prognozat pentru anul 2011. De
asemenea, s-a ţinut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste jumătate
dintre cei intervievaţi sunt de părere că România nu îşi va reveni din criza economică până în
anul 2013.
- Costul forţei de muncă în 2010 îşi menţine ritmul de creştere pe care l-a avut în 2009
comparativ cu 2008, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm anual de creştere
de 1.015 constant.A fost prognozată separat şi evoluţia celor 18 diviziuni CAEN (Rev.1) ce
au fost excluse din modelul econometric din cauza lipsei de date. Pentru acestea s-a emis
ipoteza conform căreia evoluţia populaţiei ocupate din cadrul lor îşi menţine trendul
observabil pentru perioada 2000- 2008.
În final, s-a corectat modelul cu eroarea obţinută din predicţia populaţiei ocupate totale la
nivel naţional pentru anii 2009 şi 2010 (engl. nowcast) cu valorile reale (erorile au fost de
aprox. 1-2%).
Rezultatele proiecţiilor
1. Proiecţia cererii potenţiale la nivel naţional
Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie de dinamica
economică ce generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru perioada
2011 – 2020 indică scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist şi a celui moderat şi
creşterea acesteia în ipoteza scenariului optimist.
Tabelul nr. ... (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
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2.

2016

8867

9009

9447

2017

8831

8996

9450

2018

8794

8982

9452

2019

8756

8968

9454

2020

8718

8954

9456

Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite şi a cererii agregate de forţă de

muncă la nivel de regiune de dezvoltare şi la nivel de judeţ – scenariul moderat
În ipotezele scenariului de bază (moderat) poiecţia cererii potenţiale relevante pentru
invăţământul profesional şi tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă între
2012-2020 în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vest şi trenduri de scădere în
perioada 2012-2014 urmate de trenduri de creştere între 2015 şi 2020 în regiunile Sud,
Centru, Vest, Bucureşti-Ilfov.
Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă la nivel judeţean a fost estimată prin
dezagregarea proiecţiilor la nivel regional privind populaţia ocupată. Proiecţia în structură de
ocupaţii pentru fiecare judeţ în parte a plecat de la asumpţia că este puţin probabil să se
producă în următorii trei ani modificări structurale semnificative faţă de anul 2009.
Pornind de la ratele de pensionare pe ocupaţii la nivel naţional (sursa: CEDEFOP din
LFS (AMIGO)), s-a coborât la nivel regional luându-se în considerare diferenţele dintre rata
de ocupare a persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) la nivel 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,
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putem să considerăm ca aceste locuri de muncă vor putea fi disponibile pentru absolvenţii din
diferite domenii relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic.

Prognoze ale cererii pentru Regiunea Nord Vest (nr. persoane)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prognoze
ale cererii
potențiale

81296 80209 79299 79513 78694 78297 77934 77607 77315
5
8
5
9
6
2
7
4
8
770599

Prognoze
ale cererii
inlocuite

7173

Prognoze
ale cererii
agregate

82013 80917 79999 80215 79389 78988 78622 78292 77997
8
5
1
5
0
0
3
2
9
777398

7077

6997

7015

6943

6908

6876

6847

6822

6799

Prognoze ale cererii pentru judetul Satu Mare
2011
Prognoze
ale cererii
potențiale 54485
Prognoze
ale cererii
inlocuite

215

Prognoze
ale cererii
agregate
54701

2012

2013

2014

2015

2016

53757 53147 53291 52742 52475

212

210

210

208

207

53969 53357 53501 52950 52683

2017

2019

2020

52232 52013 51818

51646

206

2018

205

205

52439 52218 52022

204

51850

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Nord Vest
Domeniul
educaţie şi formare profesională

Agricultură

de

Ponderi previzionate
ale cererii de formare
profesională pentru
2013-2020
(%)
2,8
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Chimie industrială

1,1

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

9,5

Comerţ

15,2

Economic

10,7

Electric

4,0

Electromecanică

0,8

Electronică şi automatizări

0,5

Fabricarea produselor din lemn

4,9

Industrie alimentară

1,9

Industrie textilă şi pielărie

15,1

Materiale de construcţii

1,0

Mecanică

22,9

Turism şi alimentaţie

3,1

Protecţia mediului

6,4

Tehnici poligrafice

0,3

Productie media

0,1

Estetica si igiena corpului omenesc

1,5

Silvicultura

0,5

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul Satu Mare
%
Domeniul de educaţie şi
formare profesională

Ponderi previzionate ale cererii de
formare profesională pentru 2013-2020
(%)

Agricultură

2,00%

Chimie industrială

0,00%

Construcţii, instalaţii
lucrări publice

şi
5,00%

Comerţ

7,00%

Economic

11,44%

Electric

1,50%

Electromecanică

1,56%

Electronică şi automatizări

9,00%

Fabricarea produselor din
lemn

7,81%
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Industrie alimentară

6,00%

Industrie textilă şi pielărie

10,38%

Materiale de construcţii

0,00%

Mecanică

22,00%

Turism şi alimentaţie

6,81%

Protecţia mediului

6,00%

Tehnici poligrafice

0,00%

Productie media

1,00%

Estetica si igiena corpului
omenesc

2,00%

Silvicultura

0,50%

Calificări
specifice
nivelului 2
de calificare

786223

782922

779979

777398

145788

143839

142206

142591

141122

140409

139759

139172

138649

138190

18%

674350

665336

657785

659564

652768

649471

646464

643750

641330

639208

82%

2018

Ponderi nivel 2 şi 3 în oferta
educațională a IPT - ieșiri în 2017

Pondere nivel 3 pentru continuarea
studiilor în învăţământ superior în 2017
(asigurarea benchmark european)

789880

2019

793890

2017

802155

2016

799991

2015

809175

2014

820138

2013

Ponderea din cererea pieţei muncii
pentru calificari de ni 3 în 2017

Calificări
specifice
nivelului 3
de calificare

Total
Calific
ări
specifi
ce
nivelul
ui 3 de
califica
re
Calific
ări
specifi
ce
nivelul
ui 2 de
califica
re

2020

Total

2012

PROGNOZ
E ALE
CERERII
AGREGAT
EREGIUNEA
NORD-VST

2011

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

27%

Notă: Ponderea de 27% a nivelui 3 pentru continuarea studiilor în învăţământ superior în
2017 este conform ţintei asumate de România prin PNR privind ponderea absolvenţilor de
învăţământ terţiar în 2020.
Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 60%.
În cadrul ofertei educaţionale a IPT aproximativ 40% se recomandă să fie pentru
calificări de nivel 3 iar 60% pentru calificări de nivel 2.
2.3.9.Concluzii din analiza pietei muncii. Implicatii pentru IPT.
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Principalele constatari desprinse din informatiile din AMIGO la nivel regional.
Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România se utilizează
două serii de date statistice:
• date din Balanţa forţei de muncă (BFM);
• date din Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO)
AMIGO asigură comparabilitate în timp, la nivel naţional, teritorial (regiuni de dezvoltare) şi
internaţional (cu alte ţări).
Conceptele şi definiţiile din cadrul sistemului românesc al forţei de muncă au fost adaptate
la convenţiile şi standardele internaţionale în vigoare, avându-se în vedere şi specificul
legislaţiei naţionale.
Principalii indicatori statistici care se construiesc pe baza celor două serii de date sunt:
• populaţia activă cu două componente:
− populaţia ocupată;
− şomajul.
• populaţia inactivă.
Datele din AMIGO se folosesc pentru determinarea (cu periodicitate trimestrială şi anuală)
a populaţiei active totale formată din:
• populaţia ocupată totală;
• şomerii în sens BIM (şomerii definiţi conform recomandărilor Biroului Internaţional al
Muncii.

2.4. EDUCAŢIA
2.4.1. Contextul european
Educaţia reprezintă o prioritate a guvernelor din toate ţările Uniunii Europene,chiar
dacă structura sistemului de educaţie diferă de la o ţară la alta. Uniunea Europeana este un
forum de schimb de idei , bune practici si de promovare a unor standarde. UE nu are o
politica comună în ce priveşte educaţia, rolul său este de a crea un sistem de cooperare între
statele membre, lăsând pentru fiecare ţară modul de organizare şi conţinutul sistemului de
educaţie şi de formare profesională.
Ca răspuns la provocările globalizării şi a societăţii informaţionale,Uniunea
Europeană şi-a stabilit în Strategia Europa 2020 o nouă viziune pentru economia socială de
piaţă a Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi
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financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri
ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială.
Strategia Europa 2020 are ca priorităţi:
 Creştere inteligentă:
o Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere şi inovare
 Creştere durabilă:
o Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi
ecologice
 Creştere inclusivă
Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială
Obiectivele europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale urmăresc :
 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75%;
 Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare;
 Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;Cel puţin 40% din tineri (30-34 ani) să
fie absolvenţi de învăţământ terţiar;
 “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu effect de seră, creşterea cu 20%
a ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a
eficienţei energetice, comparativ cu 1990
 Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pargul de sărăcie
2.4.2 Contextul naţional
PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORMĂ (2011 – 2013)
Traiectoria proiectată a ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional
An

Tabel 1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indicator(%) 16,3 15,8 15,3 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3
Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt:
I.
II.

Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii.
Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile
dezavantajaterii

Bani de liceu (buget anual estimat: 188 mil.lei); Rechizite şcolare (buget anual estimat:20
mil. lei); Euro 200(buget anual estimat: 22 mil.lei); Cornul şi laptele (buget anual
estimat:480 mil. lei).
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III.

Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi
diversificarea programelor în domeniu: A doua şansă (buget estimat pentru 20102013: 5 mil. euro) şi Şcoala de după şcoală (buget anual estimat: 751 mil. lei).

IV.

Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul
preuniversitar precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire
profesională

V.

Dezvoltarea învăţământului profesional,liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii postliceale, prin:
 acordarea de burse (buget estimat: 31,29 mil. lei/an) şi şcolarizare gratuită în
învăţământul post-liceal de stat cu finanţare prin bugetele locale (buget
estimat: 31,29 mil. lei/an) . Instituţie responsabilă: MECTS;
 dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri şi partenerii sociali, prin
implementarea proiectelor: Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului
profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii (perioadă: ian. 2010-mai 2012;
buget total: 18,49 mil. lei) şi Formarea cadrelor didactice din învăţământul
profesional şi tehnic – profil servicii, pentru extinderea metodei moderne
interactive de învăţare prin firma de exerciţiu (perioadă: 2010 - iulie 2013,
buget total: 10,69 mil. lei). Responsabili: MMFPS, MECTS prin Centrul
Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT),
autorităţile locale, unităţile şcolare IPT, antreprenorii din mediul de afaceri;
 dezvoltarea instituţională a Consiliului Naţional al Calificărilor si al
Formării Profesionale (CNFPA), introducerea sistemului de credite de
acumulare şi transfer, dezvoltarea şi adoptarea descriptorilor pe nivelurile de
calificare din România. Instituţii responsabile: CNCFPA – MECTS, MMFPS.

Traiectoria proiectată a ponderii tinerilor absolvenţi de învăţământ terţiar
Tabel 2
An

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

Indicator
17,61
(%)

18,41

19,4

20,25

21,3

22,17

26,7

Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt:
I. Descrierea în termeni de competenţe a 350 programe de studiu şi corelarea acestora cu
calificările de pe piaţa muncii prin definitivarea Cadrului Naţional al Calificărilor în
Învăţământul Superior (CNCIS) şi racordarea acestuia la Cadrul European al Calificărilor
în Învăţământul Superior (EHEQF). CNCIS este realizat prin implementarea proiectului
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POS-DRU Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din
România (perioada: 2008 - 2011, buget: 17,45 mil. lei) şi prin alte proiecte POS DRU,
precum şi prin constituirea Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior
(RNCIS). Instituţie responsabilă MECTS - Consiliul Naţional al Calificărilor al Formării
Profesionale a Adulţilor (CNCFPA);
II. Adaptarea învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii prin: realizarea unui
Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul
superior (buget: 9,55 mil. lei), operaţionalizarea Registrului Matricol Unic (buget: 17,54 mil.
lei) şi prin implementarea unor proiecte POS DRU de formare a cadrelor didactice şi
studenţilor în scopul dobândirii de competenţe cerute pe piaţa forţei de muncă (buget total
pentru 2009-2012: cca. 40 mil. lei). Instituţie responsabilă: MECTS;
III. Acordarea de facilităţi fiscale firmelor pentru a recruta tineri absolvenţi sub 35 ani
pe care doresc să-i specializeze în domeniul de activitate al firmei prin cursuri de nivel
de educaţie terţiară. (Buget total estimat 2011-2013: 111,36 mil. lei). Instituţii responsabile:
MECTS, MFP;
IV. Elaborarea unui set de facilităţi la rambursarea creditului de studii pentru
absolvenţii care acceptă, prin contract, să-şi desfăşoare activitatea profesională în
domeniul în care s-au pregătit, pentru o perioadă de minimum 5 ani, în mediul rural
sau în zone defavorizate. (Buget total estimat 2011-2013: 33,4 mil. lei). Instituţii
responsabile: MECTS;
V. Sporirea accesului la educaţia terţiară, în condiţiile asigurării egalităţii de şanse, prin
operaţionalizarea Agenţiei de Credite pentru Studenţi (termen: 2012; buget estimat în 2011:
4,09 mil. lei) şi creşterea cu 20% până în 2013 a cifrelor de şcolarizare pentru şcolile postliceale şi studiile universitare de licenţă. Instituţie responsabilă: MECTS.
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului continuă reforma învăţământului
preuniversitar din România, asumându-şi rolul ce îi revine prin Programul de Guvernare.
Obiectivele strategice stabilite de Comisia Europeană pentru perioada 2001-2010 în
dezvoltarea sistemelor educaţionale şi de formare profesională, precum şi cele convenite de
conferinţele miniştrilor educaţiei pentru crearea spaţului european al educaţiei, sunt priorităţi
strategice şi pentru reforma sistemului educaţional şi de formare profesională în România.
Politicile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se concentrează pe
următoarele priorităţi strategice:
1.Realizarea echităţii în educaţie
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2.Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii;formarea competenţelor cheie
3.Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională
a elevilor,din perspective dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice si sociale
4.Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate,către mediul
social,economic şi cultural
5.Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; învăţarea
permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale
6.Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare precum şi a serviciilor educaţionale
Structura sistemului educaţional în învăţământul profesional şi tehnic este organizată pe două
rute :
 ruta directă-liceu-filieră tehnologică :ciclu inferior şi ciclul superior 2+2 ani
 ruta progresivă de profesionalizare :şcoala de arte şi meserii,anul de completare şi
ciclul superior al liceului 2+1+2 ani
Sistemul permite mobilitatea orizontală şi verticală între parcursurile de învăţare din cadrul
sistemului de educaţie şi formare profesională.
Absolvenţii şcolii de arte şi meserii primesc un certificat de calificare nivel 1, anul de
completare conduce la nivelul 2 de calificare, ciclul superior al liceului urmat prin ruta
directă sau ruta progresivă se finalizează cu certificat de calificare de nivel 3.
Formarea profesională prin învăţământul profesional şi tehnic are la bază Standardele de
pregătire profesională care cuprind unităţi de competenţă grupate în următoarele categorii :
 unităţi de competenţă cheie-comune tuturor domeniilor de calificare,competenţe
generale şi personale de care este nevoie la locul de muncă şi în viaţa de zi cu zi
 unităţi de competenţă tehnice generale-specifice unui domeniu de calificare,
competenţe care constituie baza pentru competenţele specializate
 unităţi de competenţa tehnice specializate specifice unei calificări
Sistemul de învăţământ tehnic şi profesional din România se află într-un proces de reformă
continuă,care a fost iniţiat în 1996 cu sprijinul programului Phare VET RO 9405. În prezent
proiectele dezvoltate în cadrul învăţământului profesional şi tehnic beneficiază de asistenţă
din partea UE prin programul multianual Phare componenta TVET atât pentru infrastructura
şcolara cât şi pentru dezvoltare instituţională,de care din judeţul Satu Mare beneficiază o
şcoală începând cu Programul Phare 2001-2003, 5 şcoli selectate pentru Programul Phare
2003 şi o şcoală selectată pentru Programul Phare 2004-2006.

40

COLEGIUL TEHNIC „UNIO-TRAIAN VUIA”
Prin Programul Naţional de Reforme adoptat de Guvernul României în 2007 se precizează
necesitatea dezvoltării învăţământului profesional şi tehnic ca obiectiv major al strategiei
postaderare. Se va urmări cu precădere :
 creşterea atractivităţii învăţământului tehnic şi profesional şi dezvoltării
capacităţii de adaptare,de răspuns la cerinţele sectoriale şi regionale,astfel încât să
poată asigura atât profesionalizarea absolvenţilor în vederea integrării pe piaţa muncii
cât şi posibilitatea continuării educaţiei
 redefinirea conţinutului şi finalităţii învăţării astfel încât absolvenţii să dispună de
competenţele cheie şi tehnice solicitate de angajatori ca răspuns la nevoile de adaptare
la cerinţele pieţei muncii
 modernizarea infrastructurii şi dotării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic
 dezvoltarea practicii în întreprinderi
 adoptarea de strategii locale în domeniul educaţiei pentru asigurarea accesului
egal la educaţie al copiilor romi, ai copiilor cu CES sau a copiilor din comunităţi
dezavantajate socio-economic
 îmbunătăţirea formării profesorilor cu sprijinul acordat din FSE în cadrul POS
DRU 2007-2013 şi dezvoltarea de oferte flexibile de formare continuă
 ancorarea în realitatea socială şi în perspectiva de dezvoltare economică a
diferitelor zone geografice prin crearea de campusuri şcolare,unităţi şcolare
polifuncţionale apte să devină unităţi complexe pentru educarea şi pregătirea resursei
umane solicitată pe piaţa forţei de muncă
 pentru educarea tinerilor ca participanţi activi în economia bazată pe cunoaştere şi
pentru stimularea dezvoltării abilităţilor pentru economia digitală sunt prevăzute
programe de informatizare a şcolilor din mediul rural
În urma analizei acestui indicator trebuie avute în vedere pentru perioada următoare
următoarele măsuri:


deciziile privind planificarea ofertei şi alegerea unui traseu de pregătire în ÎPT
trebuie să fie subordonate finalităţilor (calificări) şi nu invers



creşterea atractivităţii sistemului ÎPT (prin calitatea pregătirii, acţiuni de
promovare)



creşterea gradului de adecvare a procesului de formare şi evaluare în raport cu
SPP



oferirea unor trasee individualizate de pregătire
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2.4.3 Contextul demografic şi populaţia şcolară
2.4.3.1 Contextul demografic şi populaţia şcolară
Având în vedere evoluţiile ultimului deceniu, se anticipează reducerea contingentului
populaţiei de vârstă şcolară atât la nivel naţional cât şi local. Din datele demografice la nivel
de judeţ, se constată o scădere accentuată a populaţiei şcolare, principalii factori fiind sporul
natural tot mai mic, fertilitatea scăzută şi migraţia copiilor împreună cu părinţii în ţări ale
Uniunii Europene. Scăderea cea mai semnificativă se înregistrează în perioada 2005-2025 la
grupa de vârstă între 10-24 ani, vârsta de încadrare a populaţiei şcolare din ÎPT.(Tabel 3 şi
Grafic 1 şi Grafic 2)

Tabel 3
Grupe de vârstă (ani)

2003

2005

2010

2015

2020

2025

Satu Mare
3-6
7-14
15-24

116.6
15.3
40.6
60.7

112.4
15.7
36.3
60.3

100.8
15.2
31.1
54.5

88.3
14.5
30.7
43.1

79.9
12.9
29.2
37.8

74.6
11.0
26.4
37.1

Sursa I.N.S
Grafic 1

Grafic 2

42

COLEGIUL TEHNIC „UNIO-TRAIAN VUIA”

Planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung trebuie să ţină cont de
implicaţii severe ale scăderii demografice, îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu
fenomenul de îmbătrânire demografică . Ca urmare a scăderilor demografice , trebuie luate o
serie de măsuri compensatorii şi anume : creşterea ratei de cuprindere, prevenirea
abandonului şcolar şi oferte de formare profesională pentru adulţi.
2.4.3.2. Indicatori de intrare
Număr elevi care revin unui cadru didactic Indicatorul este o expresie a relaţiei dintre
numărul de clase şi numărul de elevi pe ani de studii şi o expresie a procesului instructiv
educativ. Acest indicator poate oferi informaţii în legătură cu eficienţa utilizării resurselor şi
calitatea actului didactic Raportul elevi/cadru didactic din România este foarte apropiat de
media ţărilor din Uniunea Europeană, care este de 17,1. Din analiza realizată (Anexa 6.c),
rezultă că media raportului la nivel liceal a avut un trend crescător iar la nivel de şcoală de
arte şi meserii şi an de completare a avut un trend crescător până în anul 2008-2009 iar
începând cu anul şcolar 2009-2010 trendul devine descrescător datorită desfiinţării claselor
de şcoală de arte şi meserii.
Grafic 3
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Este important ca măsurile de eficientizare să ţină cont atât de configuraţia reţelei şcolare
existente cât şi de condiţiile care asigură un proces instructiv educativ de calitate.

Resurse umane în învăţământul profesional şi tehnic
În ceea ce priveşte oferta de personal care sprijină învăţământul tehnic şi profesional putem
spune că judeţul Satu Mare dispune într-o pondere destul de mare de cadre calificate . (Grafic
4 şi 5).
Grafic 4

Ponderea personalului calificat
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Formarea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice au constituit şi constituie o
problemă extrem de importantă a sistemului romanesc de învăţământ, pentru rezolvarea
căreia au fost aplicate în ultimii ani măsuri de reformă în special prin intermediul
componentei „Pregătirea personalului didactic”, din cadrul „Proiectului de reformă a
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învăţământului preuniversitar din România”.
În judeţul Satu Mare, se constată un interes crescut din partea cadrelor didactice din
învăţământul tehnologic de a se forma continuu pentru a putea promova un învăţământ de
calitate, preponderent formativ, la nivelul standardelor europene, folosind tradiţiile
învăţământului preuniversitar românesc şi în concordanţă cu cerinţele pieţei.
Este necesară existenţa planurilor de dezvoltare a resurselor umane la nivelul
inspectoratelor şcolare, atât pentru profesori cât şi pentru maiştri instructori. Participarea la
cursuri de calificare/recalificare este facilitată de accesarea Fondului Social European ( FSE),
prin realizarea de proiecte şi a participării maiştrilor instructori la cursuri postliceale, cu
finanţare de la buget.
Ţinând cont că populaţia şcolară este în scădere în perioada următoare, fapt ce implică şi
scăderea normelor didactice, obligă la identificarea şi planificarea unor măsuri adecvate :


mobilitate în cadrul sistemului



reconversie profesională

Grafic 5
Ponderea personalului titular
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Pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie luate măsuri în
ceea ce priveşte actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi
schimbările organizaţionale din mediul economic. De asemenea, trebuie avute în vedere şi
competenţele metodice şi cele aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii.
Resurse materiale şi condiţii de învăţare
În ultimii ani, prin programe operaţionale de finanţare s-au modernizat spaţiile şcolare
şi s-au făcut dotări cu echipamente necesare desfăşurării procesului educaţional. Majoritatea
grupurilor şcolare şi a colegiilor tehnice din mediul urban au beneficiat de astfel de programe.
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Din analiza informaţiilor avute la dispoziţie, referitor la atelierele şcoală şi înzestrarea tehnică
a acestora se poate spune că doar 45 % dintre acestea pot fi considerate ateliere şcoală
satisfăcător înzestrate.
O bună parte din atelierele şcolare –apreciate la un procent de 55 % din totalul
atelierelor - pot fi încadrate numai în categoria atelierelor slab şi mediocru dotate. În această
categorie se încadrează şcolile a căror ateliere fie că dispun de un număr mult prea redus de
maşini si utilaje raportat la numărul elevilor, fie că uzura fizică şi morală a utilajelor este mult
peste o valoare acceptabilă. Disponibilitate (timpul de bună funcţionare a utilajelor) scăzută,
este o consecinţă firească a uzurii fizice şi morale, afectând în esenţă procesul instructiveducativ.
În ceea ce priveşte mediul de învăţare putem spune că oferta disciplinelor opţionale
este în conformitate cu opţiunile educaţionale ale elevilor, exprimate în corelaţie cu oferta
iniţiată în şcoală. şi se asigură condiţii optime de învăţare: în cabinete, săli, laboratoare,
iluminat corespunzător, mediu psiho- afectiv propice, relaţia profesor/ elev corespunzătoare,
comunicarea profesor/elev este eficientă. Prin parteneriate cu agenţii economici se asigură
condiţii de desfăşurare a instruirii practice în întreprinderi şi firme .
Calitatea infrastructurii educaţionale este o condiţie de bază pentru asigurarea
accesului tuturor la educaţie şi pentru creşterea atractivităţii şi calităţii educaţiei. În acest sens
este necesară identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii şi a
dotărilor şi elaborarea de noi programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii şi de
programe de dotare cu echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate
2.4.3.3. Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic
Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic se realizează atât la nivel de
sistem, cât şi la nivel de furnizor şi se bazează pe Cadrul Naţional de Asigurare a Calităţii
(CNAC). CNAC este dezvoltat în conformitate cu Cadrul Comun European de Asigurare a
Calităţii (CCAC) pentru educaţie şi formare profesională şi implică desfăşurarea următoarelor
procese: autoevaluarea

(pe baza Manualului de Autoevaluare), monitorizarea internă,

monitorizarea externă si inspecţia de validare a raportului de autoevaluare (pe baza
Manualului de Inspecţie pentru validarea externă a autoevaluării), c
În cadrul Proiectelor multianuale Phare TVET, au fost realizate reţele de
interasistenţă.
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În anul şcolar 2008/2009 se aplică Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.
6308/2008 şi HG nr. 1534/2008 privind aprobarea standardelor de referinţă şi a indicatorilor
de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar.
Implementarea la nivel naţional a procesului de Asigurare a Calităţii (AC) în învăţământul
profesional şi tehnic (ÎPT) din România este facilitată de un proiect PHARE finanţat din
fonduri europene. Ca parte a mecanismelor de AC în ÎPT, şcolile ÎPT primesc vizite de
monitorizare externă (ME) pentru a beneficia de sprijin în ceea ce priveşte procesul de autoevaluare şi în vederea validării rapoartelor de auto-evaluare şi a planului de îmbunătăţire.
Calendarul vizitelor de ME a fost elaborat de Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare de
comun acord cu şcolile TVET şi a respectat limita de timp propusă de MECTS.
Monitorizarea externă este un mecanism de asigurarea calităţii la nivel de sistem; şi ca parte a
controlului şi îmbunătăţirii calităţii, procesul de auto-evaluare la nivel de sistem trebuie să
obţină feedback din partea factorilor interesaţi referitor la impactul mecanismelor şi
instrumentelor de AC. Astfel, vizitele de ME au următoarele obiective:


evaluarea predării, pregătirii practice şi învăţării, cu un accent special asupra
utilizării metodelor centrate pe elev;



raportarea asupra implementării procesului de auto-evaluare;



validarea raportului de auto-evaluare şi a planului de îmbunătăţire;



obţinerea de feedback din partea mai multor factori interesaţi;



examinarea documentaţiei pentru procesul de auto-evaluare;



colectarea de informaţii referitoare la natura şi eficienţa parteneriatelor şi/sau a
reţelelor şcolilor ÎPT;



raportarea asupra punctelor forte, îmbunătăţirilor şi exemplelor de bună practică la
nivel de sistem şi de şcoală;



raportarea asupra punctelor slabe şi dificultăţilor la nivel de sistem şi de şcoală
profesională;



oferirea de sfaturi şi îndrumări pentru sprijinirea şcolilor ÎPT în implementarea
procesului de auto-evaluare şi aplicarea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii.

După ce a fost realizată alocarea monitorilor externi la şcolile ÎPT acestia au contactat
scoala pentru a stabili o dată potrivită pentru efectuarea vizitei. Anterior vizitei, monitorii
externi au analizat raportul de auto-evaluare al şcolii şi alte informaţii pe care le consideră
necesare pentru pregătirea vizitei. În urma acestei analize, monitorii externi au întocmit un
plan al vizitei; acesta menţionează ce documente trebuie analizate, ce lecţii vor fi observate,
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care sunt factorii interesaţi care vor fi intervievaţi şi ce locaţii vor fi vizitate în timpul vizitei
de ME.
Vizitele ME au de asemenea scopul de a colecta feedback de la alţi factori interesaţi
prin intermediul interviurilor. Monitorii externi au discutat cu elevii, profesorii, formatorii şi
coordonatorii de calitate în timpul vizitei dar si cu părinţi, angajatori, personal auxiliar,
membri ai echipei de management, reprezentanţi ai consiliului local sau ai parteneriatelor sau
reţelelor şcolilor ÎPT. În vederea desfăşurării interviurilor, monitorilor externi li s-a furnizat
un program al interviului pentru diferite categorii de persoane astfel încât, tuturor factorilor
interesaţi să li se adreseze aproximativ aceleaşi întrebări pentru ca feedback-ul primit de la
aceştia să poată fi comparat şi analizat.
2.4.3.4. Servicii de orientare şi consiliere
În contextul actual, educaţia este unul dintre cele mai eficiente mijloace de ridicare a
standardelor de viaţă, de diminuare şi prevenire a diferitor fenomene cu impact negativ
asupra copiilor şi tinerilor (abandon şcolar, corupţie, infracţionalitate juvenilă, delincvenţă,
muncă ilegală) şi de a oferi alternative pentru soluţionarea situaţiilor de criză, ca: sărăcie,
excluziune socială, discriminare, acces limitat la informaţie. Un rol important în facilitarea
acestor demersuri o are orientarea şi consilierea elevilor. Pentru o mai bună desfăşurare a
activităţii de consiliere, a fost necesară o creştere a numărului de profesori consilieri.
Orientarea şi consilierea elevilor poate fi abordată şi sub aspectul tendinţelor şi evoluţiilor în
sondajele de opinie ale elevilor.
Este necesară luarea unor măsuri care să vizeze creşterea gradului de acoperire şi a calităţii
serviciilor de orientare şi consiliere, cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul
de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei,
respectiv a traseului de pregătire. De asemenea, trebuie adoptat un sistem unitar de raportare
şi a unui indicator calitativ de evaluare a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere cu
privire la fundamentarea acestora pe informaţiile relevante de pe piaţa locală a forţei de
muncă

2.4.5. Indicatori de ieşire
2.4.5.1.Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională
Judeţul Satu Mare este caracterizat printr-o rată scăzută de cuprindere în învăţământ în
perioada 2002-2011 respectiv 57.5 % în anul şcolar 2011-2012 cu 9.2 procente mai mică
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decât media la nivel regional care este de 66,7 şi cu 6,3 procente mai mică decât media
naţională. (Grafic 6))

Grafic 6

Rata ridicată de cuprindere în învăţământul este în învăţământul preşcolar 85,8 %, în
învăţământul primar 85.7 % şi în învăţământul gimnazial 80.2 %. În învăţământul secundar
inferior clasele IX-X (anul I-II ) rata de cuprindere este de 70,5 % iar în învăţământul
secundar superior clasele XI-XII (anul III-IV) este de 59.5 %. Durata medie de frecventare a
învăţământului a crescut cu un an în ultima perioada de timp , ajungând la 15-16 ani.
Creşterea duratei de şcolarizare estre în principal consecinţa creşterii ratei specifice de
cuprindere în învăţământul superior. Diferenţa între fete şi băieţi privind durata de durata de
frecventare a învăţământului , este, de asemenea, consecinţa creşterii mai accentuate a ratei
de cuprindere în învăţământul superior la fetelor.Ţinând cont de faptul că accesul egal
reprezintă una din coordonatele reformei in educaţie, se impun o serie de măsuri de protecţie
socială a copiilor, în general şi a celor proveniţi din familii dezavantajate, măsuri care să
vizeze direct sau indirect facilitarea şi stimularea participării copiilor şi tinerilor la educaţie
pentru dobândirea unui nivel minim de pregătire profesională în vederea inserţiei
profesionale pe piaţa muncii.
2.4.5.2. Grad de cuprindere în învăţământ (Rata specifică de cuprindere şcolară pe vârste)
În ceea ce priveşte gradul de cuprindere în învăţământ, în perioada 2002-2011 constatăm
creşteri ale gradului de cuprindere la grupa de vârstă 3-18 ani până în anul şcolar 2009-2010
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după care începe o uşoară scădere şi o scădere continuă la grupa de vârstă 19-23 de ani. Cel
mai ridicat grad de cuprindere de peste 93 % se înregistrează la grupa de vârstă 3-14 ani. La
grupa de vârstă 15-18 ani comparativ cu anul 2002 se constată uşoare creşteri fapt care se
datorează faptului că începând cu anul şcolar 2003-2004 a intrat în vigoare obligativitatea
învăţământului de 10 ani.

Grafic 7

Dacă gradul de cuprindere în învăţământul obligatoriu , pe ansamblul populaţiei , este în
general satisfăcător, în realitate există probleme privind participarea la educaţie a copiilor
provenind din medii defavorizate, în special a celor care aparţin minorităţii rome. Acestea
reprezintă consecinţa stării accentuate de sărăcie a unei categorii a populaţiei , a deprecierii
importanţei educaţiei în percepţia unui segment al populaţiei, fenomene care îşi pun amprenta
asupra gradului de participare la educaţie. Prin urmare, se impun o serie de măsuri care să
asigure accesul la educaţie a tuturor copiilor şi tinerilor indiferent de mediul de provenienţă.
2.4.5.3. Rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie ISCED
La nivelul judeţului Satu Mare cauzele abandonului şcolar sunt:
 inadaptarea copilului la mediul social existent în unităţile şcolare
 instabilitatea teritorială a familiilor de etnie Romă
 unele obiceiuri şi tradiţii specifice( căsătoria timpurie, mai ales a fetelor ),
defavorabile educaţiei
 suprasolicitarea derivată din pretenţiile exagerate în raport cu posibilităţile elevilor
sau atitudinea exagerat de ,,binevoitoare’’
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 există o slabă comunicare între părinţi şi şcoală, nici şcoala nu insistă prea mult să-i
implice pe părinţi, dar nici părinţii nu manifestă interes faţă de situaţia la învăţătură a
copiilor lor.
În ultimii ani, abandonul şcolar (calculat prin metoda „intrare-ieşire”) înregistrează o tendinţă
continuu ascendentă .
Din graficul de mai jos reiese că rata abandonului şcolar este în creştere la nivel primar şi
gimnazial şi în scădere la nivel liceal şi profesional, scădere datorată trecerii la învăţământul
obligatoriu de 10 ani. (Grafic 9)

2.4.5.4. Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie ISCED
Datele statistice arată o uşoară creştere a ponderii tinerilor în vârstă de 18 ani care
finalizează liceul , cu sau fără examen de bacalaureat , peste jumătate din tinerii în vârstă de
18 ani au finalizat învăţământul liceal cu sau fără examen de bacalaureat . Un procent redus
dintre tinerii în vârstă teoretică de absolvire finalizau învăţământul profesional şi tehnic. În
ultima perioadă nu se înregistrează schimbări semnificative ale acestei rate. Diferenţele
dintre fete şi băieţi sunt semnificativ favorabile băieţilor , dar cu o uşoară tendinţă de
micşorare a

discrepanţelor, în perioada analizată. Rata de absolvire a învăţământului

profesional şi tehnic cu examen de absolvire nu diferă semnificativ de rata de absolvire ,
calculată independent de rezultatul obţinut la examenul final.
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Pentru a atinge o rată de absolvire cât mai ridicată la nivel de învăţământ secundar inferior de
cel puţin 85 % , sunt necesare luarea unor măsuri în ceea ce priveşte asigurarea calităţii în
procesul de evaluare în raport cu standardele de pregătire prin promovarea învăţării centrate
pe elev,urmărirea şi încurajarea progresului individual şi dezvoltarea programelor remediale
pentru elevii cu dificultăţi de învăţare sau a celor proveniţi din medii dezavantajate.
2.4.5.5. Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie
Rata de tranziţie de la învăţământul gimnazial la învăţământul liceal şi profesional
înregistrează o uşoară tendinţă ascendentă, aceasta fiind mai vizibilă în cazul învăţământului
liceal
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2.4.6.Indicatori de impact
2.4.6.1.. Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra ratei şomajului
pentru perioada 2003-2010
La nivelul judeţului Satu Mare se constată o rată crescută a şomajului şi mai ales a
celui de lungă durată în rândul tinerilor, fapt ce sugerează o problemă serioasă a sistemului de
pregătire educaţional. Conectarea insuficientă a sistemului de educaţie cu piaţa muncii este
un factor de creştere a riscului de a deveni şomer şi de a intra în faza şomajului de lungă
durată sau de excludere de pe piaţa muncii.
Chiar dacă

oferta educaţională s-a făcut ţinând cont de

planul de dezvoltare

economică şi socială a judeţului pe termen mediu şi lung şi prognoza cererii de forţă de
muncă trebuie luate în continuare măsuri privind asigurarea accesului egal pentru toţi la
procesul de învăţare şi obţinerea competenţelor şi calificărilor necesare integrării sustenabile
pe piaţa muncii. Această prioritate are drept ţintă

atât nevoile specifice ale indivizilor

anterioare abandonului şcolar sau finalizării procesului de educaţie, precum şi nevoile
ulterioare absolvirii ca persoană activă , integrată pe piaţa muncii , în vederea prevenirii
şomajului în rândul tinerilor sau slabei participări la pregătirea profesională continuă ,
fenomene a căror amploare necesită acţiuni naţionale şi nu intervenţii regionale, care au un
efect şi un impact limitat .

2.4.7..Oferta şcolilor din învăţământul tehnic şi profesional judeţean
2.4.7.1 Evoluţia planurilor de şcolarizare
În perioada 2002-2011, populaţia şcolară cuprinsă în învăţământul tehnic şi profesional a
avut o evoluţie ascendentă, raportată la numărul total de elevi cuprinşi în învăţământul liceal
şi profesional, lucru ce s-a datorat unei oferte educaţionale echilibrată şi atractivă.
Analizând planurile de şcolarizare în perioada 2002-2011 putem spune că oferta
educaţională a fost armonizată cu piaţa muncii pentru a menţine echilibru constant între
cerere şi ofertă şi că ponderea elevilor cuprinşi în învăţământul tehnic şi profesional este mai
mare decât cea în învăţământul teoretic şi vocaţional ceea ce denotă că oferta calificărilor
prin învăţământ tehnic şi profesional este o ofertă destul de atractivă. (Grafic 15 )
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Grafic 15
Adaptarea ofertei educaţionale la calificările cerute pe piaţa muncii se reflectă prin creşterea
numărului de elevi în domeniul agricultură, servicii şi comerţ, turism şi alimentaţie publică,
construcţii şi o scădere în domeniul mecanic, textile-pielărie şi fabricarea produselor din
lemn. (Grafic 16 şi Grafic 17).
Grafic 16

Grafic 17
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Analizând informaţiile anterioare constatăm că oferta educaţională a fost adaptată la cerinţele
pieţei muncii printr-o proiectare adecvată a planurilor de şcolarizare pe domenii/profile şi
calificări în perspectiva 2013, urmărindu-se dezvoltarea ofertei educaţionale în domeniile :
electronică şi automatizări,

construcţii şi lucrări publice,comerţ,

servicii şi turism şi

alimentaţie publică, domenii viabile în perioada următoare.
Pentru optimizarea ofertei educaţionale şi creşterea atractivităţii sistemului ÎPT se are
în vedere acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu ,eliminarea unor paralelisme
nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate opta elevul şi utilizarea
optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei calităţii şi serviciilor.
2.4.7.2 Analiza ofertei curente (pentru anul şcolar în derulare)
La nivelul judeţului Satu Mare, preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile
noului cadru legislativ constituie premise pentru asigurarea unei corelări corespunzătoare
între obiectivele educaţionale şi nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei
economii bazate pe cunoaştere. În ceea ce priveşte oferta curentă de formare profesională
iniţială, accentul a fost pus pe dimensiuni şi principii specifice: orientarea educaţiei către
dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor, o ofertă educaţională mai flexibilă,
posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate; introducerea unor mijloace noi de
selectare şi organizare a conţinutului disciplinelor de învăţământ, adaptarea acestui conţinut
al învăţării la cerinţele vieţii cotidiene şi la caracteristicile pieţei forţei de muncă;
responsabilizarea partenerilor sociali la probleme legate de educaţie.
Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii s-a realizat şi prin modul de
fundamentare a cifrei de şcolarizare. În învăţământul preuniversitar cifra de şcolarizare s-a
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realizat potrivit metodologilor aprobate de MECTS, pe baza nevoilor de dezvoltare
economică identificate la nivel judeţean împreună cu partenerii sociali.
Pentru anul şcolar 2011-2012, din oferta educaţională pentru clasa a IX-a , 58,3 % a fost
pentru filiera tehnologică cu precădere pe calificări în domeniile electronic şi automatizări,
comerţ, economic, fabricarea produselor din lemn, mecanică, textile, turism şi alimentaţie
public, industrie alimentară ( calificări cerute pe piaţa muncii).În ceea ce priveşte continuarea
studiilor de către absolvenţii de an de completare promoţia 2010-2011, 78,21 % au dorit să
îşi continue studiile pe liceu rută progresivă (benchmarks european fiind de 85 % ) iar 10,66
% dintre absolvenţii de învăţământ obligatoriu filieră tehnologică au dorit să îşi continue
studiile prin stagii de practică (prin stagiile de practică se obţine o calificare profesională de
nivel 2 ) iar 89,34 % continuă studiile pe ruta directă. (Grafic 18)
Grafic 18
Ponderea claselor pe filiere

Un impediment considerabil în calea planificării ofertei de formare profesională este
incapacitatea factorilor implicaţi de a face distincţia între cererea de forţă de muncă pe termen
scurt şi pe termen lung. Se pune prea mult accent pe cererea pe termen scurt şi pe problemele
presante actuale. Capacitatea de prognoză este redusă. Planificarea în învăţământ a căpătat o
nouă dimensiune, prin includerea nivelului regional de dezvoltare. Dezvoltarea regională va
constitui baza pentru cea mai mare parte a sprijinului pe care România urmează să-l
primească din partea UE, prin intermediul fondurilor structurale.
2.4.7.3. Proiectul Planului de şcolarizare pentru anul şcolar viitor. Ţinte pe termen mediu
pe domenii de pregătire
În vederea optimizării ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic şi a
costurilor aferente organizării acesteia pentru anul şcolar 2011-2012, inspectoratul şcolar al
judeţului Satu Mare în colaborare cu Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Satu
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Mare a reorganizat reţeaua unităţilor de învăţământ tehnic şi profesional urmărind înfiinţarea
claselor de învăţământ profesional şi tehnic în funcţie de cererea de pe piaţa forţei de muncă şi
şcolarizarea numai pentru filierele/profilurile/specializările şi domeniile/calificările profesionale
stabilite în conformitate cu prevederile Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) şi ale
Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI);
La stabilirea domeniilor pregătirii de bază şi a calificărilor profesionale din cadrul ofertei
educaţionale, pentru fiecare unitate de învăţământ, s-a ţinut cont de locurile de instruire echipate,
de condiţiile locale de desfăşurare a activităţii de instruire practică (inclusiv partenerii sociali-agenţi
economici cu care unitatea de învăţământ are încheiată convenţie cadru privind efectuarea stagiului
de pregătire practică în întreprindere/instituţie publică de către elevii din învăţământul profesional şi
tehnic, conform O.M.E.C.T. nr. 1702/06.08.2007), precum şi de posibilităţile de asigurare a resurselor
umane calificate.
Pentru anul şcolar 2012-2013, din oferta educaţională pentru clasa a IX-a , 57 % a fost pentru filiera
tehnologică cu precădere pe calificări în domeniile mecanică, economic, fabricarea produselor din
lemn, electronic şi automatizări, textile , turism şi alimentaţie publică, industrie alimentară ( calificări
cerute pe piaţa muncii). În ceea ce priveşte continuarea studiilor de către absolvenţii de învăţământ
obligatoriu filieră tehnologică au dorit să îşi continue studiile prin stagii de practică un procent de
25,41 % iar 74,59 % continuă studiile pe ruta directă.
Grafic 19
Ponderea claselor pe filiere

Prin urmare, unităţile de învăţământ vor organiza pregătirea profesională la toate nivelurile
educaţionale pentru un domeniu de calificare profesională (învăţământ profesional,
învăţământ liceal – filiera tehnologică şi învăţământ postliceal) pentru a concentra investiţia
de resurse şi a diminua costurile şcolarizării.
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O noutate pentru anul şcolar 2012-2013 este şi continuarea studiilor prin învăţământul
profesional şi care are ca obiective dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor,
specifice unei calificări profesionale de nivel 2 corespunzător nivelului de referință 3 al
Cadrului European al calificărilor şi dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor
preponderent în cadrul stagiilor de pregătire practică organizate la operatori economici
.Învățământul profesional este de 2 ani şi este organizat după clasa a IX‐ a, ca parte a
învățământului liceal, filiera tehnologică
2.4.7.4 Principalele concluzii din analiza Învăţământului Profesional Tehnic judeţean
În baza analizei făcute asupra fiecărui indicator în parte se desprind următoarele concluzii :
Concluzii
Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane in ÎPT
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT
Desprinse
din Creşterea implicării şcolilor din ÎPT în programe active pentru
contextul european ocuparea forţei de muncă
de politici şi formare Creşterea nivelului de pregătire, prin sisteme mai bune de educaţie
şi formare şi promovarea culturii antreprenoriale.
profesională
Asigurarea unor resurse umane competente pe piaţa muncii, atât
prin formarea lor iniţială de calitate, prin sistemul educaţional, până
la intrarea pe piaţa muncii, cât şi prin valorificarea potenţialului
fiecărui individ prin ocupare, respectiv prin asigurarea
oportunităţilor de dezvoltare profesională, de actualizare a
cunoştinţelor, de perfecţionare şi îmbunătăţire a competenţelor,
pentru a face faţă dinamicii sociale, economice şi tehnologice
Desprinse
din Pentru o mai bună potrivire cu nevoile curente şi viitoare ale pieţei
muncii, este necesară o îmbunătăţire a nivelului cunoştinţelor,
asumarea
contribuţiei ÎPT la deprinderilor şi competenţelor.
obiectivul strategic al Promovarea prioritară a calificărilor/competenţelor care contribuie
UE
pentru
2010 la economia bazată pe cunoaştere.
Pentru a putea adapta continuu competenţele indivizilor la nevoile şi
(Lisabona)
dinamica pieţei muncii, sunt esenţiale competenţe de bază,
transversale, dobândite încă din educaţia şi formarea iniţială, ce îi
permit adultului să acumuleze, să actualizeze continuu, prin învăţare
pe parcursul întregii vieţi.
Adoptarea la toate nivelurile de planificare a unor ţinte şi măsuri
adecvate pentru apropierea de indicatorii de referinţă UE
(Benchmarks), măsurarea sistematică a progresului în îndeplinirea
indicatorilor propuşi.
Desprinse
din Creşterea atractivităţii sistemului ÎPT
contextul educaţional Creşterea gradului de adecvare a procesului de formare şi evaluare
în raport cu SPP
Rute de formare mai flexibile pentru a permite cu uşurinţă
valorificarea achiziţiilor unui anumit parcurs de formare, respectiv
sprijinirea pentru a trece dintr-o rută de formare în alta .
Dezvoltarea unor scheme flexibile de transfer între calificări, dar şi
a unor scheme funcţionale de tranziţie de la şcoală la locul de
muncă pentru absolvenţii de ÎPT
Desprinse
din Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice : asigurarea
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cuprinderii fiecărui copil şi tânăr de vârstă şcolară într-o formă de
învăţământ şi dezvoltarea unor programe educaţionale
individualizate adresate adulţilor care nu au beneficiat de prima
şansă oferită de educaţie pentru dobândirea competenţelor cheie,
pentru a putea participa activ pe piaţa muncii
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE
Raportul
număr Nivelul încadrării cu personal este în general prea ridicat, iar
elevi/număr norme raportul elev-profesor în scădere. Nr. elevilor va continua să scadă,
dar este probabil ca scăderea să difere semnificativ în funcţie de
didactice
nivelul de învăţământ .Pentru a realiza o eficienţă sporită a actului
educaţional este necesară organizarea unităţilor de învăţământ pe
verticală şi nu pe orizontală , reorganizarea reţelei şcolare în scopul
eliminării claselor cu efective mici , precum şi a claselor cu predare
simultană. şi reducerea numărului de clase cu efective mici de elevi,
în special la învăţământul profesional, tehnic şi vocaţional, prin
comasarea claselor de acelaşi profil/specializare/calificare
profesională în cadrul aceleiaşi unităţi şcolare sau comasarea
unităţilor şcolare de acelaşi tip din aceeaşi localitate
Resurse umane din Pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT
trebuie luate măsuri în ceea ce priveşte actualizarea competenţelor
ÎPT
de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările
organizaţionale din mediul economic. De asemenea, trebuie avute în
vedere şi competenţele metodice şi cele aferente noilor calificări
cerute pe piaţa muncii.
Introducerea unor măsuri specifice de susţinere şi motivare,
întărirea intrărilor în sistem, autonomie instituţională completă în
definirea normei didactice şi de cercetare, facilitarea şi
impulsionarea procesului de perfecţionare de-a lungul carierei
profesionale.
Elaborarea unui program la nivel naţional care să includă măsuri la
toate nivelurile : administrativ- managerial, al formării şi dezvoltării
profesionale, al promovării, al condiţiilor şi relaţiilor de muncă, al
profesionalizării carierei didactice.
Resurse materiale şi Pentru a beneficia de sisteme de educaţie şi formare de calitate, se
impune modernizarea infrastructurii educaţionale şi de formare,
condiţii de învăţare
inclusiv prin dotarea cu echipamente şcolare şi tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). De asemenea, este necesară
identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea
infrastructurii şi a dotărilor şi elaborarea de noi programe de
reabilitare şi modernizare a infrastructurii şi de programe de dotare
cu echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate. Sunt
necesare investiţii în resurse materiale şi umane pentru a transforma
şcolile în adevărate centre comunitare de învăţare.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE PROCES
Întărirea capacităţii manageriale nu numai la nivelul şcolilor, ci şi al
Mecanisme
decizionale
şi autorităţilor locale ,deoarece fără o pregătire adecvată a autorităţilor
şi dezvoltarea unor departamente bine pregătite pentru problematica
descentralizarea
funcţională în TVET educaţională, nu putem vorbi de o bună funcţionare în sistemul
descentralizat.
Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea
procesului de descentralizare, cu stabilirea unor competenţe clare
contextul demografic
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legate de managementul integrat al resurselor umane, precum şi de
managementul financiar.
Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor
parteneriale create la nivel local şi regional, precum şi identificarea
unor soluţii de susţinere a activităţii acestor structuri
Serviciile
de Dezvoltarea unui sistem corespunzător de informare, consiliere şi
orientare şi consiliere orientare, integrat şi corespunzător, pentru potenţialii beneficiari de
învăţare de toate vârstele şi din toate mediile şi creşterea gradului de
acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere cu privire
la numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi
aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea
carierei, respectiv a traseului de pregătire.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE
Rata
netă
de Programe care să permită accesul la educaţie pentru elevii proveniţi
cuprindere
în din mediul rural şi îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi
consiliere pentru categoriile expuse riscului
educaţie
Gradul
de
cuprindere
în
educaţie
Ratele de tranziţie în Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii
învăţământul liceal şi educaţionale de calitate pentru toţi în special pentru elevii din
mediul rural şi pentru cei proveniţi din medii dezavantajate
profesional
Stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la
următorul nivel de calificare în perspectiva 2013 ( rata abandonului
şcolar timpuriu să nu depăşească 15%, respectiv rata de absolvire a
învăţământului secundar să fie de cel puţin 85 % dintre cei în vârstă
de 22 de ani )
Dezvoltarea unor instrumente financiare de sprijin care să permită
Abandonul şcolar
participarea grupurilor vulnerabile la educaţie şi formare
Rata de părăsire Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin
timpurie a sistemului acordarea unor facilităţi de menţinere în sistemul de formare
profesională iniţială a tinerilor proveniţi din mediul rural sau din
de educaţie
grupuri vulnerabile şi flexibilizarea rutelor de reintrare în sistemul
educaţional.
Creşterea oportunităţilor de accesare şi evaluare a învăţării bazată
Nivelul
pe unităţi de competenţă ,
competenţelor cheie
Adoptarea unei centrări pe beneficiarul învăţării în conceperea
programelor de educaţie şi formare
Asigurarea dezvoltării competenţelor cheie ca parte integrantă a
tuturor proceselor de învăţare
Ameliorarea proceselor de predare învăţare prin redefinirea
standardelor educaţionale şi promovarea instruirii centrate pe elev
Rata de participare Diversificarea sistemului de ofertare pentru asigurarea celei de-a
în formarea continuă doua şanse la educaţie, a educaţiei de bază a adulţilor
a populaţiei adulte ( Extinderea reţelei de servicii educaţionale pentru adulţi
25-64 ani)
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT
Rata
şomajului Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei
tinerilor din grupa de absolvenţilor prin încheierea de protocoale de colaborare între ISJuri şi AJOFM-uri, monitorizarea administrativă a inserţiei
vârstă 15-24 de ani
Ponderea şomerilor absolvenţilor prin parteneriatul ISJ-AJOFM ,realizarea de proiecte
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tineri în numărul privind inserţia absolvenţilor de către CJRAE de la nivelul
judeţelor, compatibilizarea datelor din şomaj cu noile trasee şi
total al şomerilor
Şomajul de lungă finalităţi ale sistemului de educaţie şi formare profesională .De
asemenea sunt necesare realizarea periodic a unor sondaje în rândul
durată
Rata de inserţie a absolvenţilor şi a angajatorilor care să vizeze inserţia profesională,
absolvenţilor la 6,12 gradul de utilizare a competenţelor şi alte informaţii utile privind
şi 36 luni de la finalităţile sistemului de educaţie şi formare profesională.
absolvire, pe niveluri
de
educaţie
şi
domenii/profiluri de
formare profesională
DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI TVET
Structura ofertei pe Creşterea semnificativă a numărului şi varietăţii ofertelor de
domenii de formare educaţie şi formare , pentru a asigura mai multe opţiuni şi o
accesibilitate sporită
profesională,
Evaluarea sistematică a planurilor de şcolarizare la nivel local şi
profiluri şi calificări
regional , din perspectiva relevanţei pentru cerinţele şi tendinţele de
pe piaţa muncii. Această măsură ar trebui corelată cu restructurarea
reţelei şcolare.

2.5.REZUMATUL PRINCIPALELOR CONCLUZII ŞI OBIECTIVELE
DEZVOLTĂRII ÎPT
Concluzii din analiza evolutiei demografice
Reducerea populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 ani, concomitent
cu creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste 65 ani, arată pericolul unui
deficit de forţă de muncă tânăra, dar şi necesitatea de personal calificat pentru asistenţa
socială şi medicală, care se vor avea în vedere la planificarea ofertei educaţionale.
Eficientizarea reţelei şcolare va trebui să ia în considerare numărul de intrări care vor fi
ţinând cont de rezultatul acestei analize: spor natural negativ, populaţie îmbătrânită, populaţia
viitoare preponderent feminină în anumite zone, educaţie multiculturală, creşterea accesului
pentru grupurile etnice dezavantajate. Evoluţiile demografice scot în evidenţă necesitatea
implicării unităţilor de învăţământ ca furnizori de formare continuă, pentru pregătirea grupei
de vârsta de mijloc pentru cerinţele de competenţe şi calificări cerute pe piaţa muncii. Vor fi
luate în considerare şi fenomenele de migraţie externă.
Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi,
competente tehnice generale, solide; realizarea de parteneriatelor şcoală agent economicsi
realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici.
Concluzii din analiza mediului economic
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Pentru trasarea prioritatilor si obiectivelor dezvoltarii ITP trebuie sa tinem cont de:
- dezvoltarea specifica a unor ramuri economice in diferite zone ale judetului Satu Mare.
- tendinţa de creştere a ponderii unor sectoare economice (exemplu servicii,) în paralel cu
scăderea ponderii altor sectoare în formarea PIB.
- diversitatea activităţilor industriale sau dimpotrivă concentrarea activităţilor industriale în
anumite sectoare
Analiza SWOT menţionează ca şi puncte tari specializarea industrială a judeţului, atractivă
pentru investitorii străini din acest domeniu, orientarea către export a economiei locale,
costurile atractive cu forţa de muncă, mentalitatea locuitorilor faţă de muncă, precum şi
resursele naturale bogate şi diversificate insuficient exploatate mai ales în agricultură şi
turism. Alte puncte forte ale judeţului sunt resursele naturale şi umane satisfăcătoare ce
favorizează dezvoltarea mediului antreprenorial local şi existenţa unui număr mare de
produse cu specific local, relativ cunoscute pe piaţă. Principalele puncte slabe ale judeţului în
ceea ce priveşte atragerea de noi investitiori este infrastructura deficitară de transport cu
restul ţării şi migraţia forţei de muncă calificate, precum şi a celei cu studii superioare în
străinătate şi în marile centre urbane din România. La acestea se adaugă infrastructura
deficitară de transport, care face ca unele zone rurale din judeţ să fie relativ izolate.
Se impune ca implicare pentru dezvoltarea resurselor umane:
-cunoaşterea limbilor străine, formarea unor compentenţe adecvate pentru noile tehnologii,
design, marketing, calitate, tehnici de vânzare, creşterea nivelului tehnic de calificare
-colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate: tehnice şi
comerciale/economice, tehnice/artistice, cunoaşterea IT, formarea continuă a profesorilor în
parteneriat cu întreprinderile ;
-adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de muncă diverse, consolidarea pregătirii
profesionale indiferent de calificare cu competenţe specifice economiei de piaţă;
-asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide;
-dezvoltarea parteneriatului şcoală-agenţi economici;
Oferta educatională trebuie să reflecte, prin structura sa (proporţional cu nevoile pieţei
muncii) ponderea crescută a sectoarelor economice în dezvoltare: servicii, turism, construcţii.
Modificarile structurale din economia judetului, prin modificări ale ponderilor sectoarelor şi a
activităţilor economiei judetului la formarea PIB implica competenţe adecvate şi o mobilitate
ocupaţională sporită a forţei de muncă.
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Indentificarea domeniilor şi profilelor de formare profesională prioritare pentru dezvoltarea
rurală.
Concluzii din analiza capitolului Piata muncii.
Date desprinse din analiza:
- Analiza pe grupe de vârstă relevă faptul că populaţia ocupată cu nivel de instruire primar şi
gimnazial se regăseşte predominant în grupele de vârstă de peste 50 ani, iar populaţia cu nivel
de instruire profesional şi liceal se încadrează în grupele 35-49 ani, respectiv 35-44 ani.
- În ciuda evoluţiei pozitive din ultimul deceniu, structura ocupării la nivel judeţean este una
specifică zonelor subdezvoltate, cu un sector primar supradimensionat şi dominant, bazat pe
agricultură de subzistenţă, cu un sector industrial bazat pe activităţi cu valoare adăugată
redusă şi un sector terţiar puternic sub-dezvoltat, susţinut în mare parte de serviciile publice.
Efectul acestei stări de fapt se regăseşte în nivelul scăzut al productivităţii muncii, PIB per
locuitor, salarizării şi puterii de cumpărare;
- Comparând evoluţia în timp a numărului populaţiei ocupate şi a celei salariate, observăm că
ponderea persoanelor ocupate cu statut de salariat a scăzut de la 69% la începutul anilor 90, la
51% în prezent, ceea ce denotă că tot mai mulţi sătmăreni desfăşoară activităţi pe cont
propriu (întreprinzători)
Scaderea ratei de ocupare si cresterea somajului in randul tinerilor are implicatii in
dezvoltarea resurselor umane, ITP:
-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, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi
şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor –
prioritate permanentă a managementului şcolar.

2.2 Analiza nevoilor – autoevaluarea internă
A. Indicatori
Numărul de elevi şcolarizaţi este în continuă scădere

iar pierderi de elevi se

înregistrează la ruta progresivă de calificare şi la învătământul obligatoriu.
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Scolarizarea si frecventa
Indicatori / an

07/08

08/09

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

933
14

773
19

680
5

641
16

601
12

531
7

354
66

592
14

1
56
0
856
5
3
29

5
25
0
729
0
5
40

5
60
1
604
10
5
62

5
62
3
523
20
22
59

7
70
2
452
18
54
61

8
100
5
389
27
11
45

1
285
8
39

76
9
476
17
46

scolar

Elevi inscrisi
Transferati la
alte unitati
veniti
retrasi
exmatriculati
ramasi
corigenti
repetenti
Medii scazute la
purtare (pentru
absente nemotivate)

An scolar
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Nr. Elevi
1096
933
773
680
641
601
531
354
595
506

Nr.profesori
83
72
65
56
50
55
47
35
65
52

Nr.elevi/nr.profesori %
13.20 %
12.95 %
11.89 %
12.41 %
12.82 %
10.92 %
11.29 %
10.11 %
9,15%
9.73%

Există o rată de promovare şi absolvire apropiată sau peste media judeţului ca şi o rată
de succes ridicată la examenele de certificare a competenţelor profesionale, dar o rata de
succes scăzută la examenul de bacalaureat. O problemă care trebuie să fie analizată este în
legătură cu o creştere a numărului de elevi care nu au promovat sau nu s-au prezentat la
examenele de încheiere a situaţiei şcolare sau de corigenţă.
În ceea ce priveşte inserţia socio – profesională a absolvenţilor care au susţinut
examenul de bacalaureat se poate spune că doar 10% continuă studiile, 20% sunt someri si
70% sunt angajati.
Conform datelor din dosarele personale din ultimii ani şcolari profesorii de discipline
tehnice şi maiştrii instructori sunt calificaţi în procent de 100%.
B. Predarea şi învăţarea
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Cadrele didactice depun interes pentru partea aplicativă şi practică a formării şcolare,
pentru formarea competenţelor specifice calificărilor profesionale, şi pentru asigurarea unei
baze temeinice de cultură generală.
Strategiile didactice sunt tot mai folosite de cadrele didactice alături de metodele şi
strategiile învăţării centrate pe elev care trebuie să devină o prioritate a şcolii.
În anul şcolar 2006 – 2007 s-a început implementarea sistemului de asigurare a
calităţii pentru toate cele

8 principii ale calităţii, iar planul de îmbunătăţire, ţintele

îmbunătăţirii şi planurile de acţiune monitorizate şi analizate, vor conduce la evaluarea
performanţei şcolii, la stabilirea mivelului de calitate atins.
Anual se efectuează şi sondaje de opinie cu scopul cunoşterii aspectelor mei relevante
privind relaţia profesor – elev, relaţia şcoală – părinţi, cât şi pentru obţinerea unor opinii şi
sugestii referitoare la calitatea procesului de predare – învăţare şi la calitatea serviciilor
educaţionale oferite beneficiarilor.
C. Resurse
Şcoala dispune de un corp principal de clădire destinat desfăşurării cursurilor şi un
corp separat amenajat unde se desfăşoară atat cursuri cat si instruirea practică a elevilor .
Personalul scolii in anul scolar 2015-2016 este format din 52 cadre didactice si 17 persoane
in aparatul administrativ. Cadrele didactice sunt calificate in procent de 100%.
Personalul didactic este permanent preocupat de perfectiomare,parcurgand in paralel
cu obtinerea gradelor didactice si stagii de formare in specialitate si metodica.

Distributia cadrelor didactice in functie de statutul lor:
Total cadre didactice

Titulari

Detasati

Suplinitori

52
100 %

41
78,84 %

0
0

5
9,6%

Plata cu
ora
2
3,8%

Cumul
4
7,6%

Distributia cadrelor didactice in functie de gradele didactice:
Total cadre
didactice
52
100 %

Gradul didactic I

Gradul didactic II

34
65.38 %

7
13.46 %

Dinamica incadrarii scolii cu personal didactic:
06/07 07/08 08/09 09/10
Indicatori
83
72
65
56
Total cadre didactice
din care:
55
50
48
41
Titulari
65

Definitivat
10
19.23 %

Doctorat
1
1.92%

10/11
50

11/12
55

12/13
47

13/14
35

14/15
65

15/16
52

32

31

33

29

46

41
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Detasati
Suplinitori
Pensionari cu cumul
de functii
Plata cu ora
Grad didactic I
Grad didactic II
Definitivat
Debutanti
Doctorat

10
10

10
10

5
4

8
2

9
2

14
-

8
-

5
-

11
4

5
4

8
49
9
17
8
-

2
35
10
16
11
-

8
33
10
18
4
-

5
34
11
11
-

7
27
9
10
4
-

10
30
8
15
2
-

6
28
11
6
2
-

1
20
9
6
-

4
42
10
11
2
-

2
34
7
10
1

Realizarea unui învăţâmânt modern este uşurată de buna dotare cu mijloace de
învăţămînt a laboratoarlor şi cabinetelor de utilizarea bazei materiale a bibliotecii şi a
manualelor alternative, materialelor didactice audio – video, a softurilor didactice prin baza
materială a celor 4 laboratoare de informatică cu reţele de calculatoare conectate la internet.
Pentru toate disciplinele de cultură generală se utilizează manuale şi auxiliare
curriculare aprobate de MECT dar lipseşte în general oferta de manuale pentru anul de
completare, situaţie care impune ca profesorii de specialitate să realizeze suporturi de curs,
auxiliare curriculare, să recurgă la informaţii de pe internet, la cartea tehnică din bibliotecă
sau la cea personală.
D. Rezultatele elevilor şi activitatea de consiliere şi orientare
Rezultatele elevilor au fost prezentate la 1.3. B şi 2.2. A iar în ce priveşte consilierea
şi orientarea profesională a elevilor aceasta se asigură prin traseul consilier şcolar – diriginţi –
elevi dar activitatea trebuie îmbunătăţită în continuare prin asigurarea informaţiilor şi
materialelor necesare, prin formarea diriginţilor pentru a realiza cu eficienţă mai mare
sprijinirea elevilor în domeniul orientării lor spre carieră, cunoaşterea pieţei muncii şi
prognoza acesteia pe termen mediu şi lung.
Un aspect principal al educaţiei generale pe care o asigura şcoala este educarea şi
consilierea elevilor în vederea alegerii carierei, formarea unei atitudini pozitive faţă de
muncă, dezvoltarea unei motivaţii superioare şi a idealului profesional.
Astfel, în şcoală funcţionează un cabinet de asistenţă psihopedagogică, amenajat şi
dotat corespunzător, cu mobilier, calculator, instrumente de lucru specifice consilierii- baterii
de teste de ultima generaţie, chestionare, fişe de lucru, cărţi şi reviste de specialitate.
Scopul fundamental al consilierii desfăşurată în şcoală este asigurarea unei funcţionări
optime a individului şi grupului, scop care se poate atinge prin împlinirea obiectivelor
consilierii: promovarea sănătăţii şi a stării de bine; dezvoltare personală; prevenţie.
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În vederea unei corecte orientări şcolare şi profesionale consilierea din şcoală se
desfăşoară după următoarele obiective şi funcţii specializate, bine definite :
- cunoaşterea şi autocunoaşterea personalităţii elevilor, în vederea corelaţiei cât mai
eficiente între posibilităţi-aspiraţii şi cerinţe socioprofesionale; stimularea elevilor capabili de
performanţe superioare să opteze pentru domenii profesionale în concordanţă cu aptitudinile
speciale de care dispun etc.;
- educarea elevilor în vederea unor opţiuni şcolare şi profesionale corecte şi realiste;
facilitarea perceperii categoriilor socioprofesionale şi de apreciere a situaţiilor reale de
muncă, de respect pentru fiecare domeniu de activitate;
- îndrumarea şi consilierea elevilor în scopul planificării propriilor studii în raport de
viitoarele proiecte profesionale şi de carieră; sprijinirea elevilor în prefigurarea proiectivă a
devenirii;
- informarea şcolară şi profesională, ce vizează cunoaşterea unor informaţii corecte şi
suficiente despre profesie şi domenii profesionale, cunoaşterea realităţilor economice şi
sociale, precum şi a riscurilor şi avantajelor profesionale; informarea părinţilor cu privire la
posibilităţile de formare ale elevilor, precum şi cu dinamica obiectivă a rutelor şcolare şi
profesionale;
- corectarea opţiunilor formulate eronat, reorientarea prin consiliere;
- consilierea elevilor, profesorilor şi părinţilor are în vedere elemente de examinare
psihologică şi psihosocială a elevilor în general, şi a elevilor-problemă în special, aspecte ale
adaptării acestora la mediul şcolar, familial şi informal, prevenirea şi rezolvarea cazurilor de
eşec şi abandon şcolar, orientarea şcolară şi profesională a elevilor, adaptarea în şcoalăfamilie-comunitate;
- proiectarea măsurilor specifice pentru optimizarea activităţilor educative;
- sprijinirea activităţilor de perfecţionare şi de cercetare pedagogică organizate de
instituţiile de specialitate;

E. Calificări şi curriculum
Şcoala pregateste elevi in profilurile si pentru domeniile tehnic, mecanic si electric,
elevii sunt pregătiţi în specializări şi meserii cerute pe piaţa muncii obţinând certificate de
competenţă profesională pentru fiecare nivel de calificare profesională:
Curriculumul utilizat este cel naţional iar CDŞ şi CDL sunt elaborate în şcoală,
avizate şi urmărindu-se pentru cel de dezvoltare locală consultarea agenţilor economici.
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F. Parteneriat şi colaborare
Principalele aspecte privind parteneriatele şi colaborarea au fost prezentate la 1.3. C
iar principalii agenţi economici sunt menţionaţi în Anexa nr. 5.
Colaborarea cu Consiliul Local şi cu Primăria se concretizează prin asigurarea
condiţiilor necesar funcţionării optime a şcolii, prin analiza posibilităţilor de obţinere a
investiţiei necesare construirii unei săli de sport şi a unor noi ateliere şcoală.
În fiecare an şcolar se încheie cu părinţii acordul de parteneriat pentru educaţie,
contractul de parteneriat cu Consilul reprezentativ al părinţilor şi protocolul de colaborare cu
I.P.J. pentru îmbunătăţirea climatului de siguranţă şi a stării disciplinare din şcoală.
De asemenea există o strânsă colaborare cu Teatrul de Nord, la stagiunile căruia elevii
noştri participă în fiecare an.
Trebuie de asemenea menţionat că în cadrul proiectelor în care sunt implicate cadrele
didactice şi elevii şcolii s-au realizat colaborări cu Centrul antidrog, SPAS, Poliţia de
Proximitate, Protecţia Copilului, Protecţia Mediului, Fundaţia „Salvaţi copiii”, Fundaţia
„Tineri pentru tineri”.

Concluzii
Pe baza analizei efectuate se poate prognoza că interesul comunităţii pentru profilul
şcolii nu va scădea având în vedere rezultatele obţinute, dinamica serviciilor şi oferta de
locuri de muncă în acest sector, alături de avantajele ÎPT care asigură o pregătire a
elevilor în acord cu cerinţele pieţei muncii şi o dublă recunoaştere a rezultatelor învăţării:


cea cu scop educaţional realizată prin dobândirea certificatului de absolvire a
învăţământului obligatoriu, necesară pentru continuarea studiilor şi



cea cu scop profesional, realizată prin nominalizarea competenţelor dobândite
în certificate de competenţe profesionale

Această constatare trebuie să direcţioneze şi oferta educaţională a şcolii şi adaptarea
acesteia la cerinţele rezultate din demografia şi dezvoltarea economico-socială a
localităţii, zonei şi regiunii în care se află unitatea noastră şcolară, la nevoile educaţionale
ale elevilor şi interesele părinţilor acestora, la cerinţele eficientizării evoluţiei
parteneriatului educaţional şi implicării comunitare.

2.3. Analiza SWOT

68

COLEGIUL TEHNIC „UNIO-TRAIAN VUIA”
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 corpul profesoral existent;
 laboratoare
informatică
cu
echipament performant şi conectarea la
Internet;
 monitorizare cu camere video;
 concretizarea activităţii cadrelor
didactice prin rezultatele deosebite ale
elevilor la concursuri şi examene;
 implementarea noilor IT şi a
platformei AEL;
 interesul constant al elevilor şi al
comunităţii pentru profilul şcolii;
 parteneriatele;
 numărul ridicat de absolvenţi care
obţin un loc de muncă sau se înscriu în
învăţământul superior;
 practica la agenţii economici;
 discipline opţionale;
 elevi capabili de performanţă.
OPORTUNITĂŢI

 realizarea partiala a planurilor de
scolarizare;
 abandonul şcolar;
 insuficienta pregătire a
cadrelor
didactice în domeniul psihopedagogiei
speciale;
 fond de carte insuficient pentru
disciplinele de specialitate;
 consiliere şi orientare deficitară la
învăţământul profesional – canale de
informaţii insuficiente privind piaţa forţei
de muncă;
 clasele pentru calificarea de nivel 3
prin ruta progresivă s-au redus;

 sensibilizarea comunităţii locale şi
judeţene în funcţie de nevoile şcolii;
 înfăptuirea descentralizării;
 proiectarea planurilor de şcolarizare
în funcţie de cererea pieţei;
 sprijin concret al Consiliului Judeţean
pentru cei peste 40% elevi şcolarizaţi din
judeţ;
 implicarea unor foşti elevi ai liceului
– patroni, în sponsorizări;

 reducerea populaţiei de vârstă şcolară
până în 2020;
 migraţia externă;
 interesul redus al unor familii pentru
parcursul şcolar al propriilor copii;
 insuficienţa
motivaţiilor,
a
stimulentelor financiare pentru cadrele
didactice.

AMENINŢĂRI

2.4. Aspecte care necesită îmbunătăţire
Procesul de predare-invatare
-Accentuarea calitatii in toate activitatile organizate pentru elevi si cu elevii
-Utilizarea in mai mare masura a invatarii centrate pe elev
-Adaptarea demersului didactic in functie de nevoile elevilor si stilurile de invatare depistate
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-Implementarea unui program de sprijin de invatare pentru elevii cu nevoi speciale
Resurse materiale si umane
-Asigurarea ambientului educational in care se desfasoara activitatea didactica
-Dezvoltarea bazei materiale din cabinete si laboratoare
-Implicarea in mai mare masura a cadrelor didactice in gestionarea resurselor
-Continuarea participarii cadrelor didactice la cursuri de formare pentru dezvoltarea in cariera
Management
-Dezvoltarea lucrului in echipa
-Implicarea cadrelor didactice in elaborarea proiectelor de dezvoltare institutionala
-Dezvoltarea parteneriatului scoala-familie
-Valorificarea in mai mare masura a parteneriatelor incheiate cu agentii economici
-Participarea la proiecte de finantare

În vederea eliminării punctelor slabe şi luând în considerare ameninţările care pot
împiedica realizarea misiunii asumate se propun următoarele obiective şi ţinte strategice pe
termen lung:
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PLANURI OPERATIONALE
2015-2016
Opţiuni strategice
- Sunt vizate în principiu acţiuni complementare în cadrul celor patru opţiuni strategice de bază :investiţie
în resurse umane, dezvoltare curriculară, finanţare şi dotare şi relaţii comunitare
Opţiuni strategice pentru perioada 2014 – 2019

Ţinte
strategice/
Opţiuni
Îmbunătăţirea
strategice elevilor
participării
(cantitativ şi calitativ) la
activităţile didactice
prin atragerea şi
motivarea acestora
Accent pe învăţarea în
clasă prin metode
didac- tice moderne,
interactive, centrate pe
elev

Opţiunea investiţiei în
resursa umană
 Formarea
continuă
şi
perfecţionarea personalului dactic în
scopul promovării metodelor
didactice moderne,interactive, centrate
pe elev
 Atragerea şi menţinerea
personalului didactic cu
performanţe deosebite
 Monitorizarea şi îndrumarea
activităţilor didactice, inclusiv
prin utilizarea cadrelor-resursă
existente la nivelul şcolii
 Îmbunătăţirea frecvenţei şi
calităţii activităţilor metodice şi
ştiinţifice la nivelul catedrelor de
specialitate

Opţiunea curriculară
 Adaptare şi planificare coerentă
conţinuturi, competenţe, metode
vizând creşterea atractivităţii orelor
 Aplicarea curriculumului la clasă
pe bază de metode didactice
moderne, inclusiv prin utilizarea
instruirii asistate de calculator,
utilizând mijloace didactice şi
auxiliare curriculare care să
crească atractivitatea orelor
 Diversificarea metodelor de
evaluare, planificarea şi
standardizarea evaluării elevilor
şi creşterea transparenţei acesteia
 Ofertă educaţională (CDŞ,
activităţi extracurriculare şi
extraşcolare)dinamică şi coerentă,
conformă cu nevoile elevilor şi
resursele existente
 Planificarea şi realizarea de
activităţi educative şi de orientare
şcolară
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Opţiunea financiară
şi a dotărilor
materiale
 Îmbunătăţirea dotării cu
mijloace şi materiale didactice,
inclusiv la nivelul tehnicii de
calcul şi a programelor de
calculator
 Promovarea şi susţinerea
performanţelor înalte
(recompense, finanţare
concursuri şi competiţii)
 Recompensarea cadrelor
didactice cu performanţe
deosebite în activitate pe baza
unui sistem de criteria stabilite
prin consens
 Promovarea şi susţinerea
activitatilor culturale,
sportive (finantarea
acestora)
 Asigurarea comunicării între

cadrele didactice prin
dotare tehnică şi servicii
Internet

Opţiunea
relaţiilor
Stabilirea/revizuirea
comunitare

relaţiilor de parteneriat cu
instituţii locale de
învăţământ, cultură şi artă
vizând organizareade
activităţi complementare/
motivatoare studiului (Ziua
Porţilor Deschise,
simpozioane etc.)
 Accentuarea rolului şi
responsabilităţii părinţilor în
monitorizarea participării
elevilor la activităţi
 Actualizarea contractelor cu
agentii economici
 Colaborarea cu IŞJ şi
CCD în scopul formării
continue
 Implicarea unui număr mai
mare de cadre didactice în
cooperarea europeană în
domeniul educaţiei şi
facilitarea schimbului de bune
practici
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Corelarea competentelor
dobandite de elevi in
scoala cu competentele
cheie necesare integrarii
in spatiul european

 Documentare actuală şi modernă
privind teoria şi practica pedagogică
Monitorizarea aplicarii competentelor
dobandite prin cursurile de formare
continua
 Depunere de aplicatii pentru
mobilitati individuale prin
programe europene

 Planul de scolarizare in
concordanta cu PLAI si PRAI
 Aplicarea corecta a programelor
de studiu tinand cont de
competentele vizate
 utilizarea produselor finale ale
proiectelor europene desfasurate
in scoala in curriculumul scolar

Crearea în scoală a
unui climat de
sigurantă fizică si
psihică.Reducerea
cazurilor de violenta

 Promovarea comunicării
deschise, eficiente, climatului de
colaborare si cooperare
 Imbunatatirea activitatii
comisiei de disciplina
 Rolul consiliului elevilor
 Rolul consilierului scolar
 Eficientizarea serviciului pe
scoala

 transmiterea la zi a tuturor
dispozitiilor ISJ ,MECTS
 Desfasurarea intregii activitati pe
baza unei planificari riguroase
 Ofertă educaţională (CDŞ,
activităţi extracurriculare şi
extraşcolare)conforma cu optiunile
elevilor si parintilor
 transparenta in evaluarea elevilor
 monitorizarea cazurilor de
violenta ,tipurilor acestora
planurilor de remediere
 Activitati educative antiviolenta

 Pregatire suplimentara cu elevii in
regim de voluntariat
 Îmbunătătirea rezultatelor la
învătătură prin depistarea elevilor
cu dificultăti de învătare si
sprijinirea prin programe speciale
de recuperare
 Rolul profesorilor itineranti

 Adaptare currriculara
 Ore de pregatire suplimentara
 Munca diferentiata
 Includerea unor activitati
extracurriculare in scema orara a
clasei (colectiv sportive,ansamblu
coral etc)

Sprijinirea elevilor mai
putin motivati sau mai
putin sustinuti de familii
în vederea incurajarii
performantelor sau
reducerii absenteismului
si ameliorării rezultatelor
scolare
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 Dotarea spatiilor de
invatamant cu mijloace
didactice moderne
 Efectuarea pregatirii practice
la agenti economici
 Efectuarea unor ore de
laborator la institutii de
invatamant superior
 Amenajarea laboratoarelor de
specialitate,CDI
 Îmbunătătirea conditiilor
de lucru/studiu
 Motivarea elevilor capabili
de performantă
 Instalarea camerelor
de supraveghere
video
 Asigurarea asistentei
medicale si a protectiei muncii
pentru elevi
si personal
 Sustinere financiară prin
derularea programelor sociale
guvernamentale si identificarea
altor forme (tabere, burse
private)
 Sustinerea participarii elevilor
la concursuri ,comunicari
stiintifice alte activitati
 dotarea bibliotecii cu carti
de specialitate ,manuale
scolare pt. ciclul superior al
liceului

 Colaborarea cu agentii
economici in vederea
efectuarii activitatii
practice a elevilor
 Colaborare cu scolile
partenere din strainatate
 Depunerea de aplicatii
pentru noi proiecte
comunitare
 Colaborare cu firme
de specialitate care sa
asigure protectia si
siguranta elevilor
 Colaborare cu
politistul de proximitate
Colaborare cu parintii
 Colaborare cu CJRAE

Colaborarea cu sustinatorii
legali ai elevilor
 colaborare cu ONG
 colaborare cu
Centrul de
Eexcelenta
 colaborare cu
institutii
administrative locale
(primarii,biserica
,protectia copilului
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Opţiunile strategice selectate pentru realizarea ţintelor propuse se transpun la nivel tactic prin programe (multi)anuale care pot
viza una sau mai multe ţinte strategice.

Planurile operationale sunt structurate pe programele cuprinse în PAS 2014-2019 şi precizează, la nivelul fiecărui program:
obiectivele specifice anului şcolar, activităţile considerate minim necesare pentru atingerea obiectivelor propuse şi estimarea
resurselor necesare.

1.Formarea continuă a personalului didactic
1.1.
Obiective specifice
1) Autoevaluare privind nevoia de formare continuă şi participarea la programele oferite de institutiile abilitate, în limita
intereselor institutionale şi personale, cu finantarea asigurată la nivelul programelor şi/sau din veniturile personale .
2) Identificarea în colaborare cu CCD şi ISJ a programelor şi activitătilor de formare care răspund nevoilor identificate
3) Participarea a cel putin 1/4 din personalul didactic la programele şi activitătile de formare identificate
4) Realizarea la nivelul fiecărei catedre a cel putin o activitate metodică şi cel putin 1 lectie deschisă pe semestru vizând utilizarea la
clasă a metodelor interactive, centrate pe elev
5) Asistarea la cel putin 2 ore pe semestru a personalului didactic care a participat la programe şi activităti de formare continuă
1.2. Activităti şi indicatori de realizare
Descrierea activitătii
Informarea şefilor de catedre şi personalului
administrativ privind situatia programului de
formare continuă
Facilitarea participării şi
participarea efectivă a personalului
la activitătile de formare

Responsabili

termen

Director

Octombrie

Şefi catedre

Obtinerea şi diseminarea
Autoevaluarea
nevoilor deinformatiilor
formare continuă
privind–
pe baza activitătii
programele
de formare
la clasă,
continuă
în şedinte
oferite
de de
catedră
CCD
şi
alte activităti metodice
Monitorizare
Director

Cf. ofertei

Director
Octombrie
Planificare la nivel de
catedre



verbal
CP(minim 2
Fişe deProces
asistentă
la ore
pe semestru suplimentar)
Procese verbale lectii
deschise (minim 1 pe
semestru)

Ultima saptamana




Raport activitate CDP
Extras raport CEAC



Director adjunct

CDP
Şefi catedre
Evaluare (anuală)

Permanent
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Director
CP/CA

Indicatori
 Revizuire/actualizare
modele rapoarte şi
planuri de activitate
catedre
 supliniri
Solicitări
de participare
 Orar
(după
caz)
formare
continuă
 Certificate/adeverinte
participare
 la
Proces
verbal
CP
 Procese
şedinte de
 Procese
verbaleverbale
activităti
catedră
metodice
catedre (minim 1 pe
semestru)
 Program de formare afişat
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Facilitarea participării şi participarea
efectivă a personalului la activitătile de
formare

Director
Şefi catedre



Procese verbale activităti metodice
catedre (minim 1 pe semestru)
Fişe de asistentă la ore (minim 2 pe
semestru suplimentar)


Planificare la nivel de
catedre

CDP
Evaluare (anuală)

Orar supliniri (după caz)
Certificate/adeverinte participare

Cf. ofertei

(colaborare cu furnizorii)
Director

Monitorizare




Şefi catedre
Director
Ultima saptamana
CP/CA






Procese verbale lectii deschise
(minim 1 pe semestru)
Raport activitate CDP
Extras raport CEAC
Raport activitate anual



Proces verbal CP/CA

SEM I ,SEMII
CEAC

Resurse umane
 directori
 şefi de catedre
 comisia formare
continuă
 comisia calitate

Resurse materiale
 tehnică de calcul şi
multiplicare
 cărti şi publicatii
 servicii comunicare
 consumabile
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Resurse financiare




1.000 servicii
comunicare
1000 consumabile
proiecte comunitare
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2. Ofertă educatională dinamică şi coerentă
2.1 Obiective specifice
1) Adaptarea ofertei scolii pe baza cererii nevoilor de educatie identificate Aplicarea corectă şi transparentă a procedurii de
elaborare a ofertei educationale
2) Dezvoltarea procesului educational bazat pe competente
3) Orientarea si optimizarea învătării prin evaluare standardizată
4) Încurajarea dezvoltării individuale prin educatie permanentă
5) Realizarea activitatilor din cadrul proiectelor europene transfrontraliere Huro….
6) Proiectarea integrată în oferta educatională şi realizarea următoarelor categorii de activităti extracurriculare în regim voluntar, în
functie de optiunile cadrelor didactice:
a. Activităti de pregătire pentru concursuri şi competitii sportive
b. Activităti pentru formarea competentelor lingvistice şi profesionale IT
c. Activitati pentru pregatirea examenelor de atestate profesionale
d. Elaborarea revistei scolii ,,Profesia”
7)Proiectarea integrată în oferta educatională şi realizarea următoarelor categorii de activităti extraşcolare:
a. ,,Festivalul de colinde si obiceiuri de iarna”
b. Concursuri tematice
c. Activitati dedicate sarbatorilor religioase si nationale
d. Activitati dedicate Zilei Europei
e. Activitati de voluntariat pe teme ecologice
f. Activităti educative
7) Realizarea unei analize de nevoi pentru identificarea categoriilor de activităti extracurriculare şi extraşcolare care să
răspundă în continuare solicitărilor beneficiarilor
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2.2Activităti şi indicatori de realizare
Descrierea activitătii
Chestionare adresate elevilor,
părintilor, reprezentantilor
comunitătii locale,agenti
economici
nevoilor de programelor
educatie ale de optional ca
Elaborarea
beneficiarilor
disciplina noua
pentru
identificarea
cererii
Inscrierea
personalului
scoliisi la stagii de
formare pe programele de reformă:
metode active de predare învătare,
evaluare strategiei didactice pentru
Stabilirea
2015- 2016 la nivelul CM:
- analiza rezultatelor la
examenele nationale,testele
initiale
- dezbaterea abordărilor
metodologice Consiliul
Profesoral:analiza
rezultatelor
Proiectarea
şi realizarea
Consiliul
de
Administratie:
activitătilor extracurriculareplan de
actiune
extraşcolare

Monitorizare

Responsabili
CEAC

termen
Ianuarie 2016

Indicatori
Întocmirea unui centralizator al optiunilor

Cadre didactice

Martie-Aprilie ,2016

Echipa managerială

Grafic proiect

Avizare programe CDS de către
insp.de specialitate;
Nr. participanti certificati

Responsabili Comisii
Metodice
CP, CA

10-17 oct. 2015

Procese verbale
Sedintă comisii metodice, CP, CA

Cadre didactice, Diriginti
Consiliul elevilor Comisia
act extrascolare

octombrie
Cf. planificării

Program pentru fiecare
activitate extracurriculară
Program de activitati
extraşcolare Liste de prezentă
Rezultatele elevilor la concursuri şi examene
de certificare competente

Director,director adj
Şefi catedre

Cf. planificării

Fişe de asistente la activitătile extracurriculare
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Director
CP/CA
CEAC

Evaluare

2.3. Resurse necesare (estimare)
Resurse umane
Resurse materiale








directori
comisia pentru
curriculum
şefi de catedre
diriginti
comisie calitate
consilier educative
comisia pt. activitati
extrascolare








S18/S35

Resurse financiare

tehnică de calcul şi
multiplicare
cărti şi publicatii
laboratoare şi cabinete
functionale
mijloace şi materiale
didactice
servicii comunicare
consumabile




cărti şi publicatii
mijloace
multimedia



mijloace şi
materiale didactice
servicii de
comunicare
1.500 consumabile
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Raport activitate CC
Extras raport CEAC
Raport activitate
director Proces verbal
CP/CA

COLEGIUL TEHNIC „UNIO-TRAIAN VUIA”

3.Dezvoltarea şi îmbunătătirea calitătii spatiilor de şcolarizare
3.1Obiective specifice
1)
2)
3)
4)
5)

Amenajarea laboratoarelor de specialitate
Amenajarea unui cabinet pentru calificarea Operator ma;ini cu comanda numerică
Igienizarea tuturor sălilor de clasă din cladirea liceului în colaborare Primaria Satu Mare
Protejarea geamurilor din cladirea atelierelor cu gratii
Sisteme electronice de supraveghere si inregistrarea prezentei elevilor

3.2 Activităti şi indicatori de realizare
Descrierea activitătii
Acelerarea
demersurilor
pentru
inceperea lucrarilor de amenajare a 4
laboratoare de specialitate
Supravegherea lucrarilor licitate
Realizarea dotărilor necesare
Realizarea dotărilor necesare

Responsabili
Director
Director adjunct

termen
SEM I

Indicatori
Semnarea contractului de lucrari cu Primaria
si firma castigatoare a licitatiei

Director ,Director adjunct
Prof.ingineri,
administrator
şef catedră
administrator,director

SEM II

Situatia in teren

SEM II

Contabil
sef,administrator,
director

SEM II

Contract de lucrări
Documentare achizitii (după
caz) Situatia în teren
Documente financiar
contabile Documentare
achizitii
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Stabilirea lucrarilor de intretinere pt anul 2016 C.A ,administrator

SEM I

Montarea sistemelor electronice de
supraveghere video si inregistrarea prezentei
elevilor
Evaluare

Director adj.administrator S2
S14
Inginer de sistem
Direct
S18/S35
or
CP/C
A
3.3Resurse necesare (estimare)
CEA
Resurse umane
Resurse materiale
Resurse financiare
C
conform caietului de sarcini
tehnică de calcul şi multiplicare
directori
programe legislatie şi
şefi de catedre şi compartimente
contabilitate
personal administrativ
servicii comunicare
firme de specialitate
consumabile
materiale reparatii
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Document :Necesar lucrari de
intretinere si reparatii 2016
Contract lucrari. Documente financiar
contabile
Extras raport
CEAC Raport
activitate director
Proces verbal
CP/CA
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4.4. Finantare şi achizitii
4.1Obiective specifice
1) Identificarea şi asigurarea unor surse complementare de finantare pentru realizarea obiectivelor de achizitii propuse
2) Achizitia a 4 echipamente video pentru laboratoare si cabinete:videoproiectoare,ecrane de proiectie,calculatoare
3) Achizitia de mijloace didactice şi material didactic pentru laboratoare şi cabinete (în functie de solicitări şi resurse)
4) Modernizarea tehnicii de calcul din laboratoarele de informatică şi din reteaua administrative
5) Introducerea retelei de internet in toate cabinetele si laboratoarele din liceu
4.2 Activităti şi indicatori de realizare
Descrierea activitătii

Responsabili

termen

Elaborarea planului anual de achizitii având în
vedere obiectivele stabilite

Director ,Şefi catedre
Contabil şef
,Administrator
Director Echipe proiect

S10

Propuneri catedre (cuprinse în
planurile manageriale)
Plan de achizitii 2014

După caz

Documente financiar contabile

Cf. plan de achizitii

Documentatia achizitiei
publice Situatia în teren

Identificarea surselor complementare şi
contractarea finantării (după caz)
Achizitia de mijloace şi material didactic pentru
laboratoare şi cabinete (în functie de solicitări şi
resurse)

Director, Administrator
Contabil şef

Identificarea nevoilor de amenajare suplimentară în
laboratoarele de informatică

prof. de inf,
informatician
director

Monitorizare (plan de achizitii, contracte de
finantare)

Director Contabil şef

Indicatori

Propunere prof. de informatica ,cadre didactice
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Cf. termene

Documente financiar contabile
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Evaluare

Director,CP/CA,CEAC

4.3Resurse necesare (estimare)
Resurse umane




directori
şefi de catedre şi
compartimente
personal administrativ

S18/S35

Resurse materiale





Extras raport CEAC
Raport activitate
director
Proces verbal CP/CA

Resurse financiare

tehnică de calcul şi
multiplicare
programe legislatie şi
contabilitate
servicii comunicare
consumabile



bugetul Colegiului tehnic
,,Unio- Traian Vuia”

5.Dezvoltarea relatiilor comunitare.Imbunatatirea imaginii scolii
5.1Obiective specifice
1. asigurarea locurilor de pregatire practica a elevilor
2. Prezentarea de referate, comunicări etc. de către cel putin 20 de elevi şi de 10 cadre didactice
3. Participarea a cel putin 30% dintre elevi în timpul lor liber la spectacole, expozitii şi alte manifestări sustinute de institutii de cultură şi
artă din Satu Mare
4. Prezentarea ofertei scolii pentru cel putin 10 scoli generale
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5.2 Activităti şi indicatori de realizare

Descrierea activitătii
Identificarea firmelor disponibile pentru practica
elevilor şi încheierea protocoalelor de colaborare

Responsabili
Directori

termen
Sept 2015

Indicatori
Contracte semnate

Organizarea practicii elevilor
Colaborari pt Vizite de studiu,pregatire lucrari de
atestate
Informarea elevilor şi sprijinirea acestora pentru a
participa la activitătile organizate de alte institutii
scolare
Informarea elevilor şi sprijinirea acestora pentru a
participa la activitătile organizate de institutiile de
cultură şi artă partenere
Incheierea Contractelor de sponsorizare (burse,
material de intretinere ,finantarea unor activitati)
Incheiere de protocoale cu fundatii si ONG-uri pt
sprijinirea elevilor cu situatii materiale precare

Director
adj,prof.ingineri
Cadre didactice

Sept 2015
Conf. planificarii

orar
Liste elevi

Diriginti,cadre didactice Pe tot parcursul anului
şcolar

Afişe, pliante, note de informare
Evidenta participării elevilor

Comisia de
act.extrascolare
cadre didactice
Director
Contabil
sef
Director

Pe tot parcursul anului
şcolar

Afişe, pliante, note de informare
Evidenta participării elevilor

Sept 2015

Contracte semnate

Oct.2015

84

Protocoale semnate
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5.3 Resurse necesare (estimare)
Resurse umane
directori
coordonatori proiecte
consilier educativ
şefi catedre
diriginti
comisie calitate

Resurse materiale
tehnică de calcul şi multiplicare
cărti şi publicatii
servicii comunicare
consumabile

Resurse financiare
1000consumabile
400servicii comunicare
400 participari contracost

6.Corelarea ofertei educaţionale a şcolii cu nevoile de calificare ale municipiului Satu Mare
6.1 Obiective
specifice
1)Identificarea
nevoilor de calificare
2)Adaptarea ofertei educationale pentru continuarea formarii profesionale initiale de nivel 1 ,2 si 3 a elevilor Colegiului Tehnic,,Unio-Traian
Vuia” si a altor absolventi de liceu prin nivel 3+
3) Diversificarea serviciilor oferite de scoala.
4) Asigurarea calitatii serviciilor oferite prin scoala.
5) Imbunatatirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educatie si ocuparea
unui loc de munca
6.2Activităti şi indicatori de realizare
Descrierea activitătii
Responsabili
termen
Indicatori
1.Proiectarea si implementarea procedurilor de
Director
Septembrie
Documente CEAC
investigare a nevoilor de calificare la nivel local
Director
2015
şi numirea comisiei de orientare scolara si
adjunct
Permanent
profesionala a elevilor şi părinţilor.
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2. Sondaje periodice in randul absolventilor si
agentilor economici şi elevilor din clasa a XII- a.
3. Actualizarea PAS – ului pe baza
informatiilor din PLAI si PRAI.
4. Stabilirea proiectului planului de scolarizare
pentru anul scolar 2016-2017.
5. Aplicarea riguroasa a standardelor de
pregatire profesionala.

6.3 Resurse necesare (estimare)
Resurse umane
directori
parteneri economici
consilier educativ
personal didactic
auxiliar,nedidactic
comisie calitate
elevi
părinti

Responsabilul comisiei
de OSP

Anual incepand cu 2015
Septembrie
2015
Decembrie
2015

Director
Director
Director si
responsabil aria
curriculara
Tehnologii

Resurse materiale

anual

Resurse financiare

oferte materiale
mobilier
dotari
spatiu adecvat
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Chestionare,protocoale de
colaborare
PAS
Aprobare Plan scolarizare pt anul
sc. 2016-2017
Documente de planificare
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7.Program de măsuri speciale
7.1Obiective specifice
1) Îmbunătătirea rezultatelor la examenele nationale:Bacalaureat, prin creşterea cu minim 4% a procentului de promovabilitate
2)Accentuarea măsurilor de tip administrativ-disciplinar pentru descurajarea, combaterea şi reducerea cu cel putin 10% a absentelor
elevilor
7.2Activităti şi indicatori de realizare
Descrierea activitătii
Comunicarea Metodologiilor de
Bacalaureat ,programele de examen

Responsabili
Diriginti Cadre
didactice

Planificarea şi realizarea recapitulărilor pentru
Bacalaureat
Achizitionarea de culegeri ,texte pt. BAC in
regim de biblioteca

Cadre didactice
Şefi catedre
Director,contabil,cadre
didactice
Cadre didactice
Diriginti
Şefi catedre
Diriginti Cadre
didactice
Cadre didactice
Şefi catedre

Organizarea de consultatii cu toti elevii
Informarea părintilor privind situatia elevilor
cu risc ridicat
Organizarea de simulări
Creerea unei baze de date cu subiecte pentru
examenele de Bacalaureat
Prelucrarea RO I atat elevilor cat si parintilor

Cadre didactice
secretar
Şefi catedre
diriginti
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Termen
S3

Indicatori
Procese verbale

S4
S6-S8

Planificări calendaristice
Condica de prezentă
Evidente contabile

Saptamanal

Evidente catedre

Lunar

Raport diriginti

Sem. I, Sem II

Subiecte
Lucrări

S9

Modele de subiecte
Bază de date electronică

S3

Procese verbale
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Raportare în ultima zi din lună a numărului de
absente
Motivarea săptămânală absentelor de catre
diriginti (încercuire)
Respectarea întocmai a prevederilor privind
absentele nemotivate
Discutarea in Comisia de Disciplina a elevilor
cu 10 absente nemotivate
Întâlniri individuale cu elevii-problemă şi
părintii lor
Monitorizare
Evaluare

7.3Resurse necesare (estimare)
Resurse umane
directori
consilier educativ
şefi catedre
diriginti

Diriginti
Director adj.
Diriginti Consilier
educativ
Diriginti
Director adj.
Comisia de disciplina
diriginti
Diriginti Consilier
educativ
Director,Director adj.
Director Şefi
catedre CA
CP

Lunar

Liste absente pe clase

Săptămânal

Cataloage

Permanent

După caz, medii la purtare, decizii de
sanctionare etc.

bilunar

Procese verbale

Permanent

Convocări scrise
Rapoarte de discutie (după caz)
Note de serviciu

Semestrial

Rapoarte de activitate

Permanent

Resurse materiale

Resurse financiare

tehnică de calcul şi multiplicare
servicii comunicare
consumabile

300 servicii comunicare
300 consumabile
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4. PARTEA A PATRA – CONSULTARE, MONITORIZARE
ŞI EVALUARE
Consultarea în perioada de elaborare a planului de acţiune al şcolii cu planurile
operaţionale s-a realizat continuu în cadrul echipei, la întâlniri stabilite fără să treacă prea
mult timp între activităţi.
Monitorizarea şi evaluarea la nivel de echipă se va realiza după cum urmează:
PRIOR
ITATE
A

RESPONSABIL

1

Directorii
Comisia CEAC

2

Directorii
Comisia CEAC

3

Directorii

IMPLEMENTAR
EA ŞI
EVALUAREA
ACŢIUNILOR
Toate cadrele
didactice
Director
Director adj.
Sefii de catedra
Catedra de limba
si comunicare
Catedra de stiinte
Catedra discipline
tehnice

TERMEN

ÎNREGISTRAREA
REZULTATELOR

2015-2016

Dosar PAS

2015-2016

Dosar PAS

2015-2016

Dosar PAS

2015-2016

Dosar PAS

4

Directorii

5

Directorii
Consilierul şcolar

Profesorii diriginti

2015-2016

Dosar PAS

6

Directorii
Comisia CEAC

Director
Director adj.
Sefii de catedra

2015-2016

Dosar PAS

În cadrul managementului se va monitoriza implementarea planurilor operaţionale şi
în acelaşi timp se va realiza şi evaluarea eficienţei acţiunilor. Monitorizarea se va realiza
de către director, directorul adjunct cu implicarea şi a consilierului educativ şi a
responsabililor ariilor curriculare.
Rezultatele activităţii de monitorizare se vor prezenta în cadrul şedinţelor Consiliului
de Administraţie.
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Anexa nr.1
Evoluţia numărului de elevi
AN

2007 -

2008-

2009-

2010-

2011-

2012-

2013-

2014-

2015-

ŞCOLAR

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Număr elevi

933

773

680

641

601

531

354

595

506

Anexa nr.2
Abandonul şcolar (Liceu zi si seral )

AN

2006

2007

2008-

2009-

2010-

2011-

2012-

ŞCOLAR

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Număr elevi

18

21

17

6

15

30

18

20132014

20142015

12

5

Anexa nr.3
Procentul de promovabilitate
RUTA DIRECT- LICEALĂ
AN

RUTA PROGRESIVĂ
AN DE

SAM

ŞCOLA
R

COMPL.

XIII
IX

X

XI

XII
IX

2003 –

X

XI

98 %

98%

100 %

100 %

95% 99 %

100 %

98 %

100 %

100 %

100 %

98 % 99%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100

100

99 %

%

%

2004
2004 –
2005
2005 2006
2006-

98,96

100%

99%

100%
90

94,2 96,59

100%

96,69
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2007

%

%

%

%

2007-

100%

99%

100%

100%

95% 100%

97%

97%

100%

100%

100%

100%

97% 100%

100%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2008
20082009
2009-

-

100%

2010

RUTA DIRECT- LICEALĂ
AN

LICEU RUTA
PROGRESIVĂ

ŞCOLAR
An de

2010-

XIV

completare

IX

X

XI

XII

XII

XIII

93%

94%

98%

100%

88%

100% 100%

98%

98%

94%

99%

100%

94%

100% 100%

-

100%

98%

96%

93%

-

96%

96%

-

100%

100%

95%

92%

-

100% 100%

-

80%

100%

100%

95%

100%

100% 100%

-

2011
20112012
20122013
20132014
20142015
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Anexa nr.4

2006 -2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

82

92

92

92%

75%

12%

7%

11 %

5%

19

%

%

%

%

100

100

100

100

100

100

%

%

%

%

100

100

100

100

%

%

%

%

2004 -2005

UREAT

AN ŞCOLAR
BACALA-

75

%

%

-

100

NIVEL 2

NIVEL 1

2005 –2006

Rezultatele obţinute de elevi la examenul de sfârşit de ciclu.

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

100

98

%

%

-

100

%

NIVEL 3

%

%

-

-

-

-

-

-

-

-

NIVEL 4

-

%
-

-

-

-

-

NIVEL 5

-

-

-

-

-

100
%
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ANEXA 5
DOMENIUL
de formare
profesională1)

CLASA
/
AN DE
STUDII

Calificarea3)

Număr de
elevi
şcolarizaţi4)

Denumirea
completă
a partenerului de
practică cu care
esteîncheiată
convenţie de
practică5)

Nr. de elevi
repartizați
în practică
6) conform
convențiilor
cu agentul
economic /
instituția
publică
parteneră

3

4

5

6

2)

1

MECANIC

2

Xb

STRUNGAR

14

MECANIC

Xa

a XI -a

MECANIC AUTO

MECANIC AUTO

18

27

7

8

SC.UNIO SA

2

Satu Mare , str. Lucian Blaga nr. 35 /tel./fax. 0261705506

Orha Stefan

SC.ROLL PRES SA

3

Satu Mare , b-dul Closca nr. 125/A, tel.0745396870

Hotca Vasile

SC METALPET SRL

4

Satu Mare , str. Energiei nr. 2, tel. 0749270698

Skapinak
Levente

SC PROREMONT SRL

2

Satu Mare , str. Uzinei nr.248/B , tel.0744907714

Nemes Marinel

3

Satu Mare , b-dul Closca nr. 125/A, tel.0745099177

Cret Aurelian

1

Satu Mare , str. Lucian Blaga nr. 240 ,tel.0744672064

Bereczki Attila

2

Viile Satu Mare , str. Voinicilor nr. 81, tel.0723539826
Satu Mare , str. Lucian Blaga nr. 75-77, tel. 0261710341

Micle Ciprian

SC. EURO STAMPA
SRL
SC. ALIN SERVICE
SRL
SC. GMP SRL

MECANIC

Date de contact ale agentului economic/instituția publică
parteneră
Adresă, tel, fax, e-mail, website
Reprezentant
legal/persoană
de contact
(Nume și
prenume)

SC ESEDRA

3

Pop Vasile

SC GER BOG SRL

3

Satu Mare , str. Dariu Pop nr. 1/A, tel. 0261469630

SC PUSCAS &CO SRL

2

Satu Mare, str.Alecu Russo nr. 7 , tel. 0261760509

Butka
Alexandru
Puscas Dorel

I.I.PRINCZ CSABA

2

Satu Mare, str. Kossuth Lajos , nr. 25, tel.0742884478

Princz Csaba

I..F. HORVATH SRL
SC TIACOM AUTO
SRL
SC AUTO CLASS SRL

2

Satu Mare , str. Vanatorilor , nr.17 , tel/0740525059

Horvath Rudolf

3

Satu Mare , str. Ady Endre , nr. 41,Tel.0744130573

Pfeifer Stefan

2

Satu Mare , str. Botizului nr. 43/A , tel. 0261736168

Nicoara Vasile
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SC ALFRED SRL
SC TIACOM AUTO
SRL

2

Ciupercceni nr. 6 . Tel.0744545308

Cojan Mihaly

2

Satu Mare , str. Ady Endre , nr. 41,Tel.0744130573

Pfeifer Stefan

SC ESEDRA

3

Satu Mare , str. Lucian Blaga nr. 75-77, tel. 0261710341

Pop Vasile

II BOLOS ZSOLT

1

Vetis , str. Principala nr. 657 , tel.0742766690

SC GER BOG SRL

7

Satu Mare , str. Dariu Pop nr. 1/A, tel. 0261469630

SC BARADA AUTO
SRL
II CSELE FRANCISC

4

SC CARDOS SRL
PFA FERENCZI
GHEORGHE
MECANIC

IX A

MECANIC

XB

MECANIC

XI B

MECANIC

XI d

MECANIC

XI C

CONSTRUCTII
CIVILE SI
LUCRARI
PUBLICE

a X-a

TEHNICIAN
MECANIC
PENTRU
INTRETINERE SI
REPARATII
TEHNICIAN
MECANIC
PENTRU
INTRETINERE SI
REPARATII
TEHNICIAN
TRANSPORTURI
LACATUS
CONSTRUCTII SI
UTILAJ
TEHNOLOGIC
TEHNICIAN
MECANIC
PENTRU
INTRETINERE SI
REPARATII
INSTALATOR
TEHNICO
SANITAR SI DE
GAZE

Bolos Zsolt
Butka
Alexandru

Satu Mare , b-dul Closca nr. 72/A , tel.0747298307

Borhidan Bujor

4

Satu Mare , str. Pandurilor 7/A

Csele Francisc

1

Satu Mare , b-dul Closca nr. 92/A

Cardos Vasile
Ferenczi
Gheorghe

1

Satu Mare , str. Botizului nr. 145, tel.0745530495

21

SC METALPET SRL

21

Satu Mare , str. Energiei nr. 2, tel. 0749270698

Skapinak
Levente

20

SC.UNIO SA

20

Satu Mare , str. Lucian Blaga nr. 35 /tel./fax. 0261705506

Orha Stefan

13

SC ESEDRA

13

Satu Mare , str. Lucian Blaga nr. 75-77, tel. 0261710341

Pop Vasile

12

SC.UNIO SA

12

Satu Mare , str. Lucian Blaga nr. 35 /tel./fax. 0261705506

Orha Stefan

13

SC.UNIO SA

13

Satu Mare , str. Lucian Blaga nr. 35 /tel./fax. 0261705506

Orha Stefan

1

SC POSZET SRL
Satu Mare , str. Bujorului nr. 52 , tel.0261716540

Poszet Francisc

1
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CONSTRUCTII
CIVILE SI
LUCRARI
PUBLICE
CONSTRUCTII
CIVILE SI
LUCRARI
PUBLICE
CONSTRUCTII
CIVILE SI
LUCRARI
PUBLICE

a XI-b

a XI-c

ZIDAR, PIETRAR
, TENCUITOR

ZIDAR, PIETRAR
, TENCUITOR

SC IDEAL CONS SRL
5

11

2

Satu Mare , str. Vanatorilor nr. 45 , tel.0753576825

Tivadar Petru

3

Satu Mare , str. Careiului nr. 96 , tel.0744236644

Papp Gheorghe

SC POSZET SRL

6

Satu Mare , str. Bujorului nr. 52 , tel.0261716540

Poszet Francisc

AF PAIZOS
BERTALAN

3

Orasu Nou , tel.0742626590

Paizos Bertalan

LU& SI COMPANY

2

Ciuperceni , tel.0748711341

Lucut Vasile

SC INDEX SRL

4

Satu Mare , str. Careiului nr. 96 , tel.0744236644

Papp Gheorghe

SC VITAL&K SRL

4
Satu Mare , str. Iuliu Maniu nr. 13 , tel.0724496792

Kiss Stefan

SC INDEX SRL

INSTALATOR
TEHNICO
SANITAR SI DE
GAZE

8

XA

TEHNICIAN
OPERATOR
TEHNICA DE
CALCUL

15

SC DIANA SERVICE
SRL

11

Satu Mare , str. Avram Iancu , nr.58 ,0261-770117

Otvos Pavel
Szilard

XIA

TEHNICIAN
OPERATOR
TEHNICA DE
CALCUL

17

SC ELECTRO
CENTER SRL

17

Satu Mare , str. Ioan Slavici , nr. 68 , tel.0721881106

Roter Ioan

ELECTRONICA
SI
AUTOMATIZARI

XIIA

TEHNICIAN
OPERATOR
TEHNICA DE
CALCUL

18

SC ELECTRO
CENTER SRL

18

Satu Mare , str. Ioan Slavici , nr. 68 , tel.0721881106

Roter Ioan

ELECTRONICA
SI
AUTOMATIZARI

XII B

TEHNICIAN IN
AUTOMATIZARI

18

SC ELECTRO
CENTER SRL

18

Satu Mare , str. Ioan Slavici , nr. 68 , tel.0721881106

Roter Ioan

IB PL

ADMINISTRATOR
RETELE
LOCALE SI DE
COMUNICATII

28

SC CHIOREAN SRL

28

Satu Mare , str. Ioan Slavici , nr. 6, tel.0745397871

ELECTRONICA
SI
AUTOMATIZARI

ELECTRONICA
SI
AUTOMATIZARI

INFORMATICA

a X -c

Chiorean Sergiu
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