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A. Abrevieri

AMIGO Ancheta asupra Forţei de Muncă în Gospodării
ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
BIE Biroul Internaţional pentru Educaţie (Bureau International de

l’Education)
BNDE Baza Naţională de Date pentru Educaţie
CEDEFOP Centrul European pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional

(European Centre for the Development of Vocational Training)

CLDPS Comitet Local pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale

ENEB Evaluarea Naţională a Educaţiei de Bază
ETF Fundatia Europeana pentru Formarea Profesională (European Training

Foundation)

EUROSTAT Oficiul de Statistică al Comunităţilor Europene (Statistical Office of
the European Communities)

EURYDICE Reţeaua de informare asupra educaţiei în Europa (The Information
Network on Education in Europe)

FORPRO Ancheta asupra Formării Profesionale Continue
FPC Formarea Profesională Continuă
IEA Asociaţia Internaţională pentru Evaluarea Randamentului în Educaţie

(International Association for Evaluation of Educational Achievement)

IMM Întreprinderi mici şi mijlocii
INS Institutul Naţional de Statistică
ISCED / CITE Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (International

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

NCVA Consiliul Naţional pentru Certificări Profesionale (National Council
for Vocational Awards)

OECD Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (Organisation
for Economic Co-operation and Development)

PIB Produsul Intern Brut

PIBR Produs Intern Brut Regional

PISA Programul pentru Evaluarea Internaţionala a Elevilor ( Programme for
International Student Assessment)

SNIE Sistemul Naţional de Indicatori pentru Educaţie
SSE Sistemul Statistic European

TIC Tehnologii ale Informaţiei ţi Comunicării
TIMSS Studiu privind tendinţe la nivel internaţional în matematică şi ştiinţe

(Trends in International Mathematics and Science Study)

UNESCO Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiint a si Cultura
(United Nations Education Science and Culture Organisation)

UOE Chestionar statistic interinstituţional utilizat de UNESCO, OECD şi
Eurostat pentru colectarea anuală a datelor de la diferite ţări. La acest
sistem de colectare a datelor partic ipă şi România, prin Institutul
Naţional de Statistică. Fiecare dintre cele trei instituţii internaţionale
construieşte indicatori, în funcţie de criteriile proprii de analiză,
pornind de la datele furnizate de diferite ţări prin chestionarele UOE.

VAB Valoare Adaugată Brută
VABR Valoare Adaugată Brută Regională
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B. Glosar de termeni utilizaţi în document

Cheltuielile pentru educaţie – se referă la ansamblul resurselor financiare folosite de instituţiile şi
programele de educaţie. Conform Manualului OECD , acestea se grupează în trei categorii (OECD,
2004, p. 63):

 cheltuieli pentru bunuri şi servicii , respectiv cheltuielile pentru:
- instruire (ex. costurile pentru predare);
- bunurile furnizate de instituţii în scopuri educative (ex. manualele, materialele p edagogice);
- formarea ucenicilor şi a altor participanţi la programele duale (combinaţie de învăţământ şi

pregătire prin munca productivă în întreprinderi);
- administraţia învăţământului (la nivel central, regional şi local);
- cheltuielile de capital şi plata  locaţiei;
- nevoile educative speciale şi consilierea.

 cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare , care se referă la:
- cercetarea pedagogică li dezvoltarea curriculară;
- cercetarea ltiinţifică şi dezvoltarea realizată de instituţiile de învăţământ superior.

 cheltuielile pentru bunuri şi servicii,  pentru alte scopuri decât instruirea (servicii auxiliare);
- transportul elevilor, cantinele, internatele şi căminele studenţesti, serviciile de sănătate pentru elevi

şi studenţi;
- serviciile pentru publicul general asi gurate de instituţiile de educaţie.
Sursele finanţării învăţământului pot fi interne (publice şi private) sau externe.

Curriculum – desemnează, în general, ansamblul situaţiilor de învăţare organizate de o instituţie
educativă. În ISCED şi SNIE, curriculu m-ul se referă la ariile de studii şi alocarea lor orară, ceea ce
corespunde curriculum-ului cadru din învăţământul românesc.

Educaţie – activitatea intenţionată şi sistematică de comunicare menită să producă o învăţare durabilă
(aceasta definiţie este fo losită în principalele Manuale de utilizare a indicatorilor, citate în
bibliografie).

Educaţia formală – este tipul de educaţie desfăşurat în instituţii recunoscute de stat (grădiniţe, şcoli,
universităţi), pe baza unor programe sistematice, finalizate cu  diplome sau certificate oficiale. Educaţia
formală este realizata de formatori specializaţi (educatori, institutori, înăţători, profesori), presupune
un sistem de evaluare a studiilor şi o gradare cronologică a efectivelor de elevi şi studenţi. Atât SNIE,
cât şi Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED) se refera exclusiv la educaţia formală
şi la învăţământ.

Educaţia non-formală – se realizează în şcoală sau în afara şcolii, prin proiecte, excursii, vizite,
activităţi voluntare sau acţiuni  civice. Spre deosebire de educaţia formală, educaţia non -formală nu
presupune un curriculum oficial sau o evaluare recunoscută prin diplome de stat.

Educaţia persoanelor cu nevoi speciale – se referă la programele destinate unei categorii speciale de
beneficiari: adulţi analfabeţi, persoane cu handicap, copii cu dificultăţi de învaţare, tineri proveniţi din
medii dezavantajate, persoane spitalizate sau în situaţie de privare de libertate, nomazi, refugiaţi.
Aceste programe se desfasoară în instituţiile o bişnuite (grădiniţe, şcoli, universităţi, centre de educaţie
a adulţilor), sau în instituţii specializate. Începând cu Conferinţa Mondială de la Jomtien (1990),
termenul de "persoane cu nevoi speciale" înlocuieşte pe cel de "handicapaţi" sau pe cel de "def icienţi",
care au primit conotaţii peiorative.
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Elevi şi studenţi – sunt persoanele care participă la programele de educaţie formală (cuprinse în
engleză prin termenul comun "students").

Indicator – indicatorii sunt expresii numerice cu ajutorul cărora s e caracterizează fenomenele social -
economice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se construiesc pe baza unor date cantitative sau pe
informaţii calitative. Aceste informaţii se bazează pe date statistice, dar şi pe informaţii calitative, aşa
cum sunt cele care se referă la atitudini, opţiuni sau comportamente (în acest caz, vorbim de indicatori
calitativi ca, de exemplu, datele Eurobarometer, PISA sau IEA).

Instituţiile de educaţie – conform Manualului OECD, instituţiile de educaţie nu mai constitui e o
referinţă statistică de bază pentru comparaţiile internaţionale: astfel de date nu se mai colectează la
nivel internaţional, dar constituie un important criteriu pentru definirea şi repartizarea cheltuielilor
pentru învăţământ, la nivel naţional. Defin iţia propusă de Manualul OECD este urmatoarea: instituţiile
de educaţie sunt unităţile care asigură servicii de instruire pentru indivizi, precum şi servicii asociate
educaţiei pentru indivizi sau alte instituţii educaţionale. La rândul lor, instituţiile d e educaţie se
clasifică în instituţii de instruire (şcolile şi universităţile) şi instituţii de educaţie care nu asigură
instruirea, dar o sprijină prin servicii specializate: prin entităţile administrative ale educaţiei (ministere,
inspectorate, agenţii),  entităţile de suport (care produc mijloace de învăţare, manuale şi texte
pedagogice, precum şi serviciile de întreţinere şi funcţionare a infrastructurilor), prin entităţile
auxiliare (serviciile de consiliere, serviciile de transport şi sănătate, cantine le, internatele, căminele,
bibliotecile) şi entităţile de dezvoltare (care se ocupă cu elaborarea curriculum -ului şi a instrumentelor
de evaluare, cercetarea pedagogică, băncile de date). Intra in categoria instituţiilor de educaţie orice
unitate care oferă servicii educative, indiferent de ministerul sau departamentul de tutelă, de caracterul
lor privat sau public, de nivelul de studiu sau tipul de program educaţional.

ISCED – sau "Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei" este o clasificare stand ard a
nivelurilor educaţionale adoptată de ţările membre ale UNESCO (inclusiv de România) şi utilizată în
toate analizele comparative şi în metodologia tuturor organizaţiilor internaţionale. ISCED cuprinde o
terminologie standard şi definiţii unanim accept ate ale nivelurilor de educaţie. ISCED operează cu
şapte niveluri:

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

Atât UOE, cât şi varianta sa românească (SNIE), folosesc terminologia şi nomenclatorul internaţional
ISCED.

Personalul – cuprinde personalul specializat care participă la activităţile de instruire, de s uport,
consiliere şi asistenţă a elevilor, de management şi administraţie, precum şi personalul care asigură
îngrijirea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ. "Personalul didactic" se referă la următoarele
categorii: "personalul de predare" ("classroom teachers" pentru ISCED 0-4), "personalul academic"
(ISCED 5-6), "personalul auxiliar" (ISCED 0 -4) şi "asistenţii de cercetare -predare" (ISCED 5-6).
"Personalul de management, controlul calităţii şi administraţiei" (aşa cum este definit în Manualul
OECD) include patru categorii: manageri şcolari (directori, directori adjuncţi pentru ISCED 0 -4),
manageri de instituţii (preşedinti, rectori, prorectori, decani, cancelari, şef de catedră pentru ISCED 5 -
6), personal administrativ şcolar (receptionişti, secretari,  tehnicieni, bibliotecari la nivelul ISCED 0 -4)
şi personal administrativ universitar (programatori, analişti de sistem, contabili, jurişti, administratori
de reţele, manageri de granturi sau de proiecte, persoane de relaţii publice la nivelul ISCED 5 -6).
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Program educaţional – este un set de activităţi educative organizate pentru a se realiza anumite
obiective definite în prealabil prin intermediul unor sarcini concrete de învăţare (această definiţie este
folosită în sistemul ISCED, la care SNIE se raporte ază în mod sistematic).

Ţinte concrete ("benchmarks") – reprezintă performanţele efective sau nivelul pe o scară de variaţie.
Dacă indicatorii reprezintă informaţii relevante pentru starea de funcţionare a sistemului sau a
anumitor componente ale acestuia , ţintele concrete desemnează valorile precise pe care indicatorii le
pot avea la un moment dat. Ţintele sunt expresia parametrică a indicatorilor. De exemplu, indicatorul
"participarea la învăţarea permanentă" se exprima prin ţinta "rata de participare mi nimă a populaţiei
active de 25-64 ani trebuie să fie în anul 2010 de minimum 12,5% în ţările U.E." (acest exemplu este
extras din programul Comisiei de implementare a Strategiei de la Lisabona în domeniul educaţiei şi
formării profesionale).
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Cap. 1 Rezumat

Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (PRAI)
reprezintă un document de anticipare timpurie a cererii de forţă de muncă şi planificare a ofertei de
educaţie şi formare profesională prin învăţământ p rofesional şi tehnic în perspectiva anului 2013.
Orizontul de timp 2013 a  fost ales pentru a se asigura concordanţa cu perspectiva planificată a
dezvoltării naţionale (Planul Naţional de Dezvoltare) şi a dezvoltării regionale (Planul Regional de
Dezvoltare).

Procesul de planificare desfăşurat în 2007 s -a  bazat pe   următoarele   3 elemente :

1. Descriere a condiţiilor economice valabile la nivel naţional dar mai ales regional şi local
(judeţean), inclusiv prin asimilarea strategiilor de dezvoltare economică.

2. Studierea celor mai curente tendinţe care se manifestă pe piaţa muncii, cu referire la
calificări-competenţe noi, dezechilibre calitative şi cantitative, inclusiv a strategiilor din
domeniul ocupării.

3. Analiza aşteptările angajatorilor beneficiari finali a i formarii, parteneri si participanţi în
procesul planificării.

Metodologia de realizare a documentului concretizează principiile menţionate mai sus, şi cuprinde
proiecţii ale demografiei, economiei şi cererii de forţă de muncă in perspectiva anului 2013 î n regiunea
Nord-Est,:

- evoluţia demografică, evidenţiind îndeosebi populaţia de vârstă şcolară, (cap.2)

- evoluţia economiei (cap.3)

- evoluţia cererii pe piaţa muncii  făcută prin analize şi anchete (cap.4)

- oferta educaţională, previzionate pe termen mediu – anul 2013. (cap.5).

Datele utilizate sunt cu referire la un set de indicatori (vezi anexa 1)  semnificativi pentru
evidenţierea cerinţelor de formare, indicatori aliniaţi la statistica UE (EUROSTAT) , folosiţi in toate
documentele de planificare a IPT elab orate în celelalte regiuni.

Datele statistice au fost actualizate având în vedere informaţiile existente în Anuarele Statistice ale
României, Planul de Dezvoltare Regională Nord -Est 2007-2013, datele furnizate de către experţii ce
au efectuat studii şi anchete cu privire la Piaţa muncii precum şi datele din evidenţa unor instituţii
guvernamentale cum ar fi : Agenţii Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, Inspectorate Şcolare
Judeţene. Precizăm că datele provenind din diferite surse au fost analizate compara tiv de către
colectivul de elaborare şi au fost reţinute acele date ce au părut a fi cele mai aproape de realităţile
evaluate.

Documentul reţine elemente ce rezultă din analiza/prelucrarea datelor. În anexele PRAI NE 2007 -
2013 sunt prezentate în extenso da te, in general defalcate pe judeţe, pentru indicatori utilizaţi în
stabilirea priorităţilor regionale.
Fiecare capitol (1-5) se încheie cu observaţii relevante pentru regiunea Nord Est evidenţiind
disparităţile în cadrul regiunii (între judeţe) cu efecte a supra formării profesionale.

Pe baza acestor concluzii, în cap 7 este făcuta analiza SWOT a regiunii in scopul identificării
priorităţilor regionale cu efecte asupra formării profesionale. Dintre aceste priorităţi sunt reţinute 27
activităţi în cadrul a 5  obiective  si anume:

1. Adaptarea  reţelei şcolare şi a ofertei  de formare profesională iniţială la  cerinţele pieţei
muncii şi a opţiunilor elevilor.
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2. Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin programe de formare continuă
3. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială
4. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigurării calităţii în formare
5. Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare IPT, în vederea asigurării calităţii în formare

Menţionăm că aceste obiective prioritare pentru regiunea Nord – Est asociază activităţi suplimentare
celor finanţate în mod curent din bugetul naţional.

Pentru definitivarea acestor obiective precum  şi a activităţilor recomandate de PRAI N -E, au
fost realizate consultă ri pe marginea documentului atât în cadrul Comitetelor Locale pentru
Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale cât şi în cadrul Consorţiului Regional TVET Nord -Est.

Metodologia este descrisa detaliat in manualul elaborat in cadrul programului Phare TVET
2004, de către asistenta tehnică in program .

Procedura de realizare a PRAI NE 2007 -2013 s-a bazat pe experienţa dobândită de către
membrii Consorţiului Regional Nord – Est (constituit pentru susţinerea programelor multianuale
TVET) , cu ocazia elaborării versiun ilor anterioare. Documentul valorifica experienţa grupurilor  de
lucru ce au elaborat Planul de Dezvoltare Regionala Nord -Est  şi Planul Regional de Acţiune pentru
Ocupare Nord-Est.

Faţă de versiunea anterioară, prezenta versiune conţine  următoarele eleme nte  de noutate:

- Comparare indicatorilor  naţionali -regionali analizaţi in acest document, cu  valorile acestora
in alte tari membre ale UE, utilizând date din EUROSTAT.
- Extinderea ariei de cuprindere a indicatorilor, prin includerea problematicii învă ţământului
superior şi abordarea formării profesionale continue.
- Includerea rezultatelor Studiilor de piaţa muncii realizate în anul 2007.
- Asociază  fiecărei activităţi  a unor posibile surse de finanţare.
- Definitivarea unei proceduri de monitorizar e a realizării obiectivelor.
- Abordarea întregii problematici a planificării ofertei educaţionale în contextul unor noi
realităţi, cu o puternică dinamică, generate de noul statut al României ca stat membru al UE.

Acest document de planificare a ofertei d e şcolarizare detaliază capitolul resurse umane din PDR
2007-2013 si va sta la baza elaborării :

- Planurilor Locale de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic (PLAI 2007);
- Planurilor de Acţiune a Şcolilor (PAS 2007);
- propunerilor de plan anual de şcolarizare finanţate din bugetul de stat, inclusiv pentru anul
    şcolar 2008-2009;

- susţinerea  măsurilor privind optimizarea reţelei şcolare, inclusiv finanţarea acestora,;
- consilierea şi orientarea elevilor prin grija profesorilor lor;
- susţinerea cererilor de finanţare a unor proiecte, ce vor fi elaborate  în interesul IPT din
regiunea Nord-Est.

Colectivul Consorţiului Regional Nord - Est, ce a elaborat PRAI Nord -Est 2007-13 mulţumeşte
tuturor instituţiilor şi persoanelor care au cont ribuit în diverse etape la realizarea documentului
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Cap. 2 Profilul demografic regional

2.1 Populaţia totală a regiunii, pe medii rezidenţiale şi grupe de vârstă

Conform anuarului INS 2006, populaţia stabilă totală a Regiunii Nord -Est în anul 2005 era de
3.734.546 locuitori, reprezentând 17, 27% din cea înregistrată la nivel naţional. Cifra este aproximativ
egală cu cea înregistrată în recensământul din 1992 (3.751.783 locuitori). În ciuda  sporului natural
pozitiv  înregistrat până în ultima perioadă, populaţia regională a fost relativ constantă, întrucât acesta
a fost contrabalansat  de efectele migraţiei .

Din cele şase judeţe ale regiunii, cei mai mulţi locuitori erau concentraţi în judeţul Iaşi (813.943), iar
cei mai puţini în judeţul Vaslui (460.75 1).

Populaţia regiunii este concentrată în 45 centre urbane, 505 comune şi 2411 sate.

Fig. 2.1  Variaţia populaţiei în mediul urban, pe judeţe şi ani
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Sursa: Anuare Statistice INS1999 -2006

Ponderea  populaţiei urbane a înregistrat în ansamblu, în interva lul de timp 1998-2005, o descreştere
de la 44,13% la  43,39%, din totalul populaţiei regiunii, datorată migraţiei ce a avut loc spre zona
rurală, efect al  procesului de restructurare industrială din aceasta perioadă. Din fig.2.1 se poate
observa că acest indicator a avut un minim în anul 2003 după care se poate observa o uşoară creştere.

Fig. 2.2 Distribuţia populaţiei de 0 -14 ani pe medii rezidenţiale, 2005
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Aceasta creştere a populaţiei urbane se datorează în cea mai mare parte faptului ca în anul 2003 un
număr relativ ridicat de comune (în special în judeţul Suceava) au fost declarate oraşe.

La nivel judeţean, judeţele cu cea mai mare pondere a populaţiei rurale sunt Neamţ (61,4%) şi Vaslui
(58,3%) iar cu cea mai mică pondere Iaşi (53,7% ) şi Bacău (53,8%).

Fig. 2.3 Distribuţia populaţiei de 15 -19 ani pe medii rezidenţiale, 2005
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Din figurile 2.2 şi 2.3 (tabelul 2.2 din Anexa 2) se poate deduce că pe cele 2 grupe de vârstă analizate
predomină populaţia în mediul rural, mai acce ntuat la grupa de vârsta 0-14 ani.

Rata de substituire, (indicator care se calculează prin împărţirea populaţiei din grupa de vârsta de 15 -
24 ani la populaţia din grupa de vârstă de 50 -59 ani), indică presiunea demografică care va fi
exercitată pe piaţa muncii de tinerii care vor intra în rândul populaţiei active. Pentru Regiunea Nord -
Est, aceasta rata este supraunitară (1,42), însemnând că populaţia tânără care va intra pe piaţa muncii
este mai numeroasă decât cea cu vârsta de pensionare (pentru fiecare 2 persoane pensionate vor intra
pe piaţa muncii 3 persoane tinere). Aceasta presiune este mai pronunţată în judeţul Iaşi unde rata de
substituire este de 1,52 şi mai puţin pronunţată în judeţul Neamţ (rata de substituire = 1,31).

Structura pe sexe a populaţiei la nivel global, pe regiune, evidenţiază o repartizare echilibrată, 49,4%
din populaţia totală fiind bărbaţi, iar 50,6 % femei.

Fig. 2.4  Structura populaţiei pe grupe de vârstă în 2005, pe judeţe
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Conform datelor înregistrate în ultimul recensământ (martie 2002), distribuţia pe etnii a populaţiei la
nivelul regiunii reflectă că românii deţin o majoritate absolută (97,89% din total populaţie) fiind
urmaţi la mare distanţă de populaţia romă (1,22% din total populaţie) şi  de alte naţionalităţi: ucraineni
(0,26%), ruşi-lipoveni (0,21%), maghiari (0,15%), polonezi (0,08%) etc.  O situaţie similară se
înregistrează şi la nivel judeţean.

Până în anul prezent, cu excepţia anului 2003, în care sporul natural a fost 0, regiunea N ord-Est a fost
singura regiune din România care a înregistrat valori pozitive ale sporului natural (0,7/1000 locuitori –
2005).

2.2  Evoluţia prognozată a populaţiei de 15 -19 ani, respectiv 15-24 ani (de vârsta şcolară)
Pentru anii 2006-2009, prognoza pentru populaţia din categoria de vârstă 15 -19 ani s-a realizat ţinând
cont de populaţia din această categorie de vârstă din anii 2001 -2004. Pentru anii 2010-2013 s-au
folosit datele din anii 2000-2003 pentru categoria de vârstă 5 -9 ani (vezi tab. 2.3 din Anexă).

Tab 2.1. Evoluţia prognozată a populaţiei de vârstă şcolară

2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2013/2006,
%

15-19 ani
Bacău 60096 57258 53746 50670 46705 47194 43595 43080 -28.31
Botoşani 37172 36138 33918 31736 29481 30038 28397 28635 -22.97
Iaşi 67364 63613 58647 54275 49922 50912 48112 48406 -28.14
Neamţ 44916 42933 40170 37949 35121 35230 33030 32285 -28.12
Suceava 58648 56513 53708 51572 48648 49151 46814 46197 -21.23
Vaslui 38729 37289 34495 32118 29484 31362 28781 29172 -24.68
Regiunea
NE

306925 293744 274684 258320 239361 243887 228729 227775 -25.79

  * - estimare
Fig. 2.5 Variaţia estimată a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15 -19 ani, pe judeţe, pe perioada 2006 -2013
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În prognozarea (varianta optimistă) acestei g rupe de vârste, datorită lipsei informaţiilor referitoare la
mortalitatea pe aceste grupe de vârstă şi migraţie, nu s -a luat în calcul influenţa acestor factori. De
altfel, pentru această grupă de vârstă influenţa acestor factori este practic nesemnificati vă.
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Conform unei prognoze realizate de către Institutul Naţional de Statistică, populaţia cu vârsta cuprinsă
între 15-24 ani, în perioada 2005-2025 va avea o evoluţie descendentă în toate judeţele regiunii
(descreştere cu apr. 33% la nivelul regiunii), cu excepţia judeţului Iaşi, unde se estimează o uşoară
creştere începând cu anul 2020 (tab. 2.5 din Anexa 2).

Fig. 2.6
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2.3  Concluzii

1. Proporţie ridicată a populaţiei regiunii care trăieşte în mediul rural (56,42% din total populaţie -
2005).

2. Populaţia din categoriile de vârstă 0 -14 ani şi 15-19 ani în toate judeţele trăieşte predominant în
mediul rural.

3. Rata de substituire supraunitară (1,42), indică pentru perioada următoare, o presiune crescută pe
piaţa muncii a tinerilor absolven ţi (2005).

4. La nivel regional, în intervalul 2007 -2013 se estimează o scădere a populaţiei din grupa de
vârstă 15-19 ani (categorie care prezintă interes din punct de vedere al sistemului de învăţământ
TVET) cu o medie de 25,8% la nivel regional; tendinţ a este in toate judeţele regiunii (mai accentuat în
judeţele Bacău, Iaşi şi Neamţ).

5. Conform prognozei realizate de către INS, populaţia din categoria de vârstă 15 -24 ani va
descreşte în intervalul 2005 -2025 cu apr. 33% la nivel regional (cu excepţia jud eţului Iaşi, unde se
estimează o uşoară creştere începând cu anul 2020).
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Cap. 3 Profil economic regional

3.1. Structura Produsului Intern Brut

În descrierea mediului economic al regiunii Nord -Est, un indicator important îl reprezintă Prod usul
Intern Brut Regional (PIBR), respectiv ponderile celor trei sectoare economice (agricultură, industrie
şi servicii) în acesta.

În anul 2004 PIBR a avut o valoare de 29418.2 milioane RON preţuri curente, acesta reprezentând
11,98% din Produsul Intern  Brut Naţional (PIBN). Cât priveşte PIBR/locuitor acesta este 7868.8
RON/locuitor, ceea ce reprezintă 69,19% din PIB/locuitor la nivel naţional .

Ca pondere în 2004 serviciile şi -au adus cea mai mare contribuţie cu 50,43%, urmate de industrie cu
23,0% şi agricultură cu 15,8%. În servicii, aportul este asigurat în principal de servicii publice
(sănătate, învăţământ, administraţie publică), tranzacţii imobiliare, transport -comunicaţii, comerţ şi
construcţii.

În perioada 1998-2004, se constată că cele trei sectoare economice au deţinut ponderi relativ constante
din PIBR, neavând loc mutaţii semnificative între acestea.
În domeniul serviciilor, se constată o creştere anuală a ponderilor deţinute de construcţii şi tranzacţii
imobiliare, în timp ce în sectorul co merţului, hoteluri şi restaurante are loc o scădere continuă până în
2003 inclusiv, iar în 2004 se constată o uşoară creştere a acestor ponderi.

Fig. 3.1
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3.1.1 Contribuţia judeţelor la valoarea adăugată brută regional ă totală şi sectorială

Un alt indicator important este participarea judeţelor la realizarea PIBR, respectiv la Valoarea
Adăugată Brută Regională (VABR) totală şi sectorială.
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În această analiză s-au luat în considerare domeniile economice (aşa cum au fost definite de către
Institutul Naţional de Statistică) care prezintă interes din punct de vedere al învăţământului profesional
şi tehnic -TVET, respectiv agricultura, industria prelucrătoare, construcţii, comerţ, hoteluri şi
restaurante, transporturi, depozi tare şi comunicaţii.

Nota: fig. 3.2- 3.7. sunt bazate pe tabelele 3.3. -3.9. din Anexa 3.
Fig. 3.2
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Din graficul 3.2 se poate deduce că domeniile în care judeţul Bacău are o contribuţie semnificativă la
VABR sectorială (mai mare decât aportul la VABR total) sunt hoteluri şi restaurante  (evoluţie
relativ ascendentă până în 2002, scădere în 2003), construcţii (evoluţie ascendentă) şi industria
prelucrătoare (evoluţie oscilantă). Aproape de medie se situează comerţul cu o evoluţie constantă şi
transporturile cu o evoluţie oscilatorie. Contribuţia cea mai redusă este asigurată de sectorul
agricultură, aceasta având o evoluţie relativ constantă.

Fig 3.3
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Sursa: INS  Conturi Naţionale Regionale 1998 -2004
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Judeţul Botoşani are o contribuţie majoră la VABR doar în agricultură, cu o evoluţie relativ
constantă. Aproape de media participării judeţene la VABR totală se situează participarea la VABR
sectorială din hoteluri şi restaurante, acesta având o evoluţie oscil antă, iar în restul sectoarelor
contribuţia fiind sub participarea la VABR.
Fig. 3.4
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În judeţul Iaşi se înregistrează o participare superioară la VABR sectorială în comerţ (evoluţie
oscilantă) şi construcţii (creştere până în 2001, scădere în ultimii doi ani din intervalul analizat), o
evoluţie oscilantă a participării în sectorul hoteluri şi restaurante cu un minim în 2002 şi o revenire în
2003. Participarea la VABR sectorială în agricultură şi industrie prelucrătoare este sub participarea la
VABR totală a judeţului.
Fig 3.5
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În judeţul Neamţ, participarea la VABR sectorială în comerţ, hoteluri şi restaurante  este superioară
procentului participării judeţ ului la VABR totală, evoluţia acestor sectoare prezentând o variaţie
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oscilantă cu o tendinţă de creştere în anul 2004. Aceeaşi evoluţie este  prezentă şi în domeniul
construcţiilor şi a transporturilor, dar în aceste domenii se constată o descreştere în an ul 2004.
Evoluţia participării la VABR sectorială în agricultură a avut un maxim în anul 2000 după care a
urmat un trend descrescător, situându -se în anul 2003 pe acelaşi nivel cu participarea judeţului la
VABR totală. Industria prelucrătoare, ca particip are la VABR sectorială a avut o variaţie oscilantă dar
superioară VABR totală în perioada 1998 -2002, iar în 2003 a ajuns sub nivelul mediu, înregistrând o
creştere în 2004.
Fig. 3.6

Suceava

10

15

20

25

30

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Participare la VABR a judetului
Participare la VAB in Agricultura
Participare la VAB in Industrie prelucr.
Participare la VAB in Constructii
Participare la VAB in Comert
Participare la VAB in Hoteluri si restaurante
Participare la VAB in Transp. Dep. si com.
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În judeţul Suceava predomină sectorul agricol, participarea acestuia la VABR sectorială înregistrând
totuşi o evoluţie oscilantă, având în perioada 2001 -2003 un trend ascendent şi înregistrând o
descreştere în 2004. O evoluţie asemănătoare cu cea a participării judeţului la VABR totală a avut
sectorul de transporturi (participarea la VAB în transporturi). În ceea ce priveşte industria
prelucrătoare, hoteluri şi restaurante, comerţ şi construcţii, participarea acestora la VABR sectorială
este sub nivelul participării judeţului  la VABR totală.
Fig 3.7
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În judeţul Vaslui predomină sectorul agricol, participarea acestuia la VABR sectorială înregistrând un
minim în 2000 după care a urmat un trend crescător. O evoluţie asemănătoa re cu cea a participării
judeţului la VABR totală a avut -o sectorul industriei prelucrătoare. Apropiate de participarea judeţului
la VABR totală, dar inferioare acesteia o au sectoarele comerţ, transporturi şi construcţii, înregistrând
o evoluţie relativ constantă, cu trenduri descendente din 2002 (cu excepţia domeniului construcţiilor).
Sectorul hotelier-restaurante îşi aduce cel mai scăzut aport la VABR sectorială.

3.1.2 Contribuţia sectoarelor de activitate la realizarea valorii adăugate brute judeţene

În acest subcapitol s-a făcut analiza valorii adăugate brute a fiecărui judeţ prin prisma contribuţiei la
aceasta a sectoarelor economice, care, conform clasificaţiei INS prezintă interes pentru învăţământul
profesional şi tehnic .

Notă: Graficele 3.8- 3.13. sunt bazate pe tabelele 3.10. -3.14. din Anexa 3.
Fig. 3.8
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Din câte se poate observa în fig. 3.8 aproximativ o treime din valoarea adăugată brută judeţeană o
constituie contribuţia industriei prelucrătoare  (2004), aceasta fiind totuşi în descreştere în 2002 şi
relativ constantă în 2003 -2004. Al doilea sector ca importanţă (participare în jurul a 15%) este
agricultura cu o evoluţie relativ constantă, uşor descrescătoare. Urmează transporturile şi construcţii le
într-un trend uşor crescător, şi comerţul cu o evoluţie uşor descendentă. Cea mai scăzută contribuţie la
VAB judeţean îl are domeniul hoteluri şi restaurante, acesta urmând şi un trend descrescător.

Fig. 3.9
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Contributia sectoriala la realizarea VAB in judetul
Botosani
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Sursa: INS  Conturi Naţionale Regionale 19 98-2004
În judeţul Botoşani o treime din VAB judeţean o reprezintă contribuţia agriculturii, a cărei evoluţie
este relativ constantă urmând din 2002 un trend uşor descendent.
Al doilea domeniu ca importanţă este industria prelucrătoare, având din 2001 un t rend de asemenea,
uşor descendent. Cu aproximativ 10% domeniul transporturilor contribuie şi el oarecum constant la
VAB judeţean.
Sectorul comerţului are în intervalul analizat o contribuţie descrescătoare (uşor crescătoare în 2004).
În construcţii şi hoteluri şi restaurante contribuţiile sunt cele mai reduse, evoluţia  acestora fiind
oscilantă.
Fig. 3.10
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Sursa: INS  Conturi Naţionale Regionale 1998 -2004

În judeţul Iaşi predomină industria prelucrătoare, având totuşi, în ultimii doi ani analizaţi un tre nd
descendent.
Următorul sector ca importanţă este cel agricol, având o evoluţie oscilantă în perioada analizată, uşor
crescătoare în 2004.
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O evoluţie oarecum constantă, uşor ascendentă se înregistrează în domeniul transporturilor, pe când
comerţul are o evoluţie constant descendentă şi uşăr crescătoare în 2004.
Construcţiile urmează ascendent începand cu anul 1999, iar domeniul hotelier, după „căderea” din
2002  are o uşoară revenire în anii următori.
Fig. 3.11
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În judeţul Neamţ cel mai important sector este cel al industriei prelucrătoare cu un „vârf” în 2001,
după care urmează o perioadă de descreştere, mai accentuată în 2003 şi o creştere în 2004. Contribuţia
acesteia a fost în perioada de analiză de 25 -30%.
Următorul sector este cel agricol (pondere medie 20%), cu o evoluţie constantă în intervalul analizat,
uşor descendentă în ultimii trei ani.
Domeniul transporturilor urmează o evoluţie constant ascendentă, chiar dacă cu o pantă foarte mică.
Domeniul comerţului a înregistrat un minim în 2001 după care a urmat o traiectorie ascendentă, iar
construcţiile, deşi contribuie cu un procent mai mic la VAB judeţean înregistrează o creştere
constantă.
Fig. 3.12

Contributia sectoriala la realizarea VAB in judetul
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În judeţul Suceava predomină agricultura şi industria prelucrătoare, evoluţiile lor înregistrând
traiectorii întretăiate şi cu evoluţii opuse în intervalul 1998 -2001, având o pantă descendentă începând
cu anul 2002, cu excepţia industriei prelucrătoare, c are are o revenire în 2004.
Domeniul transporturilor şi a construcţiilor a avut o evoluţie relativ constantă, pe când cel al
comerţului a înregistrat o tendinţă descendentă până în 2003 inclusiv, înregistrând în anul următor o
uşoară creştere .
Hoteluri şi restaurante a avut cea mai mică contribuţie la VAB judeţean, având o evoluţie uşor
descendentă.

Fig. 3.13

Contributia sectoriala la realizarea VAB in judetul Vaslui
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În judeţul Vaslui predomină agricultura şi industria prelucrătoare, evoluţiile lor înregistrând  ca şi în
cazul judeţului Suceava tendinţe opuse în perioada 1999 -2004.
Transporturile şi comerţul ocupă următoarele locuri, cu un aport şi o contribuţie asemănătoare şi cu un
trend oscilant în perioada analizată.
Domeniul construcţiilor are o traiectorie relativ constantă, iar cel hotelier se apropie, ca şi contribuţie
la VAB judeţean, de valoarea 0.

3.2 Date privind IMM-urile din regiune

O întreprindere se încadrează în categoria micro, mică sau mijlocie dacă îndeplineşte toate condiţiile
cu privire la personalul angajat şi cifra de afaceri.

Comparând definiţia IMM -urilor din România cu cea recomandată în UE, putem observa faptul că  din
punct de vedere al numărului de angajaţi, aceasta este identică. Din punct de vedere al cifrei de afaceri
anuale, definiţia româna este mai restrictivă, nivelul maxim al acesteia fiind de 8 milioane EURO,
comparativ cu clasificarea similară din UE (7 milioane EURO pentru întreprinderile mici şi  40
milioane EURO pentru cele mijlocii).

Întreprinderile mici şi mijlocii constit uie un segment important al economiei regiunii, absorbind, la
nivelul anului 2005 o mare parte din numărul total al salariaţilor care activează în firme (46,1%). Daca
se ţine cont şi de cei ce activează în microîntreprinderi, se obţine o pondere totală de 67,6%. Deţin o
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pondere de 11,1% din totalul IMM -urilor la nivel naţional. Numărul de IMM -uri şi microîntreprinderi
la 1000 locuitori este cel mai redus comparativ cu celelalte regiuni în perioada 2000 – 2004 (9,51
IMM/1000 locuitori –2000; 9,61 IMM/1000 de locuitori – 2001, 10,13 IMM/1000 de locuitori – 2002,
10,83 IMM/1000 de locuitori – 2003, 12,1 IMM/1000 de locuitori – 2004 si 13,1 IMM/1000 de
locuitori - 2005).

În general, ele au o flexibilitate mai mare, sunt mai receptive la nevoile pieţii, mai inova tive şi abile în
a răspunde cerinţelor consumatorilor, îmbunătăţind mediul competiţional, amplificând cultura
organizatorică şi creând condiţiile stabilităţii sociale.

Conform tabelului 3.15 din Anexa 3, în intervalul 1998 -1999 numărul firmelor din regiu ne a continuat
să scadă, ca urmare a recesiunii economice existente în România în perioada 1997 -1999.
Din anul 2001, odată cu relansarea economică, are loc o creştere a acestora ajungând la 49325 de
unităţi în 2005. Se constată la nivelul anului 2005 că ce a mai mare pondere o deţin
microîntreprinderile cu 87,2%, urmate de IMM -uri cu 12,2%. Deşi au pondere de 0,5% din numărul
total de firme, întreprinderile mari contribuie cu 31,3% din cifra de afaceri şi  deţin  32,3% din
salariaţii din întreprinderi (în sc ădere). În ceea ce priveşte investiţiile brute, cea mai mare pondere
37,9% este realizată de întreprinderile mari (în scădere faţă de anii trecuţi).
Perioada 2000-2005 este caracterizată prin creşterea cifrei de afaceri la toate categoriile de
întreprinderi şi a salariaţilor la nivelul microîntreprinderilor IMM -urilor (întreprinderile mari
înregistrând o descreştere a acestui indicator).

Tab. 3.2 Repartizarea numărului de unităţi locale active pe sectoare de activitate în 2005 şi
ponderi unităţi pe total sector

Clase de mărime după nr. de salariaţi Pondere unităţi pe clase de
mărime în total sector (%)Număr  unităţi

activităţi (secţiuni CAEN)
Total

0-9 10-49 50-249 >250 0-9 10-249 >250

Total Regiunea Nord-Est 49325 43021 4492 1151 247 87.22% 11.44% 0.50%

Industrie extractivă 89 49 25 7 8 55.06% 35.96% 8.99%

Industrie prelucrătoare 7577 5378 1503 551 145 70.98% 27.11% 1.91%
Energie electrică şi termică,
gaze şi apă 72 11 10 21 30 15.28% 43.06% 41.67%

Construcţii 2834 2146 498 171 19 75.72% 23.61% 0.67%
Comerţ, reparaţii auto şi
bunuri 25338 23104 2041 184 9 91.18% 8.78% 0.04%

Hoteluri şi restaurante 2237 1987 222 28 0 88.82% 11.18% 0.00%
Transport, depozitare şi
comunicaţii 3362 3032 246 57 27 90.18% 9.01% 0.80%

Tranzacţii imobiliare,
închirieri, servicii 5813 5464 279 64 6 94.00% 5.90% 0.10%

Învăţământ 152 136 16 0 0 89.47% 10.53% 0.00%

Sănătate şi asistenţă socială 782 753 27 2 0 96.29% 3.71% 0.00%
Servicii colective, sociale şi
personale 1069 961 83 22 3 89.90% 9.82% 0.28%

Total România 442868 389341 41461 9912 2154 87.91% 11.60% 0.49%

Industrie extractivă 873 505 217 71 80 57.85% 32.99% 9.16%

Industrie prelucrătoare 59296 42302 11375 4467 1152 71.34% 26.72% 1.94%
Energie electrică şi termică,
gaze şi apă 739 207 158 190 184 28.01% 47.09% 24.90%

Construcţii 30892 24940 4441 1333 178 80.73% 18.69% 0.58%
Comerţ, reparaţii auto şi
bunuri 205796 187752 16149 1769 126 91.23% 8.71% 0.06%

Hoteluri şi restaurante 19509 17241 1989 255 24 88.37% 11.50% 0.12%
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Clase de mărime după nr. de salariaţi Pondere unităţi pe clase de
mărime în total sector (%)Număr  unităţi

activităţi (secţiuni CAEN)
Total

0-9 10-49 50-249 >250 0-9 10-249 >250
Transport, depozitare şi
comunicaţii 29711 26248 2618 603 242 88.34% 10.84% 0.81%

Tranzacţii imobiliare,
închirieri, servicii 75063 70650 3339 939 135 94.12% 5.70% 0.18%

Învăţământ 1377 1261 103 10 0 91.58% 8.21% 0.00%

Sănătate şi asistenţă socială 7884 7546 296 41 1 95.71% 4.27% 0.01%
Servicii colective, sociale şi
personale 11728 10689 773 234 32 91.14% 8.59% 0.27%

Sursa:  Anuarul Statistic al României 2006

Repartiţia IMM-urilor pe sectoare ale economiei respectă distribuţia naţională a acestora din punct de
vedere al ponderilor deţinute: comerţ, servicii, industrie. Capitalul privat este, de asemenea, predominant
şi corespunde în principal microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici.

La nivelul anului 2005, în Regiunea Nord -Est ponderea microîntreprinderilor în total unităţi activ e este
majoritară cu 87,22% (apropriată de cea naţională), urmată de IMM -uri cu 11,44%.

În industria prelucrătoare şi servicii, microîntreprinderile deţin majoritatea în totalul unităţilor active. În
comerţ se regăsesc 91,18% din totalul unităţilor, în dom eniul hoteluri şi restaurante 88,82%,  în transport
90,18% şi construcţii cu 75,72%.

Tab. 3.3 Cifra de afaceri a unităţilor locale active pe activităţi şi clase de mărime, 2005

din care: pe clase de mărime şi sector de activitate
0-9 10-49 50-249 >250Domenii de activitate

(CAEN)

Total
milioane
RON

valori exprimate procentual
Total nivel Regiunea
Nord-Est 42795 20.25% 25.38% 22.99% 31.38%

Industrie extractivă 450 3.11% 10.00% 17.56% 69.33%

Industrie prelucrătoare 13821 6.35% 13.42% 23.89% 56.33%
Energie electrică şi
termică, gaze şi apă 2487 0.12% 0.76% 3.66% 95.46%

Construcţii 3330 9.22% 24.41% 47.18% 19.19%
Comerţ, reparaţii auto,
bunuri personale şi casnice 18507 33.24% 38.04% 21.19% 7.53%

Hoteluri şi restaurante 468 38.25% 35.90% 25.85% 0.00%
Transport, depozitare şi
comunicaţii 2311 20.94% 25.53% 17.87% 35.66%
Tranzacţii imobiliare,
închirieri şi prestări
servicii 974 53.18% 24.33% 20.43% 2.05%
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi
personale 353 19.55% 19.26% 38.53% 22.66%
Total nivel naţional 514070 18.12% 23.41% 24.46% 34.01%

Industrie extractivă 8614 1.60% 6.87% 6.11% 85.42%

Industrie prelucrătoare 153472 5.43% 12.29% 23.58% 58.69%
Energie electrică şi
termică, gaze şi apă 32567 1.19% 4.58% 14.51% 79.72%
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din care: pe clase de mărime şi sector de activitate
0-9 10-49 50-249 >250Domenii de activitate

(CAEN)

Total
milioane
RON

valori exprimate procentual

Construcţii 31703 15.42% 24.03% 36.60% 23.95%
Comerţ, reparaţii auto,
bunuri personale şi casnice 211289 28.38% 34.57% 26.39% 10.66%

Hoteluri şi restaurante 5572 31.41% 31.21% 23.80% 13.59%
Transport, depozitare şi
comunicaţii 38594 14.59% 20.98% 21.18% 43.26%
Tranzacţii imobiliare,
închirieri şi prestări
servicii 25235 41.24% 29.81% 20.73% 8.22%
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi
personale 5803 18.40% 18.15% 32.76% 30.69%
Sursa: Anuar INS 2006

Privind IMM-urile, pe sector de activitate, acestea deţin ponderi ridicate în domeniile energiei electrice şi
termice (43,06%), a industriei extractive (35,96%), şi industriei prelucrătoare (27,11%).

Cele mai multe din întreprinderile mari activează în sectorul energiei electrice şi termice, cu 41,6 7%
din totalul unităţilor active.

Se remarcă faptul ca în domeniul hotelurilor şi restaurantelor activează numai microîntreprinderi şi
IMM-uri.

Informaţii şi mai relevante pot fi obţinute analizând care este contribuţia la cifra de afaceri şi pe
sectoare de activitate a unităţilor active repartizate pe clase de mărime. Se constată că cel mai mare
aport la cifra de afaceri totală regională o aduc IMM -urile cu 48,3%, urmate de întreprinderile mari cu
31,3% şi, într-o mai mică masură, de microîntreprinderi cu  20,3%.
Microîntreprinderile îşi aduc cel mai mare aport în sectorul tranzacţiilor imobiliare cu 53,1%.

IMM-urile aduc cel mai mare aport la cifra de afaceri regională  în sectorul construcţiilor cu 71,5%, a
hotelurilor şi restaurantelor cu 61,7% şi a come rţului cu 59,2%.

Întreprinderile mari contribuie la cifra de afaceri din fiecare sector (cu excepţia domeniului hotelier),
iar în unele dintre ele majoritar: energie electrică şi termică, industria extractivă şi industria
prelucrătoare.

Tab. 3.4 Productivitatea, mii RON preţuri curente/pers. - 2005

Clase de mărime dupa nr. de salariaţiDomenii de activitate (CAEN) Total
0-9 10-49 50-249 >250

Total Regiunea Nord-Est 920 823 950 818 1042
Industrie extractivă 458 1100 444 1761 319
Industrie prelucrătoare 827 681 536 542 1139
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 1224 1106 657 357 1373
Construcţii 818 491 553 735 1545
Comerţ, reparaţii auto şi bunuri 1470 1115 1638 2326 1082
Hoteluri şi restaurante 331 292 344 381 -
Transport, depozitare şi comun icaţii 605 533 1033 718 475
Tranzacţii imobiliare, închirieri, servicii 390 434 380 335 377
Învăţământ 214 192 251 - -
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Sănătate şi asistenţă socială 220 203 234 363 -
Servicii colective, sociale şi personale 322 231 320 614 66
Total Romania 1087 958 1243 1063 1093
Industrie extractivă 673 1246 789 855 644
Industrie prelucrătoare 872 695 713 687 1062
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 2088 3512 879 1348 2273
Construcţii 745 619 657 796 858
Comerţ, reparaţii auto şi bunuri 1937 1336 2178 2872 2544
Hoteluri şi restaurante 387 336 339 459 605
Transport, depozitare şi comunicaţii 943 761 1246 1116 859
Tranzacţii imobiliare, închirieri, servicii 566 652 819 514 253
Învăţământ 247 230 288 229 -
Sănătate şi asistenţă socială 262 209 389 281 481
Servicii colective, sociale şi personale 557 400 500 662 642

Sursa:  Anuarul Statistic al României 2006

Din tabelul 3.4. se poate observa că, în general productivităţile la nivelul Regiunii Nord -Est sunt mai
scăzute decât media naţională. Analizând p roductivitatea pe domenii de activitate, se constată că cele
mai mari valori se înregistrează în comerţ şi în sectorul energetic.

3.3 Investiţii brute pe sectoare
Din graficul 3.14. (bazat pe tabelul 3.16 din Anexa 3) se poate observa că cele mai importante
investiţii brute s-au făcut în industria prelucrătoare, comerţ, transport, depozitare şi comunicaţii, la
nivelul anului 2005.

Fig. 3.14

Investitii brute pe domenii ale economiei
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Alte activităţi de servicii colective, sociale si personale

Sursa: Anuarul statistic al României 2006

Notă: Nu deţinem informaţii legate de domeniile din cadrul industriei prelu crătoare.
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3.4 Investiţii străine directe

În anul 2003 doar 2,2% din totalul investiţiilor străine directe au avut ca localizare Regiunea Nord -Est
(211 mil. EUR), iar în anul următor acest procent a scăzut la 0,1% (18 mil. EUR). În anul 2005,
conform datelor publicate de către Banca Naţională a României, se constată o creştere semnificativă a
acestor investiţii în regiunea Nord -Est (292 mil. EUR – 1,3% din total pe ţară).

  3.5   Concluzii:

1. În perioada 1998-2004, se constată că cele trei sectoare economi ce (agricultura, industria şi
serviciile) au deţinut ponderi relativ constante din PIBR, neavând loc mutaţii semnificative între
acestea.

2. La nivel regional, în 2004, serviciile şi -au adus cea mai mare contribuţie cu 50,43%, urmate
de industrie cu 23,0% , agricultură cu 15,8%.

3. În judeţul Bacău contribuţia majoră la VAB judeţean este adusă de industria prelucrătoare
(apr. 30% în 2004), sector care are o contribuţie semnificativă (apr. 29%) şi la realizarea VAB
sectorial regional.

4. În judeţul Botoşani agricultura este domeniul cel mai important, atât ca şi contribuţie la
realizarea VAB judeţean, cât şi ca aport la VAB sectorial regional.

5. În judeţul Iaşi predomină industria prelucrătoare, urmată de agricultură, ambele având în
ultimii 3 ani un trend descendent ca şi contribuţie la VAB judeţean.

6.  În judeţul Neamţ predomină de asemenea industria prelucrătoare şi agricultura, deşi la VAB
sectorial regional aceste sectoare nu aduc un aport semnificativ.

7. În judeţul Suceava predomină agricultura (pe primul loc, începând cu anul 2002) şi industria
prelucrătoare, evoluţiile lor înregistrând traiectorii întretăiate şi cu evoluţii opuse în intervalul 1998 -
2004. În agricultură, judeţul işi aduce un aport important la VAB sectorial regional.

8. În judeţul Vaslui, de asemenea predomină agricultura şi industria prelucrătoare, evoluţiile lor
înregistrând ca şi în cazul judeţului Suceava trenduri opuse în perioada 1999 -2004.

9. Se constată în fiecare judeţ un trend ascendent al contribuţiei domeniului construcţi ilor la
VAB judeţean, domeniu care după toate prognozele are un potenţial mare de dezvoltare.

10. În industria prelucrătoare şi servicii, microîntreprinderile deţin majoritatea în totalul
unităţilor active.

11. Cele mai importante investiţii brute la nivel ul anului 2005 s-au realizat în industria
prelucrătoare.
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Cap 4. Piaţa  muncii

Indicatorii statistici folosiţi pentru analizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România
provin din două surse de date diferite : Balanţa Forţei de Muncă  (BFM) şi Ancheta asupra forţei de
muncă în gospodării (AMIGO). Cele două serii de date nu sunt comparabile deoarece metodele de
colectare şi de calcul sunt diferite, dar analiza datelor din ambele serii poate oferi o imagine completă
şi reală asupra pieţei muncii.

4.1.Populaţia activă
 În Regiunea Nord Est populaţia activă şi -a menţinut an de an tendinţa de uşoară scădere. Astfel,
conform datelor prezentate în fig.4.1 (tabelul 4.9.1 ), în intervalul analizat scăderea populaţiei active
este de 13% , de la 2044 mii persoane în 2000, la 1790 mii persoane în 2005.
Fig. 4.1
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În cifre absolute, reducerea populaţiei active a fost de 254 mii persoane (148 bărbaţi şi 106 femei )
înregistrând  totodată (fig.4.2) o creştere în me diul urban începând cu anul 2003 concomitent cu o
scădere în mediul rural.
Fig. 4.2
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4.2.Populaţia ocupată
Populaţia ocupată  totală din Regiunea NE (fig. 4.3) era de 1914 mii persoane în anul 2000 ajungând
în 2005 la 1688 mii persoane, scăderea fiind  de 12%  la nivel regional (13,4 % pentru bărbaţi şi 10%
pentru femei),  în timp ce pe medii rezidenţiale se constată un dezechilibru : în mediul urban populaţia
ocupată a crescut cu 39 mii persoane iar în mediul rural a scăzut cu 2 65 mii persoane , în special pe
segmentul de vârstă 55-64 de ani ( tabelul 4.2.1  cu 4.2.2)

Fig.4.3.
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4.3. Rata de activitate
Rata de activitate a populaţiei în vârsta de muncă (15 – 64 de ani) a scăzut în intervalul analizat de la
72,4% în 2000 la 65,5 % în 2005, în special în rândul persoanelor de sex masculin şi provenind din
mediul rural.

4.4.Rata de ocupare
Rata de ocupare ( tab. 4.1.2 şi 4.1.3), de asemenea, înregistrează o scădere de la 67,1 la 61,5% , cu
precădere în rândul persoanelor de sex masculin şi provenind din mediul rural.
Comparativ cu situaţia la nivel naţional se constată un decalaj în regiune, în sensul că rata de ocupare
este cu 3,8 procente peste media la nivel naţional dar diferenţele sunt foarte mari î n mediul rural (
17,7% ) şi în rândul populaţiei de sex masculin,  ceea ce arată calitatea redusă a ocupării în mediul
rural ( agricultura de subzistenţă ) .

4.5. Rata şomajului BIM
 Conform AMIGO, Regiunea NE avea la sfârşitul anului 20 05, 102000 şomeri reprezentând 14,4% din
numărul total de şomeri la nivelul ţării. Prin corelarea datelor, rezultă (fig.4.4) că numărul de şomeri în
regiunea Nord-Est are o tendinţă de scădere permanenţă în perioada 2002 – 2005.

Fig. 4.4
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Datele din AMIGO pentru 2005 evidenţiază o rată a şomajului (5,7%) sub media la nivel naţional
(7,2%) diferenţele fiind accentuate în mediul rural : 3%  pe regiune faţă de 6,4% la nivel naţional.

4.6. Şomajul tinerilor ( BIM ) ( tab. 4.1)
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Din analiza datelor referitoare la şomajul tinerilor între 15 – 24 de ani ( tab.4.1.1) rezultă o rată ridicată
a acestora (BIM) : 16,8% ( raportat la polulaţia activă  din grupa 15 – 24 de ani ) fiind de aproape  de 3
ori mai mare decât rata generală a şom ajului, dar mai mică decât  media la nivel naţional (19,8%).

Principalii indicatori, conform datelor furnizate de ANOFM prin Balanţa Forţei de
Muncă

4.7.Populaţia activă civilă

Conform datelor din BFM populaţia activă civilă înregistrează în perioada 2 001 – 2004  ( tab. 4.7.1 ) o
continuă scădere  cu o pondere uşor mai ridicată în rândul barbaţilor. De remarcat că la sfârşitul anului
2005 populaţia activă civila are o valoare foarte apropiată de cea din 2004 dar ca ponderea femeilor a
continuat să scadă în timp ce poderea populaţiei de sex masculin este mai ridicată decât în 2004 cu
aproximativ 3%.
Fig.4.5.
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4.8. Şomajul înregistrat
La sfârşitul anului 2005 în evidenţele AJOFM la nivel de regiune, situaţia şomerilor înregis traţi se
prezintă conform datelor din tab.4.8.1. Din analiza datelor rezultă o evoluţie asemănătoare datelor
BIM, numărul şomerilor înregistraţi prezentând o scădere constantă în perioada 2000 -2005.
   Fig. 4.6.
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Din tab. 4.8.1 rezultă că distribuţia numărului de şomeri pe judeţe indică o descreştere
importantă la nivelul tuturor judeţelor în perioada 2000 -2005, astfel că, la finalul anului 2005, se
înregistra cel mai mic număr de şomeri în judeţele Botoşani (10085 persoane)  şi Neamţ (11857
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persoane), în timp ce judeţele Iaşi (23117 persoane) şi Vaslui (16547 persoane) aveau cel mai mare
număr.

Fig. 4.7.
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4.9. Rata şomajului înregistrat
Rata şomajului înregistrat (tab 4.9.1) pe regiune (6,8%) se    situează peste media pe ţară

(5,9%) judeţul Vaslui înregistrând  cea mai mare valoare din regiune (10,1%) urmat de judeţul Iaşi (
7,2%), valori mai scăzute înregistrându -se în Neamţ (5,6%) şi Suceava (6%).
În general, rata şomajului a continuat să sc adă şi în anul 2005 , singurul judeţ care face excepţie fiind
judeţul Iaşi unde rata şomajului a crescut. De asemenea pentru anul 2005 se observa că şomerii
neîndemnizaţi reprezintă 60% din numărul total de şomeri înregistraţi.
Fig. 4.8.
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Bărbaţii au o pondere mai mare în numărul total al şomerilor, decât femeile, înregistrându -se
(vezi tab.4.8.1) la finalul anului 2005, 63,18 % bărbaţi şi 36,82% femei în evidenţele AJOFM -urilor
din regiune, păstrându-se în continuare tendinţa de creştere a şomajului cu precădere în rândul
persoanelor de sex masculin.

4.10.Structura şomajului pe grupe de vârstă şi nivel de pregătire
 La sfârşitul anului 2005, şomerii până în 25 de ani ocupă o pondere relativ mare în numărul

total de şomeri înregistraţi la AJOFM, la nivel regional (21%),  cu valori ridicate în judeţul Bacău (
23%) şi Suceava (23,1%), dar în scădere faţă de anul 2004 (24,6%) (tabelul 4.10.1).
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Fig. 4.9.

Structura somajului pe grupe de varsta Regiunea Nord Est -
31.12.2005
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Pe ansamblul regiunii se menţine scăderea n umărului de şomeri pe toate grupele de vârstă şi
menţinerea procentului ridicat de şomeri pentru segmentul de vârstă 30 – 39 de ani. De asemenea se
poate observa o creştere a numărului de şomeri pe segmentul de vârstă peste 50 de ani, dar care nu
compensează scăderea numărului pe toate celelalte categorii de vârstă.

De asemenea, din datele privind şomajul înregistrat ( tabelul 4.10.2), se poate observa că
şomerii cu un nivel scăzut de pregătire reprezintă 85,3% din numărul şomerilor ( cu un maxim de 89%
în judeţul Vaslui şi un minim de 80,6% în Bacău), în timp ce cei cu studii superioare reprezintă 2,8%
pe total regiune ( cu un minim de 1,6% la Vaslui şi un maxim de 3,6% la Bacău) . La sfârşitul anului
situaţia se prezintă conform datelor din tabelul 4.10.3,  unde se poate vedea ponderea mare a
persoanelor cu un nivel scăzut de pregătire, în special în rândul şomerilor neîndemnizaţi.

Fig. 4.10.
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4.11.Şomeri tineri înregistraţi  15 – 24 de ani, în perioada 2004 – 2005
Ponderea şomerilor tineri în total şomeri înregistraţi, pe Regiunea Nord – Est ( tabelul 4.11.1) este în
scădere de la 24,6% la 20,9% dar prezintă disparităţi la nivelul judeţelor : în judeţele Vaslui şi Suceava
prezintă uşoare creşteri ( aproximativ 1% ) faţă de 20 04,  în timp ce în Bacău, Botoşani, Iaşi şi Neamţ
a înregistrat scăderi ( între 5 – 7%).
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Fig. 4.11.
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4.12.Structura populaţiei ocupate pe niveluri de instruire, la nivel regional
Faţă de anul 2004 se constată o sc ădere a numărului persoanelor ocupate pe total regiune, dar

în structura ocupării ( tabelul 4.12.1. şi 4.12.2) există o creştere a ponderii persoanelor cu studii
superioare pe toate grupele de vârstă şi o uşoară creştere a celor cu studii profesionale ( sa u ucenici ).
Fig. 4.12.
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4.13. Structura locurilor de muncă vacante
 În judeţele Regiunii Nord -Est, pe nivele de pregătire profesională, pe ramuri şi meserii reflectate în
tabelele 4.13.1 si 4.13.2 ne arată următoarele:

Pe ansamblul regiunii Nord-Est oferta anuală de locuri de muncă pentru cei cu pregătire superioară
este de aproximativ 4000 locuri, ceea ce reprezintă 4% din total locuri de muncă oferite. Aceste 4000
locuri de muncă nu acoperă oferta anuală de forţă de muncă cu pregătire superioară, care, la nivelul
regiunii este de cca.  20 – 25.000  absolvenţi de  învăţământ superior. Aceasta duce la  un fenomen de
migrare a forţei de muncă în regiuni cu o ofertă de locuri de muncă mai mare sau mai atractive din
punctul de vedere al remunerării. Acest fenomen duce la îmbătrânirea populaţiei locale cu pregătire
superioară şi la diminuarea  şanselor de dezvoltare locală din lipsa infuziei de creativitate şi
inteligenţă.

Populaţia cu pregătire medie are şanse destul de mici de integrare în rândul populaţiei ocupate, întrucât
oferta anuală de locuri de muncă de cca. 6 – 7.000 locuri de muncă (7 % din numărul anual de locuri
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de muncă oferite), ceea ce nu acoperă oferta anuală de forţă de muncă cu pregătire medie care, la
nivelul regiunii reprezintă cca. 30 – 35.000 absolvenţi.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite la nivelul de pregătire de şcoli profesionale, SAM –uri,
şcoli de ucenici şi şcoli generale. Pentru acest segment al populaţiei  sunt oferite anual cca. 90% din
oferta  de locuri de muncă comunicate. Acest lucru determină pe cei de la alte nivele de pregătire, şi
anume, superioară şi medie  să accepte şi astfel de locuri de muncă pentru a – şi putea asigura
mijloacele de subzistenţa necesare atât individual cât şi familiilor lor. De aici, se poate ajunge, din
păcate, chiar şi la o deprofesionalizare a  segmentelor de populaţie menţionate  în aliniatele
precedente.

Aportul ofertei de locuri de muncă al judeţelor pentru piaţa muncii de la nivelul Regiunii Nord -Est
este de 28,2% al judeţului Neamţ, 19,2% al judeţelor Bacău şi Botoşani, 13,4% al judeţului Iaşi, 11,4%
al judeţului Suceava şi 8,6% al judeţului Vaslui.

Pe ramurile economiei naţionale, oferta de locuri de muncă este de 1% pentru Agricultură, 0,01%
pentru Silvicultură, 18,5% pentru Construcţii, 41% pentru Industrie şi 11,6% pentru Prestări de
Servicii. De asemenea oferta pentru munci necalificate este de 4,8%.

Aportul cel mai mare pe piaţa muncii, în ceea ce priveşte oferta de locuri de muncă  o deţine cu 41%
ramura Industrie ( tabelul 4.13.3) unde au foarte mare căutare persoanele cu pregătire economică şi
juridică. A început să se revigoreze, tot pentru aceasta ramură şi oferta de locuri de muncă pentru
studii superioare cu pregătire tehnică ca ingineri m ecanici, electro, proiectanţi şi ingineri pentru
tricotaje, textile, pielărie. La nivelul de pregătire medie industria cere foarte mult calificări în domeniul
economic şi se caută foarte mult agenţi comerciali.

Oferta anuală de locuri de muncă în ramura C onstrucţii este de cca. 18%, ea fiind relativ constantă,
mai ales în ultimii doi ani. La nivel de pregătire superioară, oferta este de cca. 7%, la nivel mediu este
de cca. 4%. Oferta a avut o creştere cu 33% în anii 2004 şi 2005, faţă de 2002, ceea ce demo nstrează
un reveriment al acestei ramuri.

Segmentul terţiar, cel al Prestărilor şi Serviciilor, începe să -şi ocupe locul normal într -o economie de
piaţă, oferta de locuri de muncă pe acest segment a crescut an de an, ajungând în anul 2005 la cca.
12%. Faţă de alte regiuni , mai sunt posibilităţi de dezvoltare al segmentului terţiar al pieţei, fiind
solicitări de locuri de muncă atât pentru cei cu pregătire superioară şi medie, cât şi pentru cei cu
pregătire  prin SAM –uri.
Se dezvoltă foarte mult piaţa ser viciilor oferite populaţiei, piaţa din acest segment poate absorbi şi crea
încă foarte multe locuri de muncă.

Absolvenţii luaţi în evidenţa agenţiilor din Regiunea Nord -Est au fost în fiecare an de aproximativ
17.000 persoane ( tabelul 4.13.4 si 4.13.5). Aportul judeţelor la acest segment al populaţiei este de
31,1% judeţul Iaşi, 22,5% judeţul Neamţ , 15,4% judeţul Bacău, 12,5% judeţul Suceava, 10,5% judeţul
Vaslui şi 8% judeţul Botoşani.
Cei mai mulţi absolvenţi care au fost luaţi în evidenţa agenţiilor d in regiune sunt absolvenţii cu profil
Agricultură – 24,3%, cea ce denotă lipsa locurilor de  muncă  care să fie create în aceasta ramură.
Au mai fost luaţi în evidenţă şi absolvenţii care au terminat şcoli cu profil în domeniul serviciilor –
cca. 8,4%, absolvenţii şcolilor cu profil mecanic – 11,1%, cu profil electrotehnică şi automatizări –
5,8% şi absolvenţii liceelor teoretice – 6%, care nu s-au profilat pe nici o meserie.
Absolvenţii şcolilor care au pregătit elevi în ocupaţii specifice serviciilor au m ari şanse de a-şi găsi un
loc de muncă în anii următori, deoarece se preconizează ca sectorul terţiar al serviciilor să capete o
amploare mai mare, el acaparând în viitor cca. 1/3 din piaţa muncii la nivelul judeţelor şi regiunii.
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Corelând structura ocupării ( tabelul 4.13.6) cu structura şomajului se constată că la nivelul anului
2005 pe niveluri de pregătire ponderea în ocupare este mai mare decât ponderea în şomaj în cazul
populaţiei cu studii medii ( 54,8% din populaţia ocupată, 11,93% din şomerii înr egistraţi) şi în cazul
celor cu studii superioare ( 9,4% din populaţia ocupată şi 2,8% din şomerii înregistraţi). În schimb
raportul ocupare/şomaj este defavorabil celor cu nivel scăzut de pregătire ( 35,8% din persoanele
ocupate şi 85,3% din cele aflate î n şomaj).

4.14. Structura populaţiei ocupate pe principalele ramuri ale economiei

Din datele BFM la 31.12.2005 ( tabelul 4.14.1) la nivelul regiunii NE se constată o scădere a
populaţiei ocupate de la 1288.3 mii persoane în 2004 la 1265.6 mii persoane în  2005 ( din care
salariaţi 594 mii persoane) dar totuşi cea mai mare parte a populaţiei ocupate se regăseşte în
agricultură ( 43% ).
Pe activităţi economice există o scădere a populaţiei ocupate în agricultură, de la 572 mii persoane la
540 mii persoane (dar aici salariaţii sunt doar 19,2 mii persoane  ceea ce reprezintă 3,6% din populaţia
ocupată în agricultură), o scădere a celor din industrie şi construcţii  de la 331 mii persoane la 300 de
mii (scădere în special pe ramura industriei) şi o uşoară creşte re în servicii  ( 10% ) de la 384 mii
persoane la 426 mii persoane.

Fig.4.13.
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4. 15 Concluzii

Analizând cerinţele prevăzute în acest capitol, rezultă următoarele:
1. Rata şomajului atât din sursa AMIGO cât şi BFM a păstrat tendinţa de scădere atât la nivel

regional cât şi judeţean.
2.  Numărul de şomeri bărbaţi înregistraţi este mai mare decât cel al femeilor.
3. În mediul urban şomajului a crescut, iar în mediul rural a scăzut, acestea pe fondul scăderii ratei

şomajului.
4. Se constată o scădere a ra tei de activitate în special în mediul rural şi în rândul persoanelor de

sex masculin.
5. Rata de ocupare a scăzut  dar este peste media la nivel naţional decalajul fiind foarte mare în

rândul persoanelor provenite din mediul rural ( 17% peste media la niv el naţional).
6. Bărbaţii continuă să aibă o pondere mai mare în numărul total al şomerilor, decât femeile,

înregistrându-se la finalul anului 2005: 63 % bărbaţi şi 37% femei, în evidenţele AJOFM -urilor din
regiune ( creşterea ponderii bărbaţilor faţă de 2 004 ).

7. Ponderea şomerilor tineri în totalul şomerilor indică o medie la nivelul regiunii Nord -Est de
21% în anul 2005.

8.  După nivelul de educaţie se observă că şomerii cu nivel scăzut de educaţie (predominând
studiile generale), au o pondere în total  şomeri de 85,3% pe regiunea Nord -Est.
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9.  Absolvenţii luaţi în evidenţa agenţiilor din Regiunea Nord -Est  au fost în fiecare an de
aproximativ 17.000 persoane. Aportul judeţelor la acest segment al populaţie este de 15,4% judeţul
Bacău, 8% judeţul Botoşan i, 31,1% judeţul Iaşi, 22,5% judeţul Neamţ, 12,5% judeţul Suceava şi
10,5% judeţul Vaslui.

10. Cei mai mulţi absolvenţi care au fost luaţi în evidenţa agenţiilor din regiune sunt absolvenţii cu
profil agricultură – 24,3%, cea ce denotă lipsa locurilor de muncă  care să fie create în aceasta ramură.

11.  Au mai fost luaţi în evidenţă şi absolvenţii care au terminat şcoli cu profil în domeniul
serviciilor – cca 8,4%,  absolvenţii şcolilor cu profil mecanic – 11,1%, cu profil electrotehnică şi
automatizări – 5,8% şi  absolvenţii liceelor teoretice – 6%.

12. La nivel regional, rata şomajului în rândul tinerilor a avut o curbă sinusoidală în perioada
1999-2004, având un vârf de maxim în anul 2002, când a înregistrat valoarea de 21,7% ajungând la
valoarea  de 21% în anul 2005.

13. În regiunea Nord-Est  oferta anuală de locuri de muncă pentru cei cu pregătire superioară este
doar  de aproximativ 4000 locuri, ceea ce reprezintă  4% din total locuri de muncă oferite. Aceste 4000
locuri de muncă nu acoperă oferta anu ală de forţă de muncă cu pregătire superioară care, la nivelul
regiunii este de cca  20 – 25.000  absolvenţi de  învăţământ superior.

14. Locurile de muncă oferite la nivelul de pregătire de şcoli profesionale, SAM –uri, şcoli de
ucenici şi şcoli generale reprezintă cca 90% din oferta  de locuri de muncă comunicate. Acest lucru
determină pe cei de la alte nivele de pregătire şi anume, superioară şi medie  să accepte şi astfel de
locuri de muncă. De aici, se poate ajunge, din păcate, chiar şi la o deprofesio nalizare a  segmentelor de
populaţie menţionate  în aliniatele precedente.

15. Aportul ofertei de locuri de muncă al judeţelor pentru piaţa muncii de la nivelul Regiunii Nord -
Est este de 19,2% al judeţelor Bacău şi Botoşani, 13,4% al judeţului Iaşi, 28,2% al judeţului Neamţ,
11,4% al judeţului Suceava şi 8,6% al judeţului Vaslui.

16. Pe ramurile economiei naţionale, oferta de locuri de muncă este de 1% pentru Agricultură,
0,01% pentru Silvicultură, 18,5% pentru Construcţii, 41% pentru Industrie şi 11,6% pen tru Prestări
Servicii. De asemenea oferta pentru munci necalificate este de 4,8%.

17. Aportul cel mai mare pe piaţa muncii, în ceea ce priveşte oferta de locuri de muncă o deţine cu
41% ramura Industrie unde au foarte mare căutare persoanele cu pregătire e conomică şi juridică.

18. Oferta  anuală de locuri de muncă în ramura Construcţii este de cca. 18%, ea fiind relativ
constantă, mai ales în ultimii doi ani. La nivel de pregătire superioară, oferta este de cca 7%, la nivel
mediu este de cca 4%. Oferta a avut o creştere cu 33% în anii 2004 şi 2005, faţă de 2002, ceea ce
demonstrează un reveriment al acestei ramuri.

19. Nivelul ratei de ocupare în Regiunea NE este de 62,4%  faţă de rata de ocupare înregistrată la
nivelul ţării care este de 57,9%. Ponderea po pulaţiei ocupate în Agricultură s -a menţinut an de an la un
nivel mare, de cca 43 – 45% în dauna celorlalte activităţi ale economiei naţionale. Un trend uşor
ascendent îl au ramurile Construcţii, Activităţi financiare şi Tranzacţii imobiliare, Prestări Ser vicii şi
Alte activităţi financiare şi de asigurări. Aceste ramuri au crescut anual cu 1 – 2 puncte procentuale
(activităţile financiare au avut un trend mai scăzut de 0,3 – 0,5 puncte procentuale) ajungând în anul
2005 la 0,9% din total populaţiei ocupată , Tranzacţiile imobiliare, Prestările şi Serviciile la cca 5% din
total populaţie ocupate şi Construcţiile la cca 9 – 10% din total populaţie ocupată şi Alte activităţi
financiare şi de asigurări la cca 6% din total populaţie ocupată.

20. Scăderea populaţiei ocupate de la 1288.3 mii persoane la 1265.6 mii persoane din care salariaţi
sunt doar 594 mii persoane, ceea ce reprezintă 46% din populaţia ocupată.

21. Cea mai mare parte a populaţiei ocupate este în agricultură 43% (dar salariată este doar 3,6%
ceea ce indică practicarea agriculturii de subzistenţă) 33% în servicii şi 23 % în industrie şi constructii
( pe fondul scăderii în industrie şi creştere în construcţii ( faţă de 2004 cu aproximativ 3%).

22.  Corelat cu structura şomajului, ponderea în ocupare este mai mare decat ponderea în şomaj în
cazul populaţiei cu studii medii şi superioare  dar defavorabilă celor cu nivel scăzut de pregătire.
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Cap. 5 Oferta unităţilor şcolare în formare profesională

A. Învăţământ profesional şi tehnic preuniversitar
Unii indicatori prezentaţi în acest capitol  nu au  date furnizaţi de INS;  pentru  indicatorii ce nu

au  date menţionate în anuare sau surse INS au fost elaborate machete de colectare date din evidenţele
ISJ ale regiunii N-E.

Sunt şi situaţii  (vezi nota de la cap  5.1),  în care indicatorii au fost susţinuţi cu date provenind
de la INS şi din sistemul ISJ N -E. Pentru aceştia colectivul a reţinut în prezenta versiune PRAI datele ce
au prezentat mai mare credibilitate.

Pentru o mai buna înţelegere a semnificaţ iei indicatorilor utilizaţi în acest capitol, în anexa 1.3
sunt formulate explicaţii  pentru indicatorii utilizaţi.

Indicatori europeni în educaţie pentru 2010 („Benchmark”)

Agenda Lisabona („Educaţia şi formarea în 2010”) propune un set comun de ind icatori de
referinţă („Benchmark”) pentru îmbunătăţirea sistemelor de educaţie în ţările membre ale UE (ţinte
pentru 2010):

 Rata medie în UE a abandonului şcolar timpuriu: să nu depăşească 10%.
 Până în 2010, el puţin 85% dintre cei în vârstă de 22 de ani s ă fi absolvit cel puţin învăţământul

secundar superior.
 Până în 2010 procentul analfabetismului funcţional la tinerii de 15 ani să scadă cu cel puţin

20% faţă de anul 2000.
 În 2010, în UE, media privind participarea la formarea continuă să fie de cel puţin  12,5% din

populaţia adultă (grupa de vârstă 25 -64 ani).
 Numărul absolvenţilor de matematică, ştiinţe şi tehnologie în UE să crească până în 2010 cu

cel puţin 15% faţă de 2000;  eliminarea oricăror decalaje între sexe în formare pe aceste
domenii.

5.0     Unităţi şcolare dezvoltate instituţional prin programe de reformă

Sunt prezentate in fişierul anexa0.zip localizarea unităţilor şcolare ce au beneficiat de finanţări
in cadrul programelor de reformă a IPT ale ministerului Educaţiei şi învăţămân tului în regiunea Nord –
Est . În aceeaşi anexă sunt datele de contact ale acestor 82 unităţi şcolare.

Tab 5.0 Analiza finanţărilor unităţilor şcolare pe domenii şi proiecte

TOTAL
Nr
crt

Domenii 9405 2001 2004-
2006

2007-
2009

Şcoli %

Pondere
domeniu
în 2013

1 Agricultura+
silvicultura

3 4 18 8 33 25,78 20,60

2 Industrie 6 9 39 7 61 47,65 50,60
3 Constructii 1 - 15 2 18 14.06 8,40
4 Comert - 2 2 1 5 3,90 2,30
5 Servicii - 5 6 2 11 8,59 17,80

TOTAL
Domenii

10 20 80 20 128 100 100
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Analizând  alocarile  financiare pe domenile  sustinute prin programele de reforma se constata
ca domeniile construcţii şi servicii au fost subfinanţate prin programele de reforma ale MECT, in
comparatie cu tendinţele de dezvoltare a  IPT in persoectiva configurata  prntru anul 3013.

5.1   Populaţia şcolară în perioada 2000 -2006

Din datele prezentate în anexa 5.1.a rezultă că în anul 2006 populaţia şcolarizată reprezintă
98,4 % din cea şcolarizată în 2001.

În tab. 5.1.1 este prezentată analiza evoluţiei populaţiei şcol arizate pe nivele de educaţie.
Tab. 5.1.1

Nr.
crt.

Nivele de educaţie Anul şcolar
2005-2006/2000-2001

%
1 Preşcolar 98,04
2 Primar 89,03
3 Gimnazial 74,33
4 Liceal 116,04
5 Profesional/SAM 114,27
6 Postliceal/maiştri 28,78
7 Total 98,40

Sursa ISJ  Nord - Est
Din acest tabel se constată că :

- populaţia şcolarizata în preşcolar şi primar este în scădere; această tendinţă poate fi cauzată
de scăderea demografică;

- scăderea semnificativă la nivel gimnazial poate fi determinată de pierderi le de populaţie
şcolara la tranziţia de la un nivel la altul de şcolarizare;

- creşterea populaţiei şcolare la nivel liceal şi profesional/SAM poate fi justificată de
introducerea învăţământului obligatoriu de 10 clase;

- există o reducere îngrijorătoare a for mării pe nivel 3avansat (şcoală postliceală).
a. Analizând evoluţia acestui indicator, din fig. 5.1.1 constatăm că acesta a avut o tendinţa de

creştere în perioada 2000-2001; din 2001 populaţia şcolarizată menţine un trend relativ constant până
în 2004, când începe să scadă foarte puternic. Aceasta tendinţă poate fi cauzată de scăderea
demografică în regiunea N -E, precum şi de părăsirea timpurie a educaţiei/formării.
Fig. 5.1.1
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Sursa INS (vezi anexa 5.1.a)
b. Dacă analizăm indicatorul pe medii de rezid enţă (figura nr. 5.1.2) constatăm o reducere a

populaţiei şcolarizate în mediul urban şi o creştere a acestuia în mediul rural în 2001 (faţă de anul
2000). Până în anul 2004 se observă o tendinţă relativ constantă de creştere a  populaţiei şcolarizată în
mediul rural şi o tendinţă descrescătoare în  urban. Începând din anul 2004 populaţia şcolarizată în
mediul urban a înregistrat o scădere la fel ca şi cea din mediul rural.
Fig.5.1.2

Sursa INS (vezi anexa 5.1.b)
c. Analizând datele din anexa 5.1.3 şi 5.1 .4 constatăm că în 2006, faţă de 2000 există o tendinţă

descrescătoare în ceea ce priveşte populaţia şcolarizată pe toate judeţele. Din tab. 5.1.2 rezultă că cea
mai mare scădere se înregistrează în judeţul Neamţ (16,50 %), cea mai mică în judeţul Vaslui ( 4,18%)
evidenţiată şi în fig. 5.1.3.
Tab. 5.1.2

Judeţ Mediu 2000 2006 %
URBAN 83984 66060 0,786578

RURAL 60975 58594 0,960951

BACĂU Total 144959 124654 0,859926

URBAN 46309 39769 0,858775

RURAL 43579 42005 0,963882

BOTOŞANI Total 89888 81774 0,909732

URBAN 91049 75235 0,826313

RURAL 72825 72556 0,996306

IAŞI Total 163874 147791 0,901858

URBAN 53737 44901 0,83557

RURAL 55364 47299 0,854328

NEAMŢ Total 109101 92200 0,845088

URBAN 64687 65317 1,009739

RURAL 77821 62953 0,808946

SUCEAVA Total 142508 128270 0,90009

URBAN 48645 41999 0,863378

RURAL 44354 47117 1,062294

VASLUI Total 92999 89116 0,958247
Sursa INS (vezi anexa 5.1.a)
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d. Raportată la totalul populaţiei şcolare în regiune, populaţia şcolară este neuniform
repartizată în judeţele regiunii variind între 81774 elevi în judeţul Botoşani şi 147791 în judeţul Iaşi
(fig. 5.1.4).

Fig.5.1.3 Evoluţia populaţiei şcolare pe medii de rezidenţă pentru anii 2000 şi 2006, pe judeţe

Fig.5.1.4 Repartiţia populaţiei şcolare pe judeţe, anul 2006, regiunea NE

Sursa ISJ  Nord - Est

e. Analizând datele privind  formarea profesională urban/rural, pe nivel 3+ (vezi fig. 5.1.5) se
constată  că:

-  în mediul rural  absolvenţii nivel 3 nu sunt interesaţi  în formare contin uă pe nivel 3+;
-  în mediul urban  numărul cursanţilor nivel 3+ s -a redus cu peste 50 % în  2006 faţă de 2000.

Fig. 5.1.5                                                 Fig. 5.1.6



Regiunea Nord – Est „ Plan Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic”, 2007 -2013.

40

Sursa INS (vezi anexa 5.1.c)

f. Analizând datele privind participarea pe sexe la  formarea profesională  pe nivel 3+ (vezi fig.
5.1.6 ) se constată  că:

- numărul femeilor participante la cursurile de formare 3+  reprezintă în 2006 78 %  din totalul
cursanţilor pe acest nivel.

Notă:   Din analiza datelor furnizate de INS  şi de ISJ Nord–Est  în unele situaţii  sunt nepotriviri  pentru
acelaşi indicator (ex. total populaţiei şcolare N -E  conform INS  771342 persoane, conform ISJ 646101
persoane). Din aceste motive am preferat interpretarea datelor în formă procentuală.

5.2 Rata  de cuprindere pentru perioada 2000 -2006
Datele privind rata brută de cuprindere sunt prezentate în anexa 5.2

a. Analizând rata brută de cuprindere (fig.5.2.1) pe toate formele de învăţământ a populaţiei
şcolare de sex masculin , în perioada 2000 -2005 se observă un minim în anul 2002, după care apare o
tendinţă de creştere până în 2004, urmând apoi o scădere în 2005. În anul 2006 se observă o uşoară
creştere.

b. Analizând evoluţia ratei de cuprindere, prezentata în figura 5.2.2. se observă  că la
învăţământul preşcolar se înregistrează o scădere mare a ratei de cuprindere şi un trend descrescător
pentru învăţământul liceal şi ŞAM.

Datele statistice cu privire la  rata de cuprindere pe medii de rezidenţă nu sunt relevante pentru
învăţământul liceal şi profesional, deoarece se referă la locaţia şcolii şi nu la domiciliul elevilor.

Fig.5.2.1
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Sursa ISJ  Nord - Est
Fig.5.2.2

Sursa ISJ  Nord - Est

Analiza datelor ne conduce la concluzia că avem un grad ridicat de participare la aceste nivele
de educaţie. Valorile cele mai mici ale indicatorului  se obţin în învăţământul postliceal şi de maiştri.
Dar, aceasta se poate interpreta şi prin prisma dorinţei populaţiei de a absolvi o instituţie de învăţământ
superior (fapt evidenţiat şi prin rata bruta de cu prindere în învăţământul superior).

5.3   Rata de părăsire timpurie a  sistemului educaţional a tinerilor (18 -24 ani) în
perioada 2000-2006

a. În perioada analizată se observă (fig 5.3.1) o tendinţă de creştere a ratei de părăsire timpurie a
şcolii  prin SAM şi o relativă tendinţă de menţinere constantă a ratei de părăsire  timpurie a şcolii în
mod direct din liceu. Majorarea acestei rate denotă un stoc redus de educaţie sub aspect cantitativ şi al
competenţelor profesionale. Se impune implicarea mai activă a  personalului didactic pentru creşterea
factorului calitativ al întregului mecanism educaţional.

 Fig.5.3.1
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Sursa ISJ  Nord - Est

5.4 Rata abandonului pe cohortă
În anexa 4 sunt prezentate datele privind rata abandonului pe cohortă grupate pe judeţe şi an i

şcolari. Datele sunt reprezentate în fig. 5.4. 1 şi respectiv 5.4.2
Fig. 5.4.1                                                                                      Fig. 5.4.2

Sursa ISJ  Nord - Est
Din analiza datelor rezultă:
- tendinţa de scădere a ratei abandonului şcolar pe cohortă în regiunea N -E  (0,89% în 2006

faţă de 1,68% în 2003 fig. 5.4.1), ceea ce denotă o îmbunătăţire a procesului educaţional;
- în judeţul, Bacău tendinţa este uşor crescătoare;
- în judeţele Vaslui şi Iaşi se înregistrează o scădere a abandonului şcolar.

5.5   Rata abandonului anual în perioada 2000 -2006
În Anexa 5 sunt prezentate analize ale ratei abandonului în perioada 2000 -2005 pe medii de rezidenţă
şi  judeţe. Din analiza datelor  rezultă:

a. La nivelul regiunii N-E a înregistrat o creştere în perioada 2003 -2004, urmată de
tendinţa accentuată de reducere sub 2%.
b. Rata abandonului este în descreştere mai accentuată în mediul urban decât în  mediul
rural;

c. Rata abandonului înregistrează următoarele variaţii pe nivele de educaţie/formare în
2004:
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- ciclul primar între aproximativ 1% în judeţul Neamţ şi 0,2% în judeţul Vaslui;
- ciclul gimnazial între aproximativ 1,2% în judeţul Neamţ şi 0,2% în judeţul Suceava;
- ciclul liceal între aproximativ 1,3% în judeţul Neamţ şi 0,3% în judeţul Suceava;
- ciclul profesional/SAM între aproximativ 6% în judeţul Neamţ şi 1% în judeţul Botoşani.

Fig 5.5.1                                                            Fig.5.5.2

Sursa ISJ  Nord - Est
d. În figurile de mai sus (5.5.1 şi 5.5.2) se constată o tendinţă de scădere a ratei abandonului
şcolar atât în mediul rural cât şi în mediul urban, ceea ce denotă o îmbunătăţire a sistemului de
învăţământ, în anul 2006 ajungându -se la 3,85% total regiune, din care 4,21% urban şi 3,49%
rural. Se observă o scădere a abandonului şcolar în mediul rural.
Rata abandonului şcolar continuă să constituie motiv de îngrijorare în special la ŞAM, în mediul

rural şi în cazul categoriilor dezavantajate .
Pentru remediere se recomandă:
 Monitorizarea atentă a indicatorului la nivel de şcoală şi judeţ.
 Creşterea eforturilor conjugate pentru prevenirea abandonului în ŞAM prin programe sociale,

asigurarea burselor de studiu, activităţi extracurriculare.

5.6 Rata de absolvire în perioada 2000 -2006
În Anexa 6 sunt prezentate datele privind evoluţia ratei de absolvire pe judeţe şi pe nivele de

educaţie/formare în perioada 2000 -2006. Din analiza datelor rezultă următoarele:
a. În regiunea N-E rata de absolvire a crescut de la aproximativ 77% în anul 2000 la aproximativ
79,03% în anul 2006 (vezi fig.5.6.1).
b. La nivel regional rata de absolvire în mediul rural este cu puţin mai mică decât cea din mediul

urban; ambele rate au scăzut cu aproximativ 2% în perioada 2 000-2006 (vezi anexa 5.6.).
Fig.5.6.1 Evoluţia ratei de absolvire în mediul  urban

Sursa ISJ  Nord - Est
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Fig.5.6.2 Evoluţia ratei de absolvire în mediul  rural

5.7 Rata de succes în perioada 2000-2006

În anexa 5.7. sunt prezentate datele privind rata de succes în perioada  2000 -2006 pe baza cărora
formulăm următoarea concluzie:

- În perioada 2003-2005 atât rata de succes la testul naţional cat şi la bacalaureat este în scădere cu
aproximativ 10%  la testul naţional şi cu aproximativ 2% l a bacalaureat. În 2005-2006 rata de succes
este în uşoară creştere cu aproximativ 3% la testul naţional şi în scădere cu aproximativ 4% la
bacalaureat.

- La testele naţionale din 2006 s -au obţinut cele mai bune rezultate în judeţul Suceava cu 82,97% şi
cele mai slabe în judeţul Botoşani cu 69,5%.

- La examenul de bacalaureat din 2006 s -au obţinut cele mai bune rezultate în judeţul Suceava cu
93,27% şi cele mai slabe în judeţul Vaslui cu 80,3%.

Fig 5.7.1 Fig 5.7.2

Sursa ISJ  Nord - Est

5.8   Rata de tranziţie la următorul nivel ISCED în perioada 2000 -2006

În anexa 5.8 sunt prezentate date privind tranziţia la următorul nivel ISCED grupate pe ani
şcolari, judeţe şi nivele ISCED. Din analiza datelor co nstatăm următoarele:
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a. Rata de tranziţie a absolvenţilor de la clasa a  VIII -a este într-o uşoară scădere,
corespunzător populaţiei şcolare.

b. Ratele de tranziţie ale elevilor de la clasa a IX -a liceu şi ŞAM, precum şi a absolvenţilor de
la clasa a XII-a au un trend crescător.

Figura 5.8

5.9    Cheltuieli publice / elev în perioada 2000 -2005

În anexa 5.9 sunt prezentate date privind evoluţia cheltuielilor pe elev , la nivel naţional, local
şi pe medii de rezidenţă.

Analizând aceste date constatăm o creştere uşoară a cheltuielilor pe elev, atât la nivel urban cât
şi la nivel rural până în anul 2004, după care se observă o mică scădere până în 2005, iar în anul 2006
este respectat ritmul normal de creştere a cheltuielilor pe elev. Trendul crescăto r a cheltuielilor pe elev
este valabil atât pentru cheltuielile pe elev, la nivel naţional, cat şi la nivel local, în ambele medii de
rezidenţă, după cum se poate observa din figurile 5.9.1, 5.9.2 şi 5.9.3.

Fig.5.9.1. Fig.5.9.2.
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Fig.5.9.3

Sursa ISJ  Nord - Est

                        5.10  Număr de elev /norma didactică în perioada 2000 -2006

În anexa 5.10 sunt evidenţiate datele privind numărul de elevi pe norma didactică, pe judeţe pe
medii de rezidenţă în perioada 2000 -2006.

Fig. 5.10.1

Sursa ISJ  Nord - Est

Fig. 5.10.2



Regiunea Nord – Est „ Plan Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic”, 2007 -2013.

47

Sursa ISJ  Nord – Est

Reţinem următoarele concluzii
a. Media numărului de elevi pe cadru didactic în formare profesională (ruta progresivă) pe

regiunea N-E este la liceu de 13,56 şi la ŞAM 15, 21;
b. Exista o tendinţă de scădere a numărului de elevi per norma didactică la nivel profesional

urban;
c. În anul şcolar 2006-2007 la liceu se înregistrează minim în judeţul Bacău şi maxim în judeţul

Neamţ, iar la ŞAM minim în judeţul Neamţ şi maxim în j udeţul Iaşi.

5.11 Ponderea personalului didactic calificat în TVET  în perioada 2000 -2006

Fig. 5.11.1

Sursa ISJ  Nord - Est

a. În graficul 5.11.1 se observă că atât la nivel de liceu cât şi la nivel de SAM, indiferent dacă
vorbim de mediul urban sau  rural, ponderea cea mai ridicată o are personalul calificat, personalul
necalificat deţinând o pondere mai mare în mediul rural.
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Fig. 5.11.2

Sursa ISJ  Nord – Est

b. În figura 5.11.2 se poate observă ponderea personalului calificat , la nivelul lic eului
tehnologic, pe judeţe. Se observă că ponderea cea mai mare este deţinută de judeţul Iaşi unde avem o
pondere de 23%, iar ponderea cea mai mică fiind în judeţul Vaslui cu 6%. Situaţia se schimbă atunci
când se analizează ponderea personalului califica t în mediul rural. Astfel ponderea cea mai mare de
personal calificat în mediul rural o are judeţul Vaslui cu 24%, iar ponderea cea mai mică o are judeţul
Bacău cu 5% (vezi figura 5.11.3).

Fig. 5.11.3

Sursa ISJ  Nord - Est
Pe fondul reducerii populaţiei şcolare sunt necesare măsuri adecvate de atenuare a impactului reducerii

de personal în această categorie:
 Facilitarea mobilităţii în cadrul sistemului (reglementări mai flexibile pentru încadrarea profesorilor

pe domenii mai largi).
 Sprijin pentru a doua specializare prin studii postuniversitare (finanţare prin programe structurale).
 Programe de formare continuă pentru reconversia profesională şi creşterea mobilităţii ocupaţionale a

profesorilor.
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5.12 Rata şomajului, absolvenţi seria curentă
În anexa 5.12 sunt evidenţiate datele referitoare la evoluţia ratei şomajului pe domenii de

activitate economică; în figurile 5.12.2. -5.12.19 sunt reprezentate evoluţiile ratei şomajului pe domenii
de activitate în perioada 2000-2006.

Din analiza datelor reţinem următoarele:
a. Rata şomajului în regiunea N -E a scăzut semnificativ în perioada 2000 -2002 (de la 16% la

aproximativ 8,5%) după care s -a păstrat relativ constantă în jurul valorii de 7,5% cu
tendinţă de scădere în anii 2005 -2006; rata minimă se situează în judeţul Neamţ cu 6,42% şi
maximul în Suceava cu 12,29%.

b. În toate domeniile de activitate se înregistrează o reducere a şomajului cu unele fluctuaţii în
domeniile: tehnici poligrafice, silvicultură, materiale de construcţii.

c. Între anii 2000-2006, reduceri semnificative ale ratei şomajului se înregistrează la
următoarele domenii:

- servicii de la 15% la 5%;
- fabricarea produselor din lemn de la 13% la 6%;
- electromecanică de la 9% la 2,5%;
- comerţ de la 6% la 1,5 % în 2004 cu o uşoară creştere în 2006.

Fig. 5.12.1

Sursa AJOFM   Nord - Est
5.13 Opţiunile elevilor în cele două etape  în perioada 2000 -2006

Datele privind opţiunile elevilor(fig.5.13.1) , pe judeţe, ani şi trasee de formare sunt prezentate
în tabelul din anexa 5.13.  Analizând datele reţinem următoarele:

- Opţiunile elevilor de clasa a VIII -a pentru filiera teoretică sunt în continuă scădere începând
cu anul 2002, de la aproximativ 42% la aproximativ 34% în anul 2006 vezi figura 5.13.1.

- Opţiunile elevilor de clasa a  VIII-a pentru filiera tehnologica sunt relativ constante  oscilând în
jurul valorii de 23%.

- Opţiunile elevilor de clasa a VIII -a pentru filiera vocaţională sunt constante în intervalul
analizat.

- Opţiunile elevilor de clasa a VIII -a pentru ŞAM sunt în uşoară creştere faţă de anul 2005 cu
aproximativ 4%.

Fig.5.13.1

Sursa CJAPP   Nord – Est
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În figura nr.5.13.1 se observă că opţiunile elevilor  de clasa a VIII-a se îndreaptă în primul rând
către filiera teoretică, comparativ cu celelalte opţiuni, care ră mân relativ constante. De departe
filiera vocaţională ocupa ultima varianta în opţiunile elevilor, comparativ cu SAM a cărei tendinţă
este crescătoare în perioada 2003 -2006 .

Fig. 5.13.2.

Sursa ISJ  Nord - Est
- Opţiunile elevilor de clasa a X -a se îndreaptă în majoritate către industrie în proporţie de 68%

în anul 2006;
- Opţiunile elevilor de clasa a X -a pentru servicii nu depăşesc 12% şi opţiunea este relativ

constantă pe durată analizată.

5.14  Reţele şcolare active în 2006
Analizând numărul unităţilor şcolare care dezvoltă parteneriate în educaţie şi formare, pe judeţe

şi medii de rezidenţă, în perioada 2004 -2007 (anexa 5.14) reţinem următoarele observaţii:
Fig. 5.14.1 Fig. 5.14.2

Sursa ISJ  Nord - Est
a. Numărul unităţilor şcolare din regiunea N -E pe total unităţi şcolare a înregistrat o tendinţă de

scădere (5.14.1 şi 5.14.2)  în anul şcolar 2005 -2006.
b. Aceeaşi tendinţă se observă şi în ceea ce priveşte evoluţia numărului de unit ăţi şcolare în

mediul rural.
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5.15.    Parteneriate şcoală – întreprindere, active în 2007
Anexa 5.15 prezintă situaţia relaţiilor de parteneriat între unităţi şcolare TVET şi parteneri în

formare profesională. Figura 5.15.1  oferă o imagine la nivel reg ional şi pe judeţe a relaţiilor de
parteneriat în formarea profesională. Din analiza datelor şi a figurii 5.15.1 precizăm următoarele:

- La nivel regional numărul partenerilor este cel puţin dublu decât cel al furnizorilor de
formare;- Judeţele Iaşi şi Bacău au cele mai numeroase parteneriate raportat la
numărul de şcoli şi asigură ormarea profesională;

- în judeţele Neamţ şi Botoşani unităţile şcolare au parteneriate puţine în raport cu
numărul unităţilor şcolare.

Fig.
5.15.1

Sursa: ISJ  Nord – Est

5.16Educaţia adulţilor

Analizând raportul dintre unităţile şcolare care oferă programe de formare nivel 3 şi unităţile
şcolare acreditate pentru formarea adulţilor (vezi anexa 5.16) constatăm următoarele:

- În regiunea N-E doar aproximativ 30% din unităţ ile şcolare IPT, nivel 3 sunt antrenate în
formarea adulţilor.

- Numărul cel mai mare de cursanţi este prezent în judeţul Suceava cu 648 de cursanţi iar judeţul
Vaslui nu are nici un cursant.

     Fig. 5.16.1.

Sursa  CNFPA.
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     Fig. 5.16.2.

Sursa: ISJ  Nord - Est

5.17. Evoluţia şcolarizării în TVET

5.17. a.  Evoluţia elevilor înscrişi în clasa a IX -a SAM / liceu  2002-2007 + planul
de şcolarizare 2007/2008

Analizând datele din anexa 5.17  şi fig. 5.17.1, fig. 5.1 7.2, fig. 5.17.3, fig. 5.17.4 şi fig. 5.17.5,
se constată următoarele:

- În perioada analizată cei mai mulţi elevi au optat pentru o înscriere la SAM în domeniul
agriculturii, locul secund în topul preferinţelor acestora fiind ocupat de către industrie.

- În anul şcolar 2003-2004 se observă o creştere a numărului de elevi înscrişi în clasa a IX -a în
majoritatea judeţelor, în timp ce pentru restul perioadei se constată o evoluţie uşor descrescătoare.

Fig. 5.17.1

Sursa: ISJ  Nord - Est



Regiunea Nord – Est „ Plan Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic”, 2007 -2013.

53

Fig. 5.17.2

Sursa: ISJ  Nord - Est

Fig. 5.17.3

Sursa: ISJ  Nord - Est

Fig. 5.17.4

Sursa: ISJ  Nord - Est
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Fig. 5.17.5

Sursa: ISJ  Nord – Est

Dintre acţiunile cu impact strategic pentru progresul planului de măsuri se desprind cele care
recomandă consolidarea şi extinderea reţelelor de colaborare între şcoli (asociind şi reţele de
parteneri sociali) care împreună să -şi propună:

 investigarea nevoilor de calificare dintr -un sector de activitate sau arie teritorială de interes
comun;

 coordonare în reţea (sau chiar  formarea de consorţii de şcoli) pentru planificarea ofertei pe
baza unei strategii comune pe termen lung (segmentarea ofertei prin diferenţiere/eliminarea
paralelismelor între şcoli teritorial apropiate, acoperirea raţională a nevoilor de calificare
etc.);

 anticiparea şi asigurarea la nivelul reţelei a posibilităţilor de constituire a claselor pentru
continuarea studiilor pe ruta progresivă ŞAM - în cadrul fiecărui traseu de pregătire
planificat;

 colaborare pentru elaborarea de materiale de promovare a c arierei pe fiecare domeniu de
pregătire;

 îmbunătăţirea sistemului de arondare/afiliere a unor clase de ÎPT din rural pe lângă şcoli
tutelare din urban - eventual prin integrarea acestora în cadrul unor consorţii cu şcoli urbane;

 colaborare în teritoriu pentru asistenţă specializată, consiliere şi sprijin în favoarea
familiilor/elevilor cu risc de abandon timpuriu (din medii sociale sau etnice defavorizate,
familii de emigranţi, familii monoparentale etc).

5.17.b. Evoluţia populaţiei şcolare la nivelul re giunii Nord Est

La nivelul regiunii NE rata de tranziţie de la clasa a VIII -a la clasa a IX-a în TVET se observă
o creştere pentru anii şcolari 2003 -2004 -  2005-2006 şi o uşoară scădere pentru 2006 -2007. Această
variaţie este determinată de:
- generalizarea învăţământului obligatoriu de 10 clase;
- o rată a succesului la teste naţionale mai scăzută;
- diversificarea ofertelor de calificare profesională pentru liceul tehnologic şi SAM cu domenii şi
calificări mai atractive.
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Fig. 5.17.6

Rata de absolvire la clasa a X-a în TVET, la nivelul regiunii NE se menţine relativ constantă la
SAM şi uşor descrescătoare la liceu tehnologic.
Rata abandonului şcolar la SAM este de aproximativ 17%.

Fig. 5.17.7

Rata de tranziţie de la clasa a X -a la a XI-a la liceu tehnologic este în jurul valorii de 82% şi o
rată de tranziţie în jur de 45% la nivelul clasei a XI -a an de completare.
Accesul către nivelul 2 de calificare se realizează într -un procent mic în raport cu solicitările pentru
piaţa muncii (consilierea elevilor şi părinţilor pentru a continua calificarea cu nivelul 2, având şanse
mai mari de integrare pe piaţa muncii).

Rata de absolvire clasa a X-a

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

1 2 3

Rata absolvire clasa a X a
(urmarim abandonul scolar
in TVET)

Liceu tehnologic

SAM

Rata de tranzitie de la clasa a VIII la clasa a IX -a TVET

(liceu tehnologic + SAM)

67,00
68,00
69,00
70,00
71,00
72,00
73,00
74,00
75,00

2002/2003[1] 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006-2007

Rata tranzitie



Regiunea Nord – Est „ Plan Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic”, 2007 -2013.

56

Fig. 5.17.8

La nivelul clasei a XI-a rata abandonului şcolar este de aproximativ 13% la nivelul liceului
tehnologic şi de aproximativ 19% la nivelul anului de completare.

Fig. 5.17.9

La nivelul populaţiei şcolare din TVET, rata de tranziţie de la clasa a XI -a la clasa a XII-a faţă
de media pe serie este mai mare faţă de ruta directă şi mult mai mică la ruta progresivă (53%). Se
constată o rată mică de tranziţie la nivelul 3 de calificare pe ruta progresivă.
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Fig. 5.17.10

Rata de tranzitie de la clasa a XI-a la clasa a XII-a ruta directa
si progresiva comparativ cu media ratei de transfer la acest nivel
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Fig. 5.17.11

Raportul SAM/liceu tehnologic în regiunea Nord Est este de aproximativ 1/3. Din figura de
mai sus se constată o creştere la claselor de SAM în perioada 2004 -2007 de la 28,45% la 39,09%.

În ultimii 2 ani şcolari se poate observa ca procentul claselor de lice u tehnologic a scăzut de la
71,55% în 2005, la 60,91 % în 2007.
Fig. 5.17.12

Evoluţia nr.elevi cl. IX SAM, pe domenii
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Analizând evoluţia claselor a IX -a SAM pe domenii profesionale, se constată  scăderea
accentuată a numărului de elevi la mecanică, agricultură, textile şi pielărie. Un trend cr escător îl au
clasele de la domeniile : construcţii, turism şi comerţ.
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Se impune o analiză a necesarului de forţă de muncă pentru domeniile: materiale de construcţii,
estetica şi igiena corpului omenesc, care sunt ca şi inexistente în regiunea Nord Est, în  vederea
regăsirii acestora în planurile de şcolarizare viitoare.
Fig. 5.17.13

La liceul tehnologic, în perioada analizată, se constată că profilul tehnic deţine aproape 50%
din total profiluri, cu o tendinţă de scădere în anul şcolar 2005/2006 faţă de anul şcolar 2003/2004, ca
apoi, în anul şcolar 2006/2007 să înregistreze din nou o creştere importantă.

Profilul servicii a înregistrat o uşoară creştere în ultimii doi ani şcolari, iar profilul resu rse
naturale şi protecţia mediului se menţine relativ constant în perioada analizată.

5.18 Concluzii  pct A
1. Analizând evoluţia populaţiei şcolare în intervalul 2000 -2006 se constată că aceasta a avut

o tendinţa de creştere în perioada 2000 -2001; din 2001 populaţia şcolarizată menţine un trend relativ
constant până în 2004, când începe să scadă foarte puternic. Aceasta tendinţa poate fi cauzată de
scăderea demografică în regiunea N -E, precum şi de părăsirea timpurie a educaţiei/formării.

2. Rata de părăsire timpurie este în creştere:
-pe regiune de la 8,08%  în 2000 la   13,82 % în 2006;
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-  la SAM de la 9,05%  în 2000 la   22,98 % în 2006.

3. Scade populaţia din grupa de vârstă :
-15-19 ani (categorie care prezintă interes din punct de vedere al s istemului de

învăţământ TVET) cu  25,8% până în anul 2013;
- 15-24 ani, în intervalul de timp 2005 -2025, cu aproximativ 33%.

Accentuarea migraţiei în afara regiunii, are ca efect reducerea populaţiei şcolare.

4. Rata abandonului şcolar continuă să const ituie motiv de îngrijorare în special la ŞAM, în
mediul rural şi în cazul categoriilor dezavantajate.

Pentru remediere se recomandă:
- Monitorizarea atentă a indicatorului la nivel de şcoală şi judeţ;
- Creşterea eforturilor conjugate pentru prevenirea ab andonului în ŞAM prin programe

sociale, asigurarea burselor de studiu, activităţi extracurriculare etc.

5. Rata de tranziţie a absolvenţilor de la clasa a  VIII -a este într-o uşoară scădere,
corespunzător populaţiei şcolare. Rata de tranziţie la nivel 2/3  ISCED este în creştere:

- la nivel 2 ISCED de la 74,18 % (2001) la 97,81 % (2006);
- la nivel 3 ISCED de la 51,35 % (2001) la 60,13 % (2006).

6. Analizând cheltuielile publice pe elev, atât la nivel urban cat şi la nivel rural constatăm o
creştere uşoară până în anul 2004, după care se observă o mică scădere până în 2005, iar în anul 2006
este respectat ritmul normal de creştere a cheltuielilor pe elev.

Situaţia poate fi pusă în legătură directă cu ponderea cheltuielilor pentru investiţii în
echipamente şi materiale de instruire, realizate în 2006.

Se simte nevoia creşterii resurselor alocate pentru dotarea şi dezvoltarea infrastructurii ÎPT, în
particular la ŞAM.

7. Opţiunile elevilor în cele două etape (clasa a VIII -a şi clasa a X-a):
a. Opţiunile elevilor de clasa a VIII-a pentru filiera teoretică sunt în continuă scădere

începând cu anul 2002, de la aproximativ 42% la aproximativ 34% în anul 2006.
b. Opţiunile elevilor de clasa a VIII -a pentru filiera tehnologica sunt relativ constante

oscilând în jurul valorii de 23%.
c. Opţiunile elevilor de clasa a VIII -a pentru filiera vocaţională sunt constante.
d. Opţiunile elevilor de clasa a VIII -a pentru ŞAM sunt în uşoară creştere faţă de anul

2005 cu aproximativ 4%.
e. Opţiunile elevilor de clasa a X -a se îndreaptă în majoritate către industrie în

proporţie de 68% în anul 2006.
f. Opţiunile elevilor de clasa a X -a pentru servicii nu depăşesc 12% şi opţiunea este

relativ constantă pe durată analizată.

8. În regiunea N-E doar aproximativ 30% din unităţile şco lare IPT, nivel 3 sunt acreditate in a
furniza programe pentru  formarea adulţilor. Aceasta oportunitate este slab valorificata. Numărul cel
mai mare de cursanţi este prezent în judeţul Suceava cu 648 de cursanţi iar judeţul Vaslui nu are nici
un cursant. În ciuda progresului semnificativ din ultimul an, implicarea şcolilor din ÎPT în formarea
adulţilor nu reflectă potenţialul acestora.

Conform Eurostat rata de formare a adulţilor în România este de doar 1,6% faţă de media UE
de 11%.
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B. Învăţământ  universitar

NOTA: acest subcapitol  va fi finalizat după încheierea admiterii în anul şcolar 2007 -2008.

OFERTA EDUCATIONALA

In cele 6 judeţe ale regiunii Nord Est sunt trei centre universitare, una de talie naţională,
la Iaşi si doua de talie regionala la Su ceava si Bacău. Numim centru universitar naţional localitatea
care găzduieşte mai multe universităţi cu sediul central in localitatea respectivă, atrage studenţi din
toată ţara,
are filiale in alte judeţe şi/sau facultăţi/secţii de specializare unice cel puţin pe regiunea din care face
parte.  Centrul universitar regional poate avea mai multe universităţi dar atrage studenţi doar din
regiunea din care face parte. Precizarea se impune întrucât datele statistice referitoare la universităţi se
raportează integral la datele regiunii Nord Est, situaţie relativă datorită taliei universităţilor tradiţionale
din Iaşi.
    Universităţile regiunii Nord Est si potenţialul anual de şcolarizare sunt prezentate in tabelul de mai
jos.

NR.STUDENTICENTRUL
UNIV.

NR.UNIV. NR.FACULTATI
buget taxă

OBSERV.

IAŞI 8 50 6500 1400 ZI, ID, FR,
FILIALE
SPECIALIZ.
NOI

BACAU 2 7 ZI, ID
SUCEAVA 1 9 ZI

Se poate observa oferta diversificata sub aspectul organizării programelor de studii - la
zi, învăţământ la distanta, formare cu frecventa redusa – interpretabil ca un efort instituţional de
creştere a accesibilităţii studiilor unor categorii cât mai mari de absolvenţi. Efortul de adaptare
instituţională rezultă şi din numeroasele secţii şi chiar facultăţi nou înfiinţate - exemplu Informatica,
Ştiinţe politice, Administraţie locală - sau redefinite, înnoite – Mecatronică, Birotica, Jurnalism - în
concordanţă  atât cu noile mentalităţi şi valori personale, cât şi cu noile politici administrative,
progresul ştiinţei şi dezvo ltarea tehnologiei.

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

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

RELATIA UNIVERSITATE – UNITATI DE INVATAMANT PROFESIONAL SI
TEHNIC

Relaţiile generale între sistemele preuniversitar – universitar sunt actualizate anual de
colaborarea în organizarea examenelor de bacalaureat, comisia de examen fiind prezidată de un
cadru universitar.

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

Nu sunt cunoscute relaţii formalizate, instituţionale în vederea corelării politici lor de
Concluzii  punctul  B
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Cap. 6   Date rezultate din consultarea membrilor CLDPS

Consultarea membrilor Consorţiului regional s -a efectuat în 3 etape:

1. Consultarea membrilor din Învăţământul superior in Consorţiului Regional
  utilizând PRAI 2007 (draft 1)    în perioada 20-25 .05.07.
2. Consultarea membrilor CLD  utilizând PRAI 2007 (draft 1)    în perioada 25 -27 .05.07.

3. Consultarea electronica a membrilor  Consorţiului Regional in procedura de pregătire a
avizării  documentului  utilizând PRAI 2007 (draft 2)    în perioada 25 -29 .06.07

Concluziile consultărilor asociate datelor deja cunoscute si anume:

- planul/propunerile anuale de plan  şcolar

- ţintele stabilite pentru anul 2013 prin analiza făcută în PRAI 2004

Au rezultat datele centralizate în tabelele 6.1 – 6.3
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6.1 Evoluţia probabilă a domeniilor economice (col.5) şi care credeţi că va fi ponderea   în 2013   regiunea  N-E
urmare a consultărilor

Nr.
crt. Domeniu Subdomeniu 2003

%

În plan
2006-7

%
Bc Bt Nţ Sv Is Vs

Total
2013
%

1 Agricultura 13,75 19,2 + 11,98 18,66 28,4 12 12,25 16,23

2 Silvicultura 1,4 3
1.Textile/pielărie
2.Ind. alim.

3.Mecanica
4.Prel. lemnului

3 Industrie

TOTAL 57,5
50,6 - 44,54 41,8 49,18 35

48,45
37,86

4 Construcţii 5,8 8,4 + 8,96 8,6 8,00 9 7,6 8,10

5 Comerţ 2,95 2.3 + 6,0 5,0 4,45 6 5,30 5,82

6 Servicii 16,8 17,8 + 20,65 20,8 20 35 18,4 19,89

         Pondere  prognozată în 2013  %
%
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6.2 Evoluţia ponderii elevilor pe trasee  de formare, funcţie de evoluţia probabilă   a cererii pe piaţa muncii  în regiunea N-E
urmare a consultărilor

Trasee de formareNr.
crt.

Oferta

An şcolar Lic. teoretic+voc Lic. tehnologic

LIC.
RUTĂ

SAM %
TOTAL

%

1 2004-2005 46,8 23,6 29,6 100
2 2005-2006 32,74 23,80 42,53 100
3 2006-2007 49,8 23,8 26,4 100
4 2007-2008 32,78 23,37 43,82 100

2012-2013
BC 49,76 24,83 28,94
Bt 32,4 31,1 32,4
NT 39,9 27,8 32,3
SV 45 31 24
IS 44,6 33,10 22,30
VS

5

Total 45,73 28,18 29,44

LICEU  RUTA SCURTĂ %
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6.3  Evoluţia probabilă  a formării profesionale în 2013 (col 8)  în judeţe, pe domenii economice

Nr. crt. Domeniu Subdomeniu
Pondere
Reg. N-E
2004 %

Pondere
Reg. N-E
2007 %

Pondere
Reg. N-E
2013  %

Pondere rezultată din consultare
2013 %

1 2
3 4 5

Bc
Bt

Nt Sv Is Vs
Total

1 agricultură 13,75 19,7 8,00 5,48 22,2 4,9 12 15,8 9,71
2 silvicultură 3,2 1,4 3

1.Ind. chimică -50%
2.Textile/pielărie -20%
3.Ind. alimentară +15%
4.Mecanica -25%
5.Electromecanic +9
6.Electronica +20%
7.Electric -10%
8.Prel. lemnului +10%3 Industrie

9.Mat.  construcţii +19,5%

TOTAL 57,5 50,6 26(-31,5%) 55,92 53,2 63,63 35 64,2 58,51

4 Construcţii 5,8 8,4 9 8,69 8,4 5,27 9 8 6,79

5 Comerţ 2,95 2,3 6 10 8,4 3,27 6 8,8 6,89

1.Tipografie +3%

2.Turism şi Alim. +18,2%

3. Igienă - sănătate +1%

4.  Altele +10
6 Servicii

TOTAL 16,8 17,8 49 21,69 64 16,72 35 35,8 31,36
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Cap. 7  Concluzii şi recomandări

7.1 Analiza SWOT a Regiunii Nord - Est

Puncte tari Puncte slabe
1. La nivel regional, în 2004, serviciile  şi -au
adus cea mai mare contribuţie cu 50,43 %,
urmate de industrie cu 23,0% şi agricultură
cu 15,8%.

2 Scăderea ratei şomajului înregistrat de la
13,25 (2000) la 6,8 % (2005).

3. Rata de ocupare din regiune (61,5% în
2005) este superioară celei naţionale (55,0%
în 2005).

4. Rata de absolvire la nivel regional a
crescut în 2006 la 79% faţă de 75 ,2% în
2002;  Rata de absolvire la nivel regional în
mediul rural este de  79,8% în 2006.

5. În regiunea N-E sporul natural este pozitiv
(0.7/1000 locuitori – 2005).

6 Rata de tranziţie la nivel 2/3 ISCED este în
creştere:
- la nivel 2 ISCED de la 74,18 % (2001) la
97,81 % (2006);
- la nivel 3 ISCED de la 51,35 % (2001) la
60,13 % (2006).

7. Rata de părăsire timpurie este în scădere la
liceu de la 7,11% în 2000 la   4,66 % în
2006.

1. Proporţie ridicată a populaţiei care trăieşte în
mediul rural (56,6% din total populaţie-2005).

2. Ponderea şomerilor tineri (15 -24 ani)
reprezintă 21 % din numărul total de şomeri.

3. Pondere ridicată a populaţiei active ocupată în
agricultură (45%).

4. Insuficienţa ofertei de formare continuă, în
special în mediul rural.

5. 85,3% dintre şomerii înregistraţi în regiune au
nivel scăzut de educaţie/formare (max.
absolvenţi gimnaziu).

6. Reducerea populaţiei şcolarizate  cu:
- 1,6% în intervalul 2000-2005, pentru formare
iniţială.
- 54% în formarea postliceală şi de ma iştri,  în
intervalul 2000-2005.

7. Rata de părăsire timpurie este în creştere :
– pe regiune de la 8,08%  în 2000 la   13,82%  în
2006;
-  la SAM de al 9,05%  în 2000 la   22,98%  în
2006.

8.  În regiunea N-E  există un segment
semnificativ de populaţie  şcolară dezavantajată
incluzând 1,22 % populaţie de etnie romă .

9. Rata de succes în regiune:
- la examenul naţional este  în scădere de la 84,3
% în 2004 la 74,8 % în 2006;
- la examenul de bacalaureat este  în scădere de
la 93,3 % în 2004 la 87,3 % în 2006.

Oportunităţi Ameninţări
1. Implementarea proiectelor de
infrastructură din fondurile comunitare în
perioada 2007-2013 va determina o creştere
a locurilor de muncă în construcţii şi în
industria materialelor de construcţie.

2. Trend ascendent în prestări servicii cu
posibilitatea creării unor noi locuri de muncă

1. Scăderea populaţiei din grupa de vârstă :
-15-19 ani (categorie care prezintă interes din
punct de vedere al sistemului de învăţământ
TVET) cu  25,8% până în anul 2013 .

- 15-24 ani, în intervalul de timp 2005 -2025, cu
aproximativ 33%.
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în acest domeniu.

3. Posibilitatea accesării fondurilor
structurale, pe proiecte, care să dezvolte
activitatea economică ca sursă de locuri de
muncă.

4. Posibilitatea derulării unor prog rame de
dezvoltare a resurselor umane, conform
cererii pieţei muncii, cu susţinere din Fondul
Social European.

5. Existenţa unui sistem de evaluare a
competenţelor şi de evaluare a cadrelor
didactice care motivează formarea continuă a
acestora.

2. Accentuarea migraţiei în afara regiunii, având
ca efect reducerea  populaţiei şcolare.

3. Număr mare a populaţiei ocupată non -salariate
în agricultură   (75% din populaţia ocupată),  în
Regiunea Nord - Est, faţă de 31,6% la nivel
naţional.

4. Schimbări rapide şi imprevizibil e în economie,
în urma aderării la UE cu implicaţii negative pe
piaţa forţei de muncă.

5. Dispariţia unui număr însemnat de
microîntreprinderi şi IMM ca urmare a
neîndeplinirii  standardelor de calitate existente
în UE.

7.2 Recomandări evidenţiate în SW OT

1. Pentru a ameliorarea efectelor   punctelor slabe 2 şi 5  utilizând oportunitatea  4 este necesară
adaptarea   ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii contribuind la reducerea  şomajului în
rândul tinerilor de la 21 % din numărul şomerilor în 2006 la 15 % în 2013 .

2.  Corelând punctele slabe 1 şi 5 cu oportunităţile 3 şi 4 se va urmări creşterea populaţiei cu nivel
ridicat de educaţie prin programe de formare continuă,  de la 12,5 % în 2006 la 30 % în 2013 .

3. Asigurarea egalităţii de şanse  în formarea iniţială şi reducerea ratei de părăsire timpurie a
şcolii prin SAM, de  la 22,98 % în 2006 la 10% în 2013.

4. Corelând punctul slab 7 cu oportunitatea 3 sunt necesare măsuri de  dezvoltare a resurselor
umane din sistemul IPT, în vederea asi gurării calităţii în formare.

5. pentru ameliorarea efectelor punctului slab 6 şi în corelaţie cu oportunităţile 3 şi 4 se poate
dezvolta infrastructura  unităţilor şcolare IPT în vederea asigurării calităţii în formare.

6. Corelând punctul slab 1 cu opo rtunitatea 2 este necesară dezvoltarea  învăţământului rural şi a
diversificării ofertei de formare susţinută de funcţionarea în reţea a şcolilor.

7. Pentru a mări rata de tranziţie poate fi organizată orientarea şcolară şi profesională din clasele de
gimnaziu şi cointeresarea partenerilor sociali pentru acordarea de burse pentru a sprijini şi motiva
elevii.

8. Încurajarea partenerilor sociali şi cointeresarea în participarea la programele de formare,
informarea şi  demonstrarea eficienţei sistemului de c alificare bazat pe competenţe pentru asigurarea
calităţii şi eficienţei în întreprinderi.

9. Pentru a mări rata de absolvire şi de succes  la nivel regional, menţionată ca punct slab 9, utilizând
oportunităţile 2 şi 4, recomandăm promovarea  activităţilor  ce să promoveze mentoratul ca masură
preventivă.
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Nr.
Crt Recomandare Nivel de competenţă

1. Măsuri de susţinere a activităţilor ce urmăresc adaptarea  reţelei
şcolare şi a ofertei  de formare profesională iniţială şi continuă,
la  cerinţele pieţei muncii şi  a opţiunilor elevilor.

regional/
local

2. Susţinerea  activităţilor ce urmăresc formarea continuă şi
creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire/calificare

regional/
local

3. Măsuri care să determine asigurarea egalităţii de şanse în
formarea iniţială

regional/
local

4. Măsuri de formare continuă a cadrelor didactice din sistemul IPT , în
vederea asigurării calităţii în formare

regional/
local

5. Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare, în vederea asigurării
calităţii în IPT

naţional/
regional/ local

6. Realizarea unui cadru  legislativ/normativ care să încurajeze
parteneriatul şcoală – intreprindere,  necesar asigurării calităţii
 în IPT

naţional

7. Realizarea unui sistem de selecţie în formare, pe baza
aptitudinilor elevilor şi a achiziţiilor anterioare începutului
traseului de formare

naţional

7.3 Tendinţe de dezvoltare prognozate în perspectiva 2013  pe domenii şi subdomenii
în învăţământul  profesional şi tehnic

Nr.
crt.

Domeniul de formare
profesionala

Pondere
Reg. N-E
2004 %

Pondere
Reg. N-E
2006 %

Pondere
Reg. N-E
2013 %

1 Agricultură 13,75 19,2 8,00
2 Silvicultură 3,20 1,4 2,00
3 Industrie 57,50 50,6 26,00
4 Construcţii 5,80 8,4 9,00
5 Comerţ 2,95 2.3 6,00
6 Servicii 16,80 17,8 49,00
7 Total 100 100 100

7.4. Analiza finanţări dezvoltării  domeniilor de formare,  în programul de reformă

Program PHARE –modernizare IPTNr.
Crt.

Domenii
Phare
9405

Phare
2001

Phare
2004-
2006

Progr.
Guv.
2007-2009

TOTAL
IN
2007

Domenii de
susţinut prin
programe
până în 2013

1 Agricultura+
silvicultura

3 4 18 8 33 (25%)

2 Industrie 6 9 39 7 61 (46%)

3 Construcţii 1 - 15 2 18 (14%)

4 Comerţ - 2 2 1 5 ( 5%)

5 Servicii - 5 6 2 13 (10%)

TOTAL 10 23 80 20 133 100
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Cap. 8 Obiective şi acţiuni

Obiectiv 1: Adaptarea  reţelei şcolare şi a ofertei  de formare profesională iniţială la  cerinţele
pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor.
Context :
Din analiza regională efectuată se constată că exista premizele ca o serie de ramuri economice să
înregistreze o creştere economică reală în intervalul de timp 2007 -2013. Este cazul serviciilor şi al
construcţiilor.
Deşi la nivel global industria ar putea înregistra o stagnare, există premizele ca unele sectoare
tradiţionale ale industriei prelucrătoare să înreg istreze creşteri: industria agroalimentară, industria
materialelor de construcţii. Totodată, în perioada următoare se vor dezvolta în regiune şi o serie de
sectoare strategice cum ar fi  al industriei IT.
La polul opus al actualei analize se situează agric ultura. Aceasta „gazduieşte” în acest moment  o
proporţie ridicată a populaţiei active regionale. Se impune dezvoltarea numai a acelor calificări
agricole care se pot bucura în viitor de oferta de locuri de muncă pe piaţa regională: agroturism,
turism agromontan, zootehnie.
Adaptarea reţelelor şcolare precum şi a curriculei vor ţine seama de faptul că o mare parte a
suprafeţei regiunii este în zona montană, dezvoltarea economică a zonei montane necesită o
abordare diferenţiată a formării, este necesar să f ie promovate calificări specifice zonei de munte
(ex. : Lucrător în gospodărie agroturistică, Fermier montan , Zootehnist, tehnician agromontan etc.)
Totodată, în structura educaţională regională nu există un suport suficient atât pentru orientarea
profesională a elevilor cât şi a părinţilor.
Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev -părinte din partea unui personal bine instruit
care să-i consilieze în privinţa ofertei educaţionale potrivite şi a orientărilor înregistrate pe piaţa
muncii locale/regionale.

Ţinta /  Rezultate măsurabile
Reducerea procentului de tineri şomeri din total şomeri de la 21% în 2006 la 15% în 2013.

Măsuri/Acţiuni pentru
atingerea obiectivului:

1. Realizarea de reţele şcolare
pentru asigurarea continuităţii
în formare

2. Dezvoltarea, la nivelul
întregii reţele de formare
profesională, a sistemului
partenerial pentru evaluarea
competenţelor specifice
calificărilor din oferta şcolară.

3. Elaborarea curriculumului în
dezvoltare locală (CDL) de
către şcoală - agenţi economici,
pentru competenţele specifice,
locale.

Termene

Permanent cu
monitorizare anuală

Permanent cu
monitorizare anuală

Permanent cu
monitorizare anuală

Permanent cu

Organizaţie
responsabilă

CLDPS, IŞJ
Unităţile şcolare,
partenerii economici

CLDPS, IŞJ
Unităţile şcolare,
partenerii economici

CLDPS, IŞJ
Unităţile şcolare,
partenerii economici

Posibilităţi de
finanţare

Axa prioritară
2
Domeniu 2.1
POS DRU

Axa prioritară
1
Domeniu 1.1
POS DRU

Axa prioritară
2
Domeniu 2.1
POS DRU
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4. Dezvoltarea  unor unităţi
şcolare din zona de munte
(reabilitări, dotări, programe
şcolare specifice),  în scopul
formării iniţiale în calificări
necesare zonei de munte.

5. Elaborarea de către CJAPP  a
propunerilor şi recomandărilor
desprinse din sondarea
opţiunilor elevilor şi
diseminarea în şcoli.

6. Monitorizarea evoluţiei
şomajului în rândul tinerilor
absolvenţi.

monitorizare anuală

Permanent, cu
raportare
semestrială

Anual, cu raportare
anuală

CLDPS, IŞJ
Unităţile şcolare,
partenerii economici

CJAPP, IŞJ
Unităţile şcolare

AJOFM, IŞJ

Axa prioritara
3, domeniul de
interventie 3.4
– POR 2007-
2013
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Obiectiv 2:  Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare  prin programe de formare continuă.

Context :
Conform Eurostat, rata de formare a adulţilor este de doar 1,6%  în România, faţă de media UE de 11%.
Pornind de la realitatea  că după nivelul de educaţie, şomerii cu nivel scăzut de educaţie (predominând
studiile generale), au o pondere î n total şomeri de 85,3% pe regiunea Nord - Est şi că cea mai mare parte a
populaţiei este ocupată în agricultură şi resurse esenţiale se regăsesc în terenuri agricole, dezvoltarea agro -
rurală, durabilă, în zonele de munte, reprezentând o prioritate, apare necesitatea intensificării eforturilor în
găsirea de soluţii pentru formarea adulţilor atât din mediul rural cât şi din mediul urban.
Rata medie a şomajului în regiunea N -E este în 2005 de 6,8%, mai ridicată faţă de cea la nivel naţional
(5,9%), este în mare parte determinată de lipsa competenţelor solicitate pe piaţa muncii;  din analiză  a
rezultat o scădere continuă a preocupării de adaptare a competenţelor adulţilor la cerinţele pieţii evidenţiată
prin reducerea semnificativă a cursurilor postliceale p recum şi a  numărului mic (1/3 din numărul  de unităţi
şcolare asigură formare adulţi).

Ţinta /  Rezultate măsurabile
Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire/calificare (min. nivelul 2) prin programe de formare
continuă de la 12,5 % în 2006 la 30 % în 2013.
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea
obiectivului:

1. Pregătirea managerilor de unităţi
şcolare ca furnizori de formare pe o piaţă
liberă, având ca obiective acreditarea
pentru  formarea continuă şi acreditarea
ca centre de evaluare a  competenţelor
dobândite în alt context decât cel formal

2. Consilierea adulţilor pentru reorientare
în carieră şi  pentru ridicarea nivelului
calificării , cu atragerea partenerilor
sociali implicaţi ca beneficiari

3. Dezvoltarea pachetelor educaţionale  şi
a sistemelor informaţionale de tip IDD şi
e-lerning (învăţământ la distanţă).

4. Intensificarea activităţilor de
colaborare şcoală – agent economic -
AJOFM, în vederea identificării
calificărilor pentru autorizare şi a
grupurilor ţintă pentru formarea  continuă.

5. Sprijinirea constituirii reţelelor şcolare
având ca obiectiv formarea continuă  şi
sprijinirea unităţilor şcolare  pentru
dezvoltarea ofertei de formare continuă

Termene

Permanent cu
analiză anuală

Permanent cu
analiza anuală în
CLDPS

Permanent cu
raportare anuală

Permanent cu
raportare anuală
în CLDPS

Anual
cu analiză  în
CLDPS, CR

Organizaţie
responsabilă

IŞJ, Unităţile
şcolare,
CLDPS

AJOFM
Autorităţile
locale, IŞJ,
CLDPS

UIP NE
IŞJ,Unităţile
şcolare

AJOFM
CLDPS
Unităţile
şcolare

AJOFM
CLDPS
Unităţile
şcolare

Posibilităţi de
finanţare

Axa prioritară 1
Domeniu de intervenţie
1.3
POS DRU

Axa prioritară 5
Domeniu de intervenţie
5.1
POS DRU
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Obiectiv 3: Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială

Context: Se constată că în anul 2006 rata de părăsire timpurie în cadrul SAM a ajuns la 22,98 % , cu
tendinţă de creştere. Pe ruta directă (liceu) rata de părăsire are tendinţa de stabilizare. Majorarea acestei rate
denotă un stoc redus de educaţie sub aspect cantitativ şi al
competenţelor profesionale.
Alegerea nepotrivită a rutei de formare conduce la un indice superior de părăsire timpurie, rată
descrescătoare de succes, costuri suplimentare în formare iniţială şi continuă.
Rata abandonului şcolar continuă să constituie motiv de îngrijorare în special la ŞAM, în mediul rural şi în
cazul categoriilor dezavantajate.
În regiunea N-E rata de cuprindere a populaţiei de etnie rromă este de numai 14,5% din totalul
populaţiei de aceasta etnie.
 Pornind de la realitatea:
-că cea mai mare parte a populaţiei care trăieşte în mediul rural (56,42% din total populaţie - 2005)

;
-că resurse esentiale se regasesc în terenuri agricole;
-dezvoltarea agro-rurală, durabilă, reprezentand o prioritate şi o c ondiţie esenţială  în perspectiva

integrării în UE ;
-că nivelul de cunoştinţe agricole este însă limitat la cel tradiţional – familial, mostenit si alterat de

la o generatie la alta, iar pregătirea agro -economică profesională este mai mult la nivelul 1;
-că zona  agro-montana din regiunea N-E se caracterizeaza prin existenta a  numeroşi tineri

agricultori, locuitori ai gospodariilor parintesti, proprietari sau moştenitori, ocupati  în agricultură,
ce doresc şi speră să-şi poată dezvolta gospodăriile;
-că populaţia din categoriile de vârstă 0 -14 ani şi 15-19 ani în toate judeţele regiunii trăieşte

predominant în mediul rural;
. că şomerii cu nivel scăzut de educaţie (predominând studiile generale), şi au o pondere în total
şomeri de 85,3% pe regiunea Nord-Est;
-caracteristica regiunii N-E este prezentă a 56% din populatia activa  în mediul rural, din care 76%

are un nivel redus de calificare;
  Se impune cresterea ponderii populatiei cu grad ridicat de pregatire/calificare din mediul rural,
asigurându-se egalitatea şanselor dintre urban şi rural.
Ţinta /  Rezultate măsurabile
Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii prin SAM, de  la 22,98 % în 2006 la 10% în 2013.
Cresterea ponderii populatiei cu grad ridicat de pregatire/calificare (min. nivelul 3 ) din mediul rural
de la 31% in 2004 la 60% in 2013.
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea
obiectivului:

1. Activităţi de consiliere copil – părinte,
realizate de către şcoală cu susţinerea
cabinetelor de specialitate, utilizând
programe şi proiecte în acest sens
   Promovarea calificarilor specifice zonei
rurale, în vederea diminuarii fenomenului
migratiei forţei de muncă.

2. Elaborarea de materiale în scopul
diseminării oportunităţilor şi dinamicii
pieţii muncii.

3. Oferirea de burse şi sprijin elevilor

Termene

Permanent
cu evaluare
semestrială

Permanent,
cu evaluare
anuală

Permanent,

Organizaţie
responsabilă

Unităţile
şcolare,
 ISJ

Unităţile
şcolare,
CLDPS, IŞJ

Unităţile

Posibilităţi de
finanţare
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proveniţi din medii dezavantajate socio -
economic, cu precădere persoanelor
dezavantajate social şi din mediul rural.

4. Promovarea documentelor strategice
legate de evoluţia pieţii muncii prin
elemente specifice: mass-media şi sesiuni
de diseminare

5. Prevenirea şi corectarea părăsirii
premature a şcolii

6.Prospectarea pieţii muncii la nivel
judeţean pentru identificarea cerinţelor de
calificare/specializare cu evidenţierea
competenţelor specifice pieţii muncii
locale din rural şi oraşele mici – noi
apărute.

7.Incurajarea şi sprijinirea  unităţilor
şcolare IPT din mediul rural şi din
oraşele mici pentru dezvoltarea  ofertei
de formare iniţială, pentru nivelele 2 şi 3
de calificare.

8.Reabilitarea/modernizarea spaţiilor
şcolare din mediul rural şi oraşele mici –
noi   înfinţate;dotări cu echipamente
conform curriculumului utilizat;
înfiinţarea de campusuri şcolare şi
dotarea cu microbuze şcolare pentru
deplasarea elevilor.

cu evaluare
semestrială

Permanent,
cu evaluare
anuală

Permanent,
cu evaluare
anuală

Anual
cu raportare
semestrială

Anual
cu analiză
în CLDPS,
CR

Anual
cu analiză
în CLDPS,
CR

şcolare, agenţii
economici

CLDPS, IŞJ,
Unităţi şcolare

IŞJ,
Unităţi şcolare

AJOFM, UIP
NE,
CLDPS

ISJ, Unitatile
scolare, CLDPS

Unităţile şcolare
Autorităţile
locale, ISJ

POS DRU 2.2

POS DRU 2.2

POR
Reg,N-E
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Obiectiv 4: Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigurării calităţii în
formare
Context : În Regiunea Nord Est, rata de absolvire este în scădere, de la 84, 3 % în  2004 la 74, 8 %
în 2006 (pentru testare naţională) şi de la 93,3% în 2004 la 87,3 % în 2006) la examenul de
bacalaureat). În mediul rural, rata de absolvire este mai mică decât în mediul urban.
Rata de tranziţie la nivel 3 ISCED este de 60,13% în 2006 faţ ă de 51,35% în 2000.
Pentru a mări rata de tranziţie şi de succes, se recomandă cointeresarea partenerilor sociali în
acordarea de burse pentru a sprijini şi motiva elevii.
Atât la nivel de liceu cât şi la nivel de SAM, indiferent dacă vorbim de mediul ur ban
sau rural, ponderea cea mai ridicată o are personalul calificat, personalul necalificat
deţinând o pondere mai mare în mediul rural.
Pe fondul reducerii populaţiei şcolare sunt necesare măsuri adecvate de atenuare a
 impactului reducerii de personal  în această categorie:

 Facilitarea mobilităţii în cadrul sistemului (reglementări mai flexibile pentru încadrarea
profesorilor pe domenii mai largi).

 Sprijin pentru a doua specializare prin studii postuniversitare (finanţare prin programe
structurale).

 Programe de formare continuă pentru reconversia profesională şi creşterea mobilităţii
ocupaţionale a profesorilor.

În vederea derulării unor programe de dezvoltare a resurselor umane conform cererii pieţei
muncii, cu susţinere din Fondul Structural, se recomandă promovarea activităţilor de mentorat, ca o masură
preventivă.
  Întărirea dimensiunii europene în educaţie, însuşirea de către elevi a noilor tehnici
comunicaţionale şi informaţionale, favorizarea învăţării limbilor europene, realizarea schimburi lor
şcolare pentru educaţie şi formare profesională.
  Agenda Lisabona („Educaţia şi formarea în 2010”) propune un set comun de indicatori de
referinţă („Benchmark”) pentru îmbunătăţirea sistemelor de educaţie în ţările membre ale UE (ţinte
pentru 2010) (vezi Cap.5).

Ţinta /  Rezultate măsurabile :
  Creşterea ratei de participare a cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, cu un ritm de
25% din total/ an şcolar.
  Realizarea unei pregătiri profesionale la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană î n cel puţin 60%
din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic.
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea
obiectivului:

1. Dezvoltarea unor stagii de pregătire a
cadrelor didactice din IPT, pe următoarele
probleme:
- Implementare instrumente de asigurare a
calităţii
-  Elaborare de materiale de învăţare centrată
pe elev
- Elaborare Curriculum în dezvoltare locală
(60% din unităţile şcolare ce asigura IPT vor
promova până în 2013, prin curriculum în
dezvoltare locală, programe de instruire cu
problematica legislaţiei muncii din spaţiul
UE).
- Elaborare de instrumente de evaluare bazată

Termene

Permanent,
cu evaluare
anuală

Organizaţie
responsabilă

CCD, IŞJ,
Unităţi
şcolare

Posibilităţi de
finanţare

Axa prioritară 1
Domeniu de
intervenţie 1.4
POS DRU
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pe competenţe ( pe rezultatele învăţării)

2. Formarea  cadrelor didactice  în vederea
obţinerii  statutului de mentor.

3. Corelarea planului de şcolarizare cu oferta
de muncă a   partenerilor sociali.

4. Monitorizarea elevilor privind rata de
tranziţie.

5. In viitorii 6 ani cel puţin 50% din unităţile
şcolare IPT ce asigură nivelul 2 şi 3 de
formare profesională, să realizeze  proiecte
de schimburi de elevi cu partenerii din
Uniunea Europeană, inclusiv prin asigurarea
practicii în întreprinderi sau organizaţii din
spaţiul european .

6. Pană în 2013 absolvenţii din IPT să aibă
competenţe de comunicare în cel puţin o
limbă de circulaţie europeană, astfel:
  Şcoala de Arte şi Meserii – 20% din
absolvenţi;

Grupuri Şcolare – 30% din absolvenţi;
  Colegiile Tehnice – 50% din absolvenţi .

Permanent,
cu evaluare
anuală

Permanent,
cu evaluare
anuală

Permanent,
cu evaluare
anuală

2007-20013
 cu evaluare
anuală

2007-2013
 cu evaluare
anuală

CCD, IŞJ,
Unităţi
şcolare

CLDPS, IŞJ,

Unităţi
şcolare,
IŞJ

Unităţi
şcolare, IŞJ

Unităţi
şcolare, IŞJ

Axa prioritară 1
Domeniu de
intervenţie 1.3
POS DRU

Proiecte tip
Leonardo da
Vinci, etc.
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Obiectiv 5: Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare I PT, în vederea asigurării calităţii în
formare

Context
Infrastructura şcolară are o deosebită importanţă pentru atragerea activităţilor cu nivel înalt de
cunoştinţe, acestea asigurând condiţiile adecvate pentru pregătirea şi calificarea populaţiei.
Presiunea asupra reducerii cheltuielilor publice, sau controlul strict al acestora, precum şi
fiscalitatea ridicată, au sacrificat în mod constant stimularea programelor sociale. În mod special a
fost afectată finanţarea învăţământului, consecinţa inevitabilă f iind deteriorarea capitalului uman şi
reducerea potenţialului de dezvoltare economică pe termen mediu şi lung. Prin urmare, situaţia
instituţiilor de învăţământ din mediul preuniversitar s -a agravat, majoritatea având deficienţe atât în
ceea ce priveşte gradul de siguranţă, gradul de uzură al utilităţilor de bază precum şi dotarea cu
echipamente.
Din punct de vedere tehnico-edilitar situaţia cea mai precară o au şcolile din mediului rural,
unde, mai funcţionează încă, unităţi fără curent electric şi fără n ici o sursă de apă .
Mobilierul şcolar din mediul rural este de asemenea într -o stare foarte proastă. Dotarea
şcolilor cu cu materiale didactice este slabă. Aproximativ 88% din şcoli nu au un sistem
modern de încălzire. Conform unei anchete realizate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării (2004),
aproximativ 90% dintre unităţile de învăţământ din Regiunea Nord -Est necesită lucrări de
 reabilitare. În cazul laboratoarelor de specialitate se impune şi dotarea acestora cu echipamentele
 necesare în vederea atingerii standardelor de pregătire profesională.

Ţinta /  Rezultate măsurabile
Asigurarea dezvoltării infrastructurii şi dotării pentru un număr de 20 de unităţi şcolare IPT până în
anul 2013.

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea
obiectivului:

1. Reabilitarea infrastructurii educaţionale
( săli de clasă, laboratoare, ateliere şcoală,
săli de sport, cantine, cămine), necesară în
formarea iniţială IPT

2. Dezvoltarea infrastructurii unităţilor
şcolare IPT antrenate în formarea continuă a
adulţilor

3. Actualizarea dotărilor unităţilor şcolare
IPT conform evoluţiei tehnologice, urmărind
formarea de competenţe cerute pe piaţa
muncii., conform standardelor de pregătire
profesională

Termene

Permanent,
cu evaluare
anuală

Permanent,
cu evaluare
anuală

Permanent,
cu evaluare
anuală

Organizaţie
responsabilă

CLDPS
 IŞJ, Unităţi
şcolare

CLDPS
 IŞJ, Unităţi
şcolare

CLDPS
 IŞJ, Unităţi
şcolare

Posibilităţi
de finanţare

Axa prioritară
3
Domeniu de
intervenţie 3.4
POR 2007-
2013
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Cap. 9  PROCEDURA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE PRAI 2007-2013 REGIUNEA N-E

Nr.
crt. Activităţi Rezultate aşteptate

Indicatori de
realizare

Surse şi mijloace
de verificare

Instituţii responsabile Costuri . Surse de finanţare

Instituţii responsabile:
AJOFM Bacau

Costuri: Necesare funcţionării
Consorţiului regional

1

Constituirea
echipei de
monitorizare şi
evaluare a
PRAI

Echipa constituită îşi
asumă sarcinile de
monitorizare şi evaluare

Echipa de
monitorizare a PRAI
constituită la
începutul fiecărui an
şcolar

Procesele verbale
ale Consorţiului
regional

Instituţii partenere:
CNDIPT,ISJ,AJOFM,
UNIVERSITĂŢI,
ADR-NE,CONSILII
JUDEŢENE

Surse: Surse bugetare ale IŞJ şi
ale instituţiilor partenere din
Consorţiul regional
Fondul Social European

începând cu 2007

Instituţii responsabile:
AJOFM Bacau

Costuri: Necesare funcţionării
Consorţiului regional

2

Elaborarea
planului de
monitorizare a
acţiunilor  din
PRAI

Planul de monitorizare
cuprinde toate acţiunile
PRA şi stabilesc
procedurile şi
responsabilităţile de
monitorizare

Planul de
monitorizare a PRAI
elaborat la începutul
fiecărui an şcolar

Procesele verbale
ale Consorţiului
regional

Instituţii partenere:
CNDIPT,ISJ,AJOFM,
UNIVERSITĂŢI,ADR-
NE,CONSILII
JUDEŢENE

Surse: Surse bugetare ale IŞJ şi
ale instituţiilor partenere din
Consorţiul regional
Fondul Social European
începând cu 2007

Instituţii responsabile:
AJOFM Bacau

Costuri: Necesare derulării
activităţilor de monitorizare

3
Monitorizarea
acţiunilor din
PRAI

Acţiunile din PRAI sunt
monitorizate începând
cu anul şcolar 2007-
2008

Toate acţiunile din
PRAI au completate
fişele de monitorizare

Rapoarte
semestriale de
monitorizare a
PRAI  realizate
începând cu anul
şcolar 2007-2008

Instituţii partenere:
CNDIPT,ISJ,AJOFM,
UNIVERSITĂŢI,ADR-
NE,CONSILII
JUDEŢENE

Surse: Surse bugetare ale IŞJ şi
ale instituţiilor partenere din
Consorţiul regional
Fondul Social European
începând cu 2007

Instituţii responsabile:,
AJOFM Bacau

Costuri :Necesare derulării
activităţilor de evaluare

4

Evaluarea
gradului de
îndeplinire a
obiectivelor
din PRAI

Obiectivele PRAI  sunt
evaluate anual.
Reactualizarea anuală a
PRAI se realizează pe
baza evaluărilor

Toate obiectivele
PRAI sunt evaluate

Rapoarte anuale de
evaluare a gradului
de îndeplinire a
obiectivelor din
PRAI realizate
începând cu 2007-
2008

Instituţii partenere:
CNDIPT,ISJ,AJOFM,
UNIVERSITĂŢI,ADR-
NE,CONSILII
JUDEŢENE

Surse: Surse bugetare ale IŞJ şi
ale instituţiilor partenere din
Consorţiul regional
Fondul Social European
începând cu 2008
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