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GLOSAR DE TERMENI
ADSEA – Asociaţia pentru Dezvoltare Socio - Economică Alba
AELS – Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și
Elveția)
AJOFM - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
AJPIS - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări
ANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
ANPCDEFP - Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale
ANPIS - Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
APL – Autoritate Publică Locală
CA – Cifra de Afaceri
CAEN – Clasificarea Activităților din Economia Națională
CCIA – Camera de Comerţ şi Industrie
CCD – Casa Corpului Didactic
CEDEFOP - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
CJ – Consiliul Judeţean
CJRAE - Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
CL – Consiliu Local
CLDPS - Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social
CNDIPT - Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
COR - Clasificarea ocupaţiilor din România
CROFP – Centrul Regional de Resurse pentru Ocupare şi Formare Profesională
DADR – Direcţia pentru Agricultură judeţeană
ECVET - Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională
EURES - European Employment Services
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IMM – Întreprinderi Mici şi Mijlocii
INS – Institutul Naţional de Statistică
ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean
ITM - Inspectoratul Teritorial de Muncă
ISD – Investiții Străine Directe
MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale
MMJS - Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
ONG – Organizaţii Non - Guvernamentale
PAS - Plan de Acţiune a Şcolii
PCLM – persoane în căutarea unui loc de muncă
PIB – Produs Intern Brut
PLAI - Plan Local de Acţiune în Învăţământ
POR – Programul Operaţional Regional
POS CCE – Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
POS DRU - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
PRAI - Plan Regional de Acţiune în Învăţământ
SEE - Spaţiul Economic European
TIC – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
UE – Uniunea Europeană
VAB – Valoarea Adăugată Brută
VET - Vocational Educational Training - Învățământ Profesional și Tehnic – ÎPT
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Introducere. Educaţia şi formarea profesională VET – o prioritate
pentru judeţul Alba
Educaţia şi formarea profesională trebuie să fie o prioritate a guvernării pentru orice
naţiune preocupată de prezentul şi viitorul ei. Creşterea economică inteligentă este realizabilă
prin investiţii majore în educaţie, cercetare şi inovare sustenabilă, fiind necesară orientarea
spre o creştere economică incluzivă, cu accent pe crearea de locuri de muncă şi reducerea
sărăciei.1
Reformele în domeniul educaţiei şi formării profesionale în România (în sensul
reducerii rolului ministerelor economice în formarea profesională, renunţarea la şcoala
profesională, modificări succesive ale legii educaţiei) au determinat o deteriorare treptată a
nivelului de calificare a resursei umane pregătite de învăţământul profesional, degradarea
imaginii sociale a şcolii profesionale, ajungându-se la situaţia în care un parcurs de formare în
şcoala profesională să fie considerat de elevi şi părinţi mai degrabă o ultimă soluţie decât o
alegere. Revenirea la şcoala profesională de trei ani şi dezvoltarea învăţământului dual din
ultimii ani au reafirmat importanţa pregătirii practice în tranziția de la școală la viața activă şi
necesitatea implicării active şi colaborării reprezentanților sistemului de educație și ai pieței
muncii în formarea tinerei generaţii.
În plan economic se asistă la un fenomen de îmbătrânire a forţei de muncă calificate,
la o rată ridicată a şomajului în rândul tinerilor de 15-24 ani (20,6% în România şi 23,7% în
Regiunea Centru în anul 2016) şi o nevoie tot mai acută a companiilor de forţă de muncă
calificată, ceea ce generează o provocare adresată mediului educaţional de adaptare a ofertei
educaţionale şi a competenţelor profesionale la solicitările pieţei muncii.
În acest context, Consiliul Județean Alba ca autoritate publică locală cu atribuții de
coordonare a autorităților publice locale și de asigurare a cadrului necesar furnizării serviciilor
publice de interes județean, conform Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale și în
concordanță cu Strategia de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020 a inițiat
elaborarea unui set de strategii sectoriale, printre care și Strategia județului Alba în
domeniul educaţiei şi formării profesionale VET.
Obiectivul principal al elaborării strategiei este asigurarea unei forţe de muncă
calificate în domeniul tehnologic, adaptată cerinţelor angajatorilor din judeţul Alba prin
asigurarea unor relaţii funcţionale între actorii relevanţi de pe piaţa muncii şi din domeniul
educaţiei şi formării profesionale.
Strategia îşi propune să identifice măsurile concrete de acţiune care să vină în sprijinul
unei formări profesionale de calitate în domeniul tehnic, în judeţul Alba, adaptată nevoilor
mediului de afaceri, implicând în acest demers actori activi ai pieţei muncii, astfel încât
relaţiile între ei să devină funcţionale şi să aducă rezultate.

1

Valori incluse de Comisia Europeană în Strategia Europa 2020
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Strategia a fost elaborată pornind de la o analiză a profilului economic al judeţului
Alba şi a perspectivelor de dezvoltare economică, cu impact asupra cererii de forţă de muncă
reprezentată de mediul de afaceri. Analiza a cuprins apoi infrastructura VET, însemnând
furnizorii de formare profesională iniţială şi continuă, cei care pregătesc forţa de muncă
calificată din economie, urmând analiza ofertei de forţă de muncă din judeţul Alba – elevi,
tineri, adulţi, şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, beneficiari ai formării
profesionale. La finalul analizei a fost abordată infrastructura suport VET, însemnând
instituţiile, organizaţiile, parteneriatele care sprijină în România, în general şi în judeţul Alba,
în special, formarea profesională în domeniul tehnic.
Identificarea problemelor a fost urmată de elaborarea unor propuneri alternative de
rezolvare, respectiv de formularea direcţiilor de acţiune, a obiectivelor şi activităţilor pentru
perioada 2018-2023.
Realizarea Strategiei judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale
VET în perioada 2018-2023 a fost un demers realizat în parteneriat cu reprezentanţi ai
mediului de afaceri, instituţiilor responsabile pentru formarea profesională iniţială şi continuă,
autorităţi publice locale, reprezentanţi ai sectorului non-guvernamental. Intenţia este ca acest
proces de evaluare a domeniului educaţiei şi formării profesionale în domeniul tehnologic să
continue cu acţiuni concrete, stabilite de comun acord în grupuri de lucru la care să participe
toţi actorii implicaţi în acest domeniu.
Rolul asumat de Consiliul Judeţean Alba în elaborarea şi implementarea acestei
Strategii este de a reuni şi corela perspectivele tuturor actorilor implicaţi la nivel judeţean şi
de a structura o planificare realistă şi asumată a intervenţiilor ce vor avea loc în perioada
următoare la nivel judeţean în domeniul educaţiei.
Repere în învăţământul profesional şi tehnic din România
Legea învăţământului din 1995 – desfiinţarea sistemului de formare profesională gestionat de
ministerele economice din diferite domenii (transporturi, turism, comerţ, agricultură, construcţii,
energie, etc.) şi transferul responsabilităţilor către Ministerul Educaţiei
2009-2012 Şcoala profesională dispare din sistemul de educaţie şi planul de şcolarizare aferent
învăţământului profesional şi tehnic este transferat liceelor tehnologice
2012 Reînfiinţarea învăţământului profesional prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu sincope
în funcţionalitatea învăţământului profesional; prima şcoală profesională în sistem dual din
România la Braşov – Şcoala Profesională Germană Kronstadt
2013 Inaugurarea Şcolii Profesionale Germane Alba Iulia
2014-2015 Şcoala profesională cu durata de trei ani (după clasa a VIII-a); selecţia elevilor pentru
şcoala profesională înainte de repartizarea la liceu a absolvenţilor de gimnaziu
După 2014 Dezvoltarea modelului de învăţământ dual în anumite zone ale României (ex. în
Regiunea Centru la Braşov, Făgăraş, Alba Iulia, Blaj, Cugir, Sibiu)
2017-2018 Învăţământul profesional dual promovat la nivel naţional prin OUG 81/2016 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
6|Pagină

STRATEGIA JUDEŢULUI ALBA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE VET ÎN PERIOADA 2018-2023

Aspecte conceptuale privind domeniul educaţiei şi
formării profesionale VET

VET
Vocational Educational Training

ÎPT
Învățământ Profesional și Tehnic

Este învățământ și formare pentru dobândirea de competențe tehnice și specifice
unui loc de muncă

Funcţionalitatea sistemului de educaţie şi formare profesională VET

Profil
economic al
judeţului
Necesar
personal,
calificări

Cantitativă – nr. elevi, nr.
şomeri, nr. PCLM
Calitativă – calitatea pregătirii
profesionale

Infrastructură suport VET
CNDIPT, ISJ, CJRAE, CLDPS
AJOFM, AJPIS, CJ, CL

Infrastructură VET – unităţi de
învăţământ/furnizori de formare
profesională, profile de pregătire, ateliere de
practică, firme colaboratoare
Resurse umane – cadre didactice, maiştri,
tutori, mentori, formatori
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Referinţe legislative în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET

 Legea Educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările
ulterioare
 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările
ulterioare
 Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 279/2005, privind ucenicia la locul de muncă, republicată
 Legea nr. 82 din 30 martie 2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (cu privire la organizarea
învăţământului dual)
 Hotărârea Guvernului nr. 556 din 25 mai 2011 privind organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare
 Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,
republicată
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în
domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative
 Ordinul nr. 5555 din 7 octombrie 2011 al ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă
educaţională
 Ordinul nr. 4456 din 8 iulie 2015 al ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale
consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic
 Ordinul nr. 3914 din 18 mai 2017 referitor la aprobarea reperelor metodologice privind
proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a şi a X-a,
ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământul profesional
 Ordinul nr. 4798 din 31 august 2017 al ministrului educaţiei naţionale privind
aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual
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În ce fel este sprijinit VET?

La nivel european:
 CEDEFOP este Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale și
sprijină elaborarea și aplicarea politicilor europene referitoare la VET
 Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională
(ECVET) sprijină studiile și munca în străinătate simplificând procedurile de
recunoaștere a competențelor și a cunoștințelor profesionale
 Alianța Europeană pentru Ucenicii, Corpul european de solidaritate
 Site-ul de educație și formare al Comisiei Europene
 Programul Erasmus+
 Săptămâna europeană a competențelor profesionale (ex. 5-9 nov. 2018)

La nivelul României:
 CNDIPT - Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
aflat în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale
 Programul naţional „2017 – anul învăţământului profesional şi tehnic în
România”
 Platforma Alege-ţi drumul - http://www.alegetidrumul.ro/
 Portalul EPROFU.RO, Catedra tehnică virtuală - https://eprofu.ro/tehnic/
 Programul Erasmus+

La nivel regional:
 Consorţiu Regional - structură managerială consultativă a Consiliilor pentru
Dezvoltare Regională pentru domeniile învăţământ profesional şi tehnic, ocupare şi
dezvoltare a resurselor umane
 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru – rol în dezvoltarea regională prin
elaborarea de strategii de dezvoltare regională, studii tematice, finanţare investiţii în
sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltarea locală, IMM-uri din
fonduri europene prin programele operaţionale (POR, POS CCE)

La nivel judeţean:
 Comitet Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) - structură
managerială consultativă reunind actori relevanţi din mediul educaţional tehnologic,
mediul de afaceri, patronate, mediul public (APL şi instituţii publice), mediu ONG
 Târgul liceelor şi meseriilor
 Campania Caravana meseriilor
 Evenimente gen „Săptămâna meseriilor” în şcolile gimnaziale
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Cap. I. Cererea de forţă de muncă în judeţul Alba
1.1. Profilul economic al judeţului
În judeţul Alba, agricultura reprezintă 6,8% din PIB, industria 33,4% din PIB,
construcţiile 4,1% din PIB, serviciile 44,2% din PIB, iar TIC 1,1% din PIB2. Astfel, la nivel
naţional, judeţul Alba se află pe locul 4 după judeţele Prahova, Constanţa şi Argeş, fiind
cel mai industrializat judeţ din Regiunea Centru. De asemenea, analizând, la nivelul
Regiunii Centru, contribuția județelor la formarea Valorii Adăugate Brute (VAB), s-a
constatat că judeţul Alba se situează pe locul 4, după județele Brașov, Sibiu și Mureş.
Prin urmare, economia județului Alba este predominant îndreptată spre sectorul
serviciilor și al industriei - în special industria prelucrătoare. În prezent pilonii principali
ai industriei judeţului Alba care au cea mai mare pondere sunt:
 fabricarea autovehiculelor de transport;
 industria de prelucrare a lemnului;
 industria alimentară;
 fabricarea echipamentelor electrice.
Acestora li se adaugă următoarele domenii care au o pondere mai mică în economia
judeţului: fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, fabricarea produselor din minereuri
nemetalifere.

Sursa: DRS Alba

2

Date INS, Eurostat 2018 în Studiu privind potențialul de dezvoltare şi perspectivele economice ale Regiunii
Centru, beneficiar ADR Centru, mai 2018, p. 73
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La finalul anului 2016, soldul investiţiilor străine directe (ISD) în întreprinderile cu
cel puțin 20 de salariați şi în întreprinderile atipice3 din judeţul Alba era de 1.075 milioane
euro, reprezentând 18% din soldul ISD la nivelul Regiunii Centru, comparativ cu 35% în
județul Brașov, 28% în județul Mureș 15% în județul Sibiu, câte 2% în fiecare din județele
Covasna şi Harghita.4 La nivel naţional, judeţul Alba se situa în anul 2016 pe locul 11 din
punct de vedere a investiţiilor străine directe.
Analizând judeţul Alba din perspectiva contribuției la activitatea de comerț
exterior, se poate spune că în anul 2017 judeţul Alba a contribuit cu 3,9% (locul 7) în totalul
exporturilor realizate la nivel naţional, iar importurile au reprezentat o pondere de 1,9% (locul
12) din totalul importurilor realizate la nivel național, rezultând o balanță comercială
pozitivă la nivel județean.
La nivelul Regiunii Centru funcționează aproximativ 12% din numărul total de
întreprinderi existent la nivel național (date 2015). În cadrul regiunii, în județul Alba
funcționează 12,97% din întreprinderile active la nivel regional, în judeţul Braşov
30,52%, în județul Mureș 20,85%, în județul Sibiu 17,45%, în județul Harghita 11,94%, iar în
județul Covasna 6,16%. Structura corespunde cu contribuția județelor la formarea valorii
adăugate brute, şi implicit la formarea PIB-ului regional.
În ceea ce priveşte dinamica întreprinderilor nou create la 1000 de locuitori în judeţul
Alba, după o tendinţă de scădere în perioada 2010-2014, s-a înregistrat o creştere la 5,53
întreprinderi nou create/1000 locuitori, comparativ cu 4,46 în judeţul Braşov, 4,37 în
judeţul Sibiu sau media regională de 3,98.5
Din punctul de vedere a contribuţiei la formarea cifrei de afaceri la nivelul Regiunii
Centru, judeţul Alba se situează după judeţele Braşov, Mureş şi Sibiu, dar înregistrează o
dinamică mai accentuată de la aproximativ 10% în 2008 la 14% în 2015, în timp ce, în cifre
absolute, valoarea cifrei de afaceri se dublează în această perioadă.6
Analizând corelaţia la nivelul judeţului Alba între numărul de unităţi economice active
şi cifra de afaceri realizată la nivelul principalelor sectoare de activitate (a se vedea Tabelul
1), se constată că cea mai ridicată cifră de afaceri medie (cifra de afaceri/unitate economică
activă) se obţine în domeniul producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat, urmat de domeniul industriei prelucrătoare (în creştere de la 6,77
milioane lei în 2015 la 8,78 milioane lei în 2016) şi domeniul industriei extractive. Creşteri
ale cifrei de afaceri medie anuală se înregistrează şi în domeniul comerţului (de la 1,60
milioane lei în 2015 la 1,80 milioane lei în 2016), dar şi al transportului şi depozitării (de la
1,23 milioane lei în 2015 la 1,31 milioane lei în 2016).
3

Întreprinderi sub 20 de salariați, dar cu cifra de afaceri sau capitalul social de peste 30 milioane lei sau care au
atras credite pe termen lung de la investitorii străini direcți sau de la companii nerezidente din grupul acestora în
valoare de peste 15 milioane lei
4
Cf. Raportului BNR privind Investițiile străine directe în 2016, citat în Studiu privind potențialul de dezvoltare
şi perspectivele economice ale Regiunii Centru, beneficiar ADR Centru, mai 2018, p. 19
5
Date INS România, cf. Studiu privind potențialul de dezvoltare şi perspectivele economice ale Regiunii Centru,
beneficiar ADR Centru, mai 2018, p. 51
6
Ibidem, pp. 96-97
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Comparativ cu cifra de afaceri la nivel de ramură a economiei naţionale, aferentă
anului 2016, cele mai ridicate valori ale investiţiilor nete au fost făcute în domeniul
distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (188 lei
investiţii la 1000 lei cifră de afaceri), urmat de industria extractivă (176 lei investiţii la 1000
lei cifră de afaceri), de producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat, respectiv sănătate şi asistenţă socială (160 lei investiţii la 1000 lei cifră de
afaceri) şi industria prelucrătoare (108 lei investiţii la 1000 lei cifră de afaceri). Analizând
evoluţia investiţiilor nete la 1000 lei cifră de afaceri în anul 2016 comparativ cu anul 2015,
se constată creşteri în domeniile comerţ, hoteluri şi restaurante, informaţii şi comunicaţii,
respectiv sănătate şi asistenţă socială.

Tabel. 1. Cifra de afaceri medie şi investiţiile nete la 1000 lei cifră de afaceri pe ramuri ale
economiei naţionale, la nivelul judeţului Alba (calculate pe baza datelor din Anexa 1)
Cifra de afaceri medie
Activităţi ale economiei naţionale - secţiuni
(CAEN Rev.2)

Total

Investiţii nete la 1000 lei CA

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2015

Anul 2016

Milioane
lei RON

Milioane lei
RON

Lei

Lei

1,85

2,16

117

100

…

…

…

…

B Industria extractiva

5,74

5,15

200

176

C Industria prelucrătoare

6,77

8,78

153

108

17,86

17,72

205

160

E Distribuția apei; salubritate, gestionarea
deșeurilor, activităţi de decontaminare

2,57

2,95

661

188

F Construcții

1,01

1,07

66

57

G Comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea
autovehiculelor si motocicletelor

1,60

1,80

22

82

H Transport si depozitare

1,23

1,31

114

96

I Hoteluri si restaurante

0,36

0,40

83

89

J Informații si comunicații

0,61

0,58

83

93

0,27

0,25

141

95

P Învăţământ

0,17

0,15

100

100

Q Sănătate si asistenta sociala

0,33

0,34

128

160

A Agricultura, silvicultura si pescuit

D Producția si furnizarea de energie electrica si
termica, gaze, apa calda si aer condiționat

K Intermedieri financiare si asigurări
L Tranzacții imobiliare
M Activităţi profesionale, științifice si tehnice
N Activităţi de servicii administrative si
activităţi de servicii suport

R Activităţi de spectacole, culturale si recreative

0,41
0,43
76
S Alte activităţi de servicii
Notă: ... – lipsă date
Sursa: calcule pe baza datelor furnizate de INS România, baze de date Tempo-online, septembrie 2018
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O serie de întreprinderi din judeţul Alba sunt prezente în lanțuri de creare de valori,
supraregionale și globale, în domenii precum:
 Industria auto, construcţii de maşini şi instalații cu produse din industria prelucrătoare de
metale, electronică/electrotehnică şi sisteme de siguranță – Star Transmission Cugir, Star
Assembly, Bosch Rexroth, IAMU, Nova Grup, VCST Automotive Production Alba,
SEWS România;
 Industria alimentară și de prelucrare a produselor alimentare:
- industria de băuturi - Romaqua Group SA, Jidvei;
- lapte și produse lactate – Albalact, Alpin 57 Lux (îngheţată), Biomilk, Binal
Mob (Torockoi);
- carne și prelucrarea produselor din carne - Transavia;
- condimente – Solina România (ex Supremia Grup);
- miere – Apidava;
 Industria lemnului şi mobilei - Holzindustrie Schweighofer, Kronospan, Transilvania
Production, Savini Due, Atero;
 Industria textilă – producția de piese de îmbrăcăminte, pielărie - Rekord, Matin Maier,
Arieșul Conf, Ciserom, Galway Sport, Rapel, Fair Play Impex, Lenjerie Werk 83;
 Industria porțelanului - Apulum, IPEC, Axa Porcelaine;
 Industria betonului și a produselor din beton pentru construcții - Prebet Aiud, Elis Pavaje,
Florea Grup;
 Industria metalurgică - Saturn;
 Industria hârtiei și cartonului - Pehart TEC.
De asemenea, judeţul Alba are avantaj comparativ la nivelul Regiunii Centru pentru
următoarele categorii de mărfuri7:
- cele mai performante: produse din lemn, exclusiv mobilier; hârtie şi articole din acestea;
încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare; articole din piatră, ipsos, ciment,
ceramică, sticlă şi alte materiale similare;
- performante: produse vegetale; produse alimentare, băuturi şi tutun; materiale plastice,
cauciuc şi articole din acestea;
- cu potenţial: animale vii şi produse animaliere; grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale;
mijloace şi materiale de transport; instrumente şi aparate optice, fotografice,
cinematografice, medico-chirurgicale, ceasuri, instrumente muzicale;
- neperformante: produse minerale; produse chimice; piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi
produse din acestea; metale comune şi articole din acestea.
La nivelul Regiunii Centru au fost identificate următoarele domenii de specializare
inteligentă8:
 Industria auto şi mecatronica
 Industria aerospaţială
7
8

Ibidem, pp. 73-74
Cf. Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020, versiunea septembrie 2017
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Sectorul agroalimentar
Industria uşoară
Mediul construit sustenabil
Silvicultura, prelucrarea lemnului şi industria mobilei
Sectorul IT şi industriile creative
Sectorul medical şi farmaceutic
Turismul balnear

Dintre acestea, la nivelul judeţului Alba sunt dezvoltate, în mod special, următoarele
domenii: industria auto şi mecatronica, sectorul agroalimentar, industria uşoară, silvicultura,
prelucrarea lemnului şi industria mobilei.
În acelaşi timp, existenţa unor structuri de susţinere a mediului de afaceri şi de
cercetare-inovare, precum clustere – Clusterul Prelmet Transilvania (Cugir) în domeniul
prelucrărilor metalice, Transylvania Lands Cluster în domeniul turismului şi serviciilor,
centre de formare profesională - Centrul Regional de Resurse pentru Ocupare şi Formare
Profesională Cugir (CROFP Cugir) care asigură formarea în meserii precum cele din
domeniul automotive şi prelucrări metalice, structuri de transfer tehnologic Compartimentul pentru Transfer Tehnologic (CTT) din cadrul Universității „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia şi în perspectivă Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic Cugir,
reprezintă premise pentru dezvoltarea domeniilor economice de interes pentru judeţul Alba.
De asemenea, formarea Consorțiului Clusterelor ”TRANSYLVANIA”din Regiunea Centru
permite cooperarea trans-sectorială în cadrul Regiunii Centru.
În concluzie, economia județului Alba este predominant îndreptată spre sectorul
serviciilor și al industriei, în special industria prelucrătoare (fabricarea autovehiculelor de
transport, industria de prelucrare a lemnului, industria alimentară, fabricarea
echipamentelor electrice), înregistrându-se evoluţii pozitive la nivelul cifrei de afaceri,
investiţiilor nete, investiţiilor străine directe, activităţii de comerţ exterior.
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1.2.

Structura şi dinamica forţei de muncă

Pe baza datelor furnizate de INS România, în anul 2016, la nivelul judeţului Alba, din
populaţia rezidentă (333,49 mii persoane), 62% (206,8 mii persoane) reprezintă resurse de
muncă, 50,52% (168,5 mii persoane) reprezintă populaţie activă civilă şi 47,94% (159,9
mii persoane) reprezintă populaţie ocupată civilă.

Figura 1. Distribuţia populaţiei după participarea la activitatea economică la nivelul judeţului
Alba, anul 2016 (mii persoane)
Populaţia rezidentă: 333,49
Resursele de muncă*: 206,8

Populaţia în afara
resurselor de
muncă: 126,69

Populaţie activă civilă**: 168,5

Populaţie ocupată civilă***: 159,9

Salariaţi: 84,21

(A)

(I) + (C)

(S)

Populaţie în pregătire profesională
şi alte categorii de populaţie în
vârstă de muncă: 38,3
Şomeri
înregistraţi:
8,57

Alte
categorii:
75,69
Agricultură, silvicultură, piscicultură: 3,14
Industrie + construcţii: 41,19
Servicii: 39,88

Note: * Resursele de muncă includ populaţia în vârstă de muncă, aptă de a lucra, precum şi persoanele sub şi
peste vârsta de muncă aflate în activitate.
** Populația activă civilă caracterizează oferta potenţială de forţă de muncă şi gradul de ocupare a
populaţiei, cuprinzând populaţia ocupată civilă şi şomerii înregistraţi.
*** Populaţia ocupată civilă cuprinde (1) salariaţi, (2) patroni-conducători de unităţi private, (3) lucrători
pe cont propriu, (4) lucrători familiali neremuneraţi.
Sursa: INS România, Tempo-online, Septembrie 2018

Rata de ocupare a resurselor de muncă (raportul, exprimat procentual, dintre
populaţia ocupată civilă şi resursele de muncă), în anul 2016, era în judeţul Alba de 77,3%,
mai ridicată decât cea de la nivelul Regiunii Centru de 69,5% sau cea de la nivel
naţional de 66,2%.
În judeţul Alba, anul 2016, populaţia ocupată civilă era cea mai numeroasă în
industria prelucrătoare (31,02%), urmată de agricultură, silvicultură şi pescuit (21,51%),
respectiv comerţ (14,20%).
Analizând evoluţia populaţiei ocupate în perioada 2014-2016, pe activităţi ale
economiei naţionale, se constată o scădere a populaţiei ocupate în agricultură, silvicultură şi
pescuit cu 24,06%, precum şi creşteri în industria prelucrătoare cu 18,66%, construcţii cu
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21,05%, informaţii şi comunicaţii cu 20%, hoteluri şi restaurante cu 10,34%, sănătate şi
asistenţă socială cu 12,50%.

Tabel 2. Populaţia ocupată civilă în judeţul Alba, în perioada 2014-2016, pe activităţi ale
economiei naţionale
Activităţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.2)

Anul 2014

A Agricultura, silvicultura si pescuit
B Industria extractiva
C Industria prelucrătoare
D Producția si furnizarea de energie electrica si
termica, gaze, apa calda si aer condiționat
E Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor,
activităţi de decontaminare
F Construcții
G Comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea
autovehiculelor si motocicletelor
H Transport si depozitare
I Hoteluri si restaurante
J Informații si comunicații
K Intermedieri financiare si asigurări
L Tranzacții imobiliare
M Activităţi profesionale, științifice si tehnice
N Activităţi de servicii administrative si activităţi de
servicii suport
O Administrație publica si apărare; asigurări sociale
din sistemul public
P Învăţământ
Q Sănătate si asistenta sociala
R Activităţi de spectacole, culturale si recreative
S Alte activităţi de servicii
TOTAL

Anul 2015

Anul 2016

UM: Mii persoane
45,3
1,3
41,8

39,8
1,2
45,8

34,4
1,3
49,6

0,9

0,9

0,8

2,1
7,6

2,1
8,1

2,2
9,2

22,9
8,2
2,9
0,5
0,9
0,3
2,2

23
8,3
2,8
0,5
0,9
0,7
2,2

22,7
8,8
3,2
0,6
0,9
0,7
2,2

2,4

3

2,5

3,8
6,4
6,4
1
2,7
159,6

3,8
6,1
6,5
0,9
2,6
159,2

4
6,2
7,2
0,7
2,7
159,9

Sursa: INS România, baza de date Tempo online, septembrie 2018

Din totalul de 84,21 mii salariaţi din economia judeţului Alba, în anul 2016, 41,19 mii
persoane (48,91%) lucrau în industrie şi construcţii, 39,88 mii persoane (47,35%) în servicii şi
3,14 mii persoane (3,72%) în agricultură, silvicultură şi piscicultură.
Primele 10 domenii de activitate din sectoarele industriei şi construcţiilor în care
lucrau majoritatea salariaţilor în anul 2016 sunt:
Tabel 3. Număr mediu de salariaţi pe domenii de activitate ale economiei naţionale
Nr.
crt.
1.
2.

Activităţi ale economiei naţionale
Construcții
Industria alimentară

Număr mediu de salariaţi
Anul 2016
6397
5069
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor
si semiremorcilor
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Industria construcțiilor metalice si a produselor din metal,
exclusiv mașini, utilaje si instalații
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Fabricarea de mașini, utilaje si echipamente n.c.a.
Tăbăcirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de
voiaj si marochinărie, harnașamentelor si încălţămintei;
prepararea si vopsirea blănurilor
Fabricarea de mobila
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si
pluta, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie si
din alte materiale vegetale împletite

4109
3489
3051
3011
2808
2633
2104
1901

Sursa: INS România, baza de date Tempo online, septembrie 2018

Potrivit datelor din anul 2017, cel mai important sector angajator din județul Alba
(cu 5134 contracte individuale de muncă) este fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor
de viteză și a elementelor mecanice de transmisie (CAEN 2815).9
Primele 10 domenii de activitate din sectorul serviciilor în care lucrau majoritatea
salariaţilor în anul 2016 sunt:
Tabel 4. Număr mediu de salariaţi pe domenii de activitate în domeniul serviciilor
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Activităţi ale economiei naţionale
Comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea
autovehiculelor si motocicletelor
Sănătate si asistenta sociala
Învăţământ
Transport si depozitare
Administrație publica si apărare; asigurări sociale din
sistemul public

Număr mediu de salariaţi
Anul 2016
11569
5925
5714
4232
3842

Hoteluri si restaurante
Activităţi de servicii administrative si activităţi de servicii
suport

2115

8

Activităţi profesionale, științifice si tehnice

1523

9

Intermedieri financiare si asigurări

847

10

Activităţi de spectacole, culturale si recreative

678

7

2115

Sursa: INS România, baza de date Tempo online, septembrie 2018

Analizând structura forţei de muncă pe grupe de angajaţi în judeţul Alba, în anul
2015 (Tabelul 5), se constată că cea mai mare pondere o au muncitorii calificaţi şi
asimilaţi (20,56%) – cea mai ridicată din Regiunea Centru, dar şi muncitorii necalificaţi
(19,22%) – printre cele mai ridicate din Regiune, urmaţi de specialişti în diverse domenii de
9

Patronatul Investitorilor Autohtoni PIAROM, Studiu privind dinamica pieţei muncii la nivelul principalelor
industrii angajatoare din România în perioada 2016-2017, p. 72
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activitate (17,70%), respectiv lucrători în domeniul serviciilor (12,76%) sau operatori la
instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente (10,95%).

Tabel 5. Structura forţei de muncă pe grupe de angajaţi, în anul 2015
Grupa de angajaţi (cf. COR)

ALBA

REGIUNEA
CENTRU

Funcţionari administrativi

5,13%

6,19%

Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

0,68%

0,46%

12,76%

12,88%

6,36%

6,84%

Muncitori calificaţi şi asimilaţi

20,56%

16,24%

Muncitori necalificaţi

19,22%

17,14%

Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente

10,95%

12,84%

Specialişti în diverse domenii de activitate

17,70%

18,92%

6,63%

8,49%

Lucrători în domeniul serviciilor
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai
administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori

Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic

Sursa: Studiu privind analiza forţei de muncă la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, aferent anului
2015, Patronatul Investitorilor Autohtoni PIAROM

În anul 2016, în judeţul Alba:
- a scăzut ponderea specialiştilor în diverse domenii de activitate la 14,32%, fiind una dintre
cele mai scăzute valori la nivel naţional;
- a crescut ponderea tehnicienilor şi altor specialişti din domeniul tehnic la 7,62%, fiind
totuşi una dintre cele mai scăzute valori la nivel naţional;
- a scăzut ponderea muncitorilor calificaţi şi asimilaţi la 18,67%, fiind totuşi una dintre cele
mai ridicate din ţară.10
În anul 2015, primele 5 ocupații în județul Alba11 erau:
1.
2.
3.
4.
5.

Șofer autocamion/mașină de mare tonaj (3.206 contracte de muncă);
Lucrător comercial (2.694 contracte de muncă);
Muncitor necalificat în industria confecțiilor (2.197 contracte de muncă);
Confecționer cablaje auto (1.874 contracte de muncă);
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea piesei (1.835 contracte de muncă).

Nivelul salariilor de încadrare la nivelul judeţului Alba era, în octombrie 2017, cu
8,66% mai mic decât media Regiunii Centru şi cu 10,00% mai mică faţă de media
naţională.
10

Ibidem, pp. 34-35
Studiu privind analiza forţei de muncă la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, aferent anului 2015,
Patronatul Investitorilor Autohtoni PIAROM
11
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Distribuţia contractelor de muncă pe intervale salariale, ne arată o pondere ridicată a
contractelor sub 400 euro – 61,31% (faţă de 46,16% la nivel naţional), aproximativ 29%
contracte de muncă între 400 şi 700 euro (faţă de 37,52% la nivel naţional) şi aproximativ
10% contracte de muncă peste 700 euro (faţă de 16,32% la nivel naţional).

61,31%

28,95%

9,74%

Sursa: Patronatul Investitorilor Autohtoni PIAROM, Studiu privind dinamica pieţei muncii la nivelul

principalelor industrii angajatoare din România în perioada 2016-2017

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, principalele
calificări profesionale solicitate de către firmele din judeţul Aba, în vederea includerii
acestora în învăţământul profesional şi tehnic din judeţ (învăţământ profesional, anul şcolar
2016-2017), erau:
Tabel 6. Calificări profesionale solicitate pentru nivelul 3 de calificare (învăţământ
profesional), anul şcolar 2016-2017, judeţul Alba
Profil
TEHNIC

Domeniu de pregătire
Electromecanică

Calificarea profesională solicitată
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale

Mecanică

Frezor-rabotor-mortezor
Lăcătuş construcţii metalice si utilaj tehnologic
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Sculer matriţer
Mecanic auto
Mecanic agricol
Mecanic utilaje și instalații industriale
Modelier
Operator la maşini cu comandă numerică
Rectificator
Electrician constructor
Electrician aparate şi echipamente electrice şi

Electric
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Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice
Industrie textilă şi
pielărie
Fabricarea produselor
din lemn
SERVICII

Turism şi alimentaţie
Comerţ

RESURSE
NATURALE ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI

Industrie alimentară
Agricultură
Silvicultură

energetice
Constructor - montator de structuri metalice
Fierar betonist – montator prefabricate
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
Zidar-pietrar-tencuitor
Confecţioner articole din piele şi înlocuitori
Confecţioner produse textile
Tricoter - confecţioner
Tâmplar universal
Operator la producerea semifabricatelor pe bază de
lemn
Bucătar
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
Comerciant vânzător
Recepţioner - distribuitor
Preparator produse din carne şi peşte
Horticultor
Agricultor culturi de câmp
Lucrător în agroturism
Pădurar

Sursa: ISJ Alba

În concluzie, în judeţul Alba, populaţia este ocupată în principal în industria
prelucrătoare, tendinţa fiind de creştere. Cel mai important sector angajator din județul
Alba este fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de
transmisie. Alte domenii cu un număr mare de angajaţi sunt: comerţul, construcţiile,
industria alimentară, transport si depozitare, fabricarea autovehiculelor de transport rutier,
a remorcilor si semiremorcilor, dar şi sănătatea şi asistenţa socială, precum şi învăţământul.
Cei mai mulţi angajaţi din judeţul Alba sunt muncitori calificaţi şi asimilaţi, dar şi
muncitori necalificaţi, în timp ce tehnicienii şi specialiştii din domeniul tehnic sau alte
domenii deţin unele dintre cele mai scăzute ponderi la nivel naţional. Primele 5 ocupaţii din
judeţul Alba, din perspectiva celor mai multe contracte de muncă înregistrate, au un nivel
redus de calificare, iar peste 60% din angajaţi au un salariu brut de încadrare sub 400
euro.
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Cap. II. Infrastructura VET – furnizorii de formare profesională
2.1.

Furnizorii de formare profesională iniţială

O imagine de ansamblu a sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială din
România este pusă în evidenţă în figura de mai jos, fiind accentuat cu o culoare mai închisă
învăţământul secundar superior (profesional şi tehnic) şi învăţământul postliceal, care prezintă
interes pentru studiul nostru:
 învăţământul liceal – filiera tehnologică (nivel 4 de calificare);
 învăţământul profesional – ÎPT de 3 ani (nivel 3 de calificare), învăţământ dual (nivel
3 de calificare) şi ÎPT special;
 învăţământul postliceal de 1-3 ani (nivel 5 de calificare).
Figura 3. Structura sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială din România,
la nivelul anului 2017
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2.1.1. Unităţile de învăţământ tehnologic
În judeţul Alba, formarea profesională iniţială pentru învăţământul profesional şi
tehnic este asigurată în cadrul a 20 de unităţi de învăţământ tehnologic (19 publice şi 1
privată) din 37 unităţi de învăţământ secundar superior (licee şi colegii).
Tabel 7. Unităţi de învăţământ tehnologic şi profile de pregătire, pe zone de dezvoltare
economică a judeţului Alba
Unitatea de învăţământ tehnologic

Profil de pregătire
Tehnic

Sebeş

Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa”, Alba Iulia
(include Şcoala duală Germană din Alba Iulia)
Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”, Alba Iulia
Colegiul Tehnic Apulum, Alba Iulia
Colegiul Economic D.P. Marţian, Alba Iulia
Colegiul de afaceri Alba Iulia (privat)
Liceul Tehnologic Sebeş

Blaj

Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj

Zona de dezvoltare
economică
Alba Iulia

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj
Liceul Tehnologic Jidvei
Cugir
Aiud

Ocna Mureş
Apuseni

Colegiul tehnic „I.D. Lăzărescu” Cugir
Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud
Colegiul Tehnic Aiud
Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”
Ciumbrud
Liceul Tehnologic Ocna Mureş
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” Albac
Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna
Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud
Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni
Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie
Arieşeni
Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş

Tehnic
Tehnic, Servicii
Servicii
Servicii
Servicii, Tehnic,
Resurse naturale şi
protecţia mediului
Servicii, Resurse
naturale şi protecţia
mediului
Tehnic
Resurse naturale şi
protecţia mediului
Servicii, Tehnic
Servicii
Tehnic, Servicii
Resurse naturale şi
protecţia mediului
Tehnic, Servicii
Resurse naturale şi
protecţia mediului
Tehnic, Resurse
naturale şi protecţia
mediului
Tehnic, Servicii
Servicii, Tehnic,
Resurse naturale şi
protecţia mediului
Servicii
Tehnic

Sursa: ISJ Alba

Deşi cele mai multe licee din judeţul Alba continuă să fie unităţi cu profil tehnologic
(54,05% din totalul unităţilor de învăţământ secundar superior din judeţ), numărul elevilor
din învăţământul tehnologic public şi privat este în scădere de la 59,4% în anul şcolar 2010-
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2011, la 53,8% în anul şcolar 2016-201712. Datele sugerează o orientare în scădere a elevilor
spre învăţământul profesional şi tehnic.
Învăţământul special profesional şi tehnic din judeţul Alba se desfăşoară în 7 unităţi
de învăţământ secundar superior cu profil tehnologic şi anume Liceul „Corneliu Medrea”
Zlatna, Liceul Tehnologic Agricol "Alexandru Borza"Ciumbrud, Colegiul Tehnic "Ion D.
Lăzărescu" Cugir, Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa” Alba Iulia, Liceul "Horea, Cloşca şi
Crişan" Abrud, Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj şi Colegiul Tehnic "Apulum" Alba
Iulia. Profilele de pregătire sunt Tehnic, în domeniile de pregătire: electromecanică, industrie
textilă şi pielărie, mecanică, fabricarea produselor din lemn, construcţii, instalaţii şi lucrări
publice, şi respectiv Resurse naturale şi protecţia mediului, domeniul Agricultură.
Învăţământul postliceal de stat se desfăşoară în 13 unităţi de învăţământ din Alba
Iulia, Aiud, Ciumbrud, Ocna Mureş, Cugir, Blaj, Cîmpeni, Baia de Arieş, din care 9 sunt
unităţi de învăţământ secundar superior cu profil tehnologic. Învăţământul postliceal
particular se desfăşoară în 9 unităţi de învăţământ din Alba Iulia, Blaj, Cîmpeni, Aiud, Sebeş,
Cugir, Ocna Mureş.

12

Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025, Regiunea de Dezvoltare Centru, actualizare
2017

24 | P a g i n ă

STRATEGIA JUDEŢULUI ALBA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE VET ÎN PERIOADA 2018-2023

Formarea profesională în domeniul tehnic poate fi continuată în învăţământul terţiar
(universitar). Astfel, în judeţul Alba, cele două universităţi existente oferă specializări în
domeniul tehnologic precum:

• Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia – Electronică aplicată, Informatică,
Ingineria mediului, Măsurători terestre şi cadastru, Contabilitate şi informatică,
Marketing, Finanţe şi bănci;

• Universitatea Tehnică Cluj-Napoca extensia Alba – inginerie industrială (TCM),
inginerie economică industrială, inginerie mecanică, master tehnologii avansate de
fabricaţie.

2.1.2. Domeniile de pregătire, calificările oferite, niveluri de calificare
Învăţământul liceal, vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional şi
învăţământul postliceal se organizează pentru specializări şi calificări stabilite de
Ministerul Educaţiei Naţionale, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor.13
Învăţământul liceal este organizat în două cicluri care se succed: ciclul inferior al
liceului, format din clasele a IX-a - a X-a şi ciclul superior al liceului, format din clasele a XIa - a XII-a/a XIII-a. Absolvenţii clasei a X-a din cadrul filierei tehnologice care au finalizat un
stagiu de pregătire practică pot susţine examen de certificare a calificării corespunzător
nivelului de certificare stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor.
„Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional se stabileşte anual, pe baza
nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare,
respectiv Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) la nivel regional şi Planul
local de acţiune pentru învăţământ (PLAI) la nivel local, precum şi pe baza solicitărilor
operatorilor economici.” Cf. Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional de stat (OMEN nr. 5033 din 29 august 2016, art. 9 (1)).
Figura 4. Etape în fundamentarea cifrei de şcolarizare

13

Cf. art. 23, alin. 3 din Legea Educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 cu modificările şi completările
ulterioare
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Tabel 8. Domenii de pregătire, calificări şi niveluri de calificare în unităţile de învăţământ
tehnologic din judeţul Alba, anul şcolar 2015-2016
Profil

Domeniu de
pregătire

Calificări liceu filiera
tehnologică (Nivel 4)

Calificări învăţământ
profesional (Nivel 3)

TEHNIC

Electronică
automatizări

Tehnician operator tehnică de
calcul
Tehnician în automatizări*
Tehnician de telecomunicaţii*
Tehnician electromecanic

Electronist aparate şi
echipamente*

Electromecanică
Mecanică

Tehnician mecanic pentru
întreţinere şi reparaţii*
Tehnician transporturi*
Tehnician proiectant CAD
Tehnician mecatronist
Tehnician prelucrări la cald*

Electric

Tehnician în instalaţii
electrice
Tehnician electronist*

Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice

Tehnician desenator pentru
construcţii şi instalaţii
Tehnician în construcţii şi
lucrări publice*

Industrie textilă şi
pielărie

Tehnician designer
vestimentar
Tehnician în industria
pielăriei
Tehnician în industria textilă
Tehnician chimist de laborator Operator fabricarea şi
prelucrarea celulozei şi
hârtiei
Tehnician în industria sticlei
Operator ceramică fină*
şi ceramicii
Tâmplar universal
Operator la producerea
semifabricatelor pe bază de
lemn*
Tehnician în activităţi
economice
Organizator banqueting
Bucătar

Chimie industrială

Materiale de
construcţii
Fabricarea
produselor din lemn

SERVICII

Economic
Turism şi
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Electromecanic utilaje şi
instalaţii industriale
Modelier*
Mecanic auto
Lăcătuş construcţii metalice
şi utilaj tehnologic*
Sculer matriţer**
Operator la maşini cu
comandă numerică**
Rectificator**
Mecanic agricol
Frezor-rabotor-mortezor*
Strungar
Lăcătuş mecanic prestări
servicii
Mecanic utilaje şi instalaţii
în industrie
Electrician constructor
Electrician aparate şi
echipamente electrice şi
energetice*
Electrician exploatare joasă
tensiune*
Instalator instalaţii tehnicosanitare şi de gaze
Zidar-pietrar-tencuitor
Zugrav, ipsosar, vopsitor,
tapetar*
Confecţioner articole din
piele şi înlocuitori
Confecţioner produse textile
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alimentaţie
Comerţ
Estetica şi igiena
corpului omenesc
Industrie alimentară

RESURSE
NATURALE
ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI
Agricultură

Protecţia mediului
Silvicultură

Tehnician în turism
Tehnician în gastronomie
Tehnician în comerţ
Tehnician în achiziţii şi
contractări
Coafor stilist

Ospătar (chelner) vânzător
în unităţi de alimentaţie
Comerciant-vânzător

Tehnician în industria
alimentară
Tehnician analize produse
alimentare*
Tehnician horticultor
Tehnician veterinar
Tehnician în agroturism*
Tehnician ecolog şi protecţia
calităţii mediului*
Tehnician în silvicultură şi
exploatări forestiere*

Brutar-patiser-preparator
produse făinoase
Lucrător în agroturism**

Pădurar*

Note: * calificări care nu se mai regăsesc în oferta educaţională a unităţilor de învăţământ tehnologic pentru
anul şcolar 2018-2019;
** calificări care se regăsesc în oferta educaţională din anul şcolar 2018-2019, pentru învăţământul dual

Începând cu anul şcolar 2013-2014 s-a organizat şi învăţământ profesional dual în
judeţul Alba, la Şcoala Profesională Germană din Alba Iulia organizată în cadrul
Colegiului Tehnic „Alexandru Domşa”, pentru două clase de elevi în domeniul
electromecanică, utilaje şi instalaţii industriale, respectiv modelărie. Proiectul s-a derulat în
parteneriat cu firmele Star Transmission Cugir, Bosch Rexroth Blaj, Supremia Alba Iulia,
Saturn Alba Iulia, IPEC Alba Iulia, Apulum Alba Iulia, Transavia fiind orientat în mai mare
măsură spre pregătirea practică (60% în primul an de studiu şi 75% în al doilea an de studiu).
Succesul acestui gen de proiecte de promovare a învăţământului dual, cum sunt cele
ale şcolii profesionale germane din Braşov, respectiv Alba Iulia, au condus la organizarea prin
lege a învăţământului dual, începând cu anul şcolar 2017-2018. Astfel, în anul şcolar 20172018 s-au organizat 7,5 clase de învăţământ dual în 5 unităţi de învăţământ tehnologic
din Alba Iulia, Blaj, Cugir, Aiud şi Sebeş în domeniile de pregătire mecanic (calificări de
nivel 3 - turnător, operator la maşini cu comandă numerică, rectificator, sculer-matriţer,
lăcătuş mecanic prestări servicii, frezor-rabotor-mortezor, sudor), electromecanic (calificare
de nivel 3 - electromecanic utilaje şi instalaţii industriale), industrie textilă şi pielărie
(calificare de nivel 3 - tricoter-confecţioner).
Învăţământul dual se doreşte a fi organizat la iniţiativa operatorilor economici
interesaţi, pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire
practică, facilitând implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul
unităţilor de învăţământ partenere, precum şi o educaţie şi formare profesională de calitate
pentru elevi.
Conform prevederilor Legii educaţiei naţionale, învăţământul dual pentru calificări
profesionale de nivel 4 şi 5 se organizează începând cu anul şcolar 2019-2020.
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Tabel 9. Domenii de pregătire, calificări profesionale în învăţământul postliceal
din judeţul Alba
Domeniu de pregătire

Calificări profesionale învăţământ postliceal

Electronică automatizări
Mecanică
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Fabricarea produselor din lemn
Transporturi
Informatică

Tehnician electronist echipamente de automatizare
Tehnician operator maşini cu comandă numerică
Tehnician devize şi măsurători în construcţii
Tehnician exploatări forestiere
Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale
Analist programator
Tehnician echipamente de calcul
Turism şi alimentaţie
Agent de turism – ghid
Asistent manager unităţi hoteliere
Comerţ
Asistent manager
Industrie alimentară
Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare
Agricultură
Tehnician cadastru funciar – topograf
Tehnician protecţia plantelor
Sănătate şi asistenţă pedagogică
Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Asistent medical generalist*
Asistent medical de farmacie*
Notă: * calificările se regăsesc şi în învăţământul postliceal particular

În cadrul învăţământului postliceal din judeţul Alba se organizează începând cu anul
şcolar 2016-2017 şi şcoala de maiştri în domeniile mecanic, electric şi fabricarea
produselor din lemn, la seral, cu durata de 18 luni.
În ceea ce priveşte cifra de şcolarizare pe niveluri de pregătire (nivel 3 –
învăţământ profesional, nivel 4 – învăţământ liceal, nivel 5 – şcoală postliceală) în anul şcolar
2015-2016, se constată că este ridicată în cazul liceului filieră tehnologică ZI (3945 elevi,
reprezentând 42,08% din total), destul de ridicată şi în cazul învăţământului liceal filieră
tehnologică SERAL (2196 elevi, reprezentând 23,42% din total) şi mai redusă în cazul
învăţământului profesional (16,52%), respectiv şcoală postliceală (17,98%).
Tabel 10. Cifra de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 în învăţământul profesional şi tehnic
de stat şi particular din judeţul Alba
Zone de dezvoltare
economică
Zona Alba Iulia
Zona Sebeş
Zona Blaj
Zona Cugir
Zona Aiud
Zona Ocna Mureş
Zona Apuseni
TOTAL
Total procente
Sursa: ISJ Alba, calcule proprii
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Liceu
Liceu
filiera
filiera
tehnologică tehnologică
ZI
SERAL
1466
261
453
76
488
330
229
49
533
527
179
185
597
768
3945
2196
42,08%
23,42%

Învăţământ
profesional

Şcoala
postliceală

TOTAL

385
348
243
98
167
67
241
1549
16,52%

713
48
111
121
266
140
287
1686
17,98%

2825
925
1172
497
1493
571
1893
9376
100%
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În ceea ce priveşte structura învăţământului profesional şi tehnic pe niveluri de
pregătire şi zone ale judeţului Alba, se constată o pondere mai ridicată a învăţământului liceal
(ZI + SERAL) în zonele Blaj, Aiud şi Apuseni, în special ca urmare a ponderii ridicate a
învăţământului liceal SERAL care, în Zona Apuseni, chiar depăşeşte învăţământul liceal ZI.
Învăţământul profesional are o pondere ridicată în Zona Sebeş (37,62%), comparativ cu
Zonele Aiud şi Ocna Mureş unde se situează la 11-12%. Învăţământul postliceal are o pondere
mai ridicată în zonele Alba Iulia, Cugir şi Ocna Mureş, fiind mai puţin reprezentat în zonele
Sebeş şi Blaj.

Figura 5. Structura invatamantului profesional si tehnic pe niveluri
de pregatire si zone ale judetului Alba
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31,54%

Zona Ocna Mures
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2.1.3. Pregătirea practică
Pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic se desfăşoară în
cadrul atelierelor şcoală din cadrul unităţilor de învăţământ tehnologic din judeţ, dar şi la
agenţii economici cu care acestea au încheiate contracte pentru pregătire practică sau la
organizaţii – gazdă din străinătate, în cadrul unor programe ale Uniunii Europene –
componenta de formare profesională iniţială. Durata stagiului de pregătire practică este
stabilită prin planul-cadru de învăţământ, aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.14
Situaţia atelierelor şcoală din cadrul unităţilor de învăţământ tehnologic din judeţul
Alba se prezintă astfel:

14

Cf. Art. 32, alin. 4 din Legea Educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările
ulterioare
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Tabel 11. Ateliere de practică în unităţile de învăţământ tehnologic din judeţul Alba
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Unitatea de învăţământ
tehnologic / Domenii de
pregătire
Colegiul Tehnic
„Alexandru Domşa”,
Alba Iulia
Electronică automatizări
Mecanică
Electric
Electromecanică
Colegiul Tehnic „Dorin
Pavel”, Alba Iulia
Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice
Mecanică
Electric
Colegiul Tehnic
„Apulum”, Alba Iulia
Chimie industrială
Materiale de construcţii
Industrie textilă şi pielărie
Estetica şi igiena corpului
omenesc
Colegiul Economic D.P.
Marţian, Alba Iulia
Economic
Comerţ
Turism şi alimentaţie
Liceul Tehnologic Sebeş
Electronică automatizări
Mecanică
Industrie textilă şi pielărie
Electromecanică
Industrie alimentară
Fabricarea produselor din
lemn
Chimie industrială
Economic
Comerţ
Turism şi alimentaţie
Liceul Tehnologic
„Ştefan Manciulea” Blaj
Economic
Comerţ
Agricultură
Industrie alimentară
Liceul Tehnologic
„Timotei Cipariu” Blaj
Mecanică
Electric
Fabricarea produselor din
lemn
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Ateliere de practică

Observaţii

1 atelier electromecanică
1 atelier mecanică auto
3 ateliere lăcătuşărie generală
2 ateliere tâmplărie
1 atelier electronică şi
automatizări
1 atelier electrotehnică
1 atelier modelărie/turnătorie
-

Necesitatea dotării unui nou
atelier de electromecanică
având în vedere creşterea
numărului de elevi de la
această calificare

Atelier confecţii îmbrăcăminte
Atelier încălţăminte
Atelier ceramică
Atelier estetică

-

Dotări cu grad de uzură
fizică şi morală ridicat
Dotări neadaptate numărului
mai mare de elevi

-

-

1 atelier tâmplărie
2 ateliere de mecanică
1 atelier croitorie

Dotări cu grad de uzură
fizică şi morală ridicat

-

-

1 atelier tâmplărie
2 ateliere de mecanică
laboratoare de mecatronică,
electronică

Dotări cu grad de uzură
fizică şi morală ridicat
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Liceul Tehnologic Jidvei
Agricultură
Mecanică
Colegiul tehnic „I.D.
Lăzărescu” Cugir
Electronică automatizări
Mecanică
Electromecanică
Economic
Colegiul naţional
„Bethlen Gabor”, Aiud
Turism şi alimentaţie
Colegiul Tehnic Aiud
Electronică automatizări
Mecanică
Industrie textilă şi pielărie
Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice
Electric
Economic
Comerţ
Liceul Tehnologic Agricol
„Alexandru Borza”
Ciumbrud
Agricultură
Mecanică
Comerţ
Liceul Tehnologic Ocna
Mureş
Mecanică
Electric
Chimie industrială
Protecţia mediului
Comerţ
Liceul Tehnologic „Ţara
Moţilor” Albac
Agricultură (agroturism)

-

Liceul „Corneliu
Medrea” Zlatna
Electronică automatizări
Mecanică
Protecţia mediului
Liceul „Horea, Cloşca şi
Crişan” Abrud
Mecanică
Electric
Electronică automatizări
Electromecanică
Economic
Liceul Tehnologic Silvic
Cîmpeni
Electric
Mecanică
Electronică automatizări

1 atelier prelucrări prin așchiere
1 atelier lăcătușerie
1 atelier electromecanic
Atelier profil servicii

Necesar 1 atelier profil
Mecanic agricol cu dotările
aferente
Necesare dotări (ex. freză,
strung)
Necesare dotări (ex. truse
lăcătuşerie)
Necesare dotări (ex. truse
electrician)
Atelier dotat corespunzător

1 atelier de lăcătuşerie generala
1 atelier de strunguri

Este necesară realizarea unui
atelier pentru calificarea
profesională de Sudor şi
Operator la maşini cu
comandă numerică

-

Este necesară realizarea unui
laborator veterinar, aferent
domeniului de pregătire
Agricultură, calificarea
Tehnician veterinar

1 atelier mecanic
1 atelier electric

Este necesară realizarea unui
atelier pentru calificarea
Tehnician în industria
alimentară

-

-

1 atelier electronică
1 atelier mecanic
1 atelier electrotehnică

Dotări cu grad de uzură
fizică şi morală ridicat

2 ateliere mecanică
1 atelier mecanică auto
1 atelier confecţii textile şi
îmbrăcăminte

Dotări cu grad de uzură
fizică şi morală ridicat

1 atelier prelucrare mecanică a
lemnului
1 atelier prelucrare manuală a
lemnului
1 atelier mecanică/
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18.

19.

Electromecanică
Fabricarea produselor din
lemn
Industrie textilă şi pielărie
Silvicultură
Protecţia mediului
Economic
Turism şi alimentaţie
Liceul Tehnologic de
Turism şi Alimentaţie
Arieşeni
Turism şi alimentaţie
Liceul „Dr. Lazăr
Chirilă” Baia de Arieş
Mecanică

electromecanică

1 atelier servire
1 atelier mecanic
1 atelier prelucrarea lemnului

-

2 ateliere mecanică

Dotări cu grad de uzură
fizică şi morală ridicat

Sursa: ISJ Alba

Din analiza datelor privind atelierele şcoală, se constată următoarele aspecte: 1)
atelierele existente dispun, în cea mai mare parte, de dotări cu un grad ridicat de uzură fizică
şi morală; 2) profilul atelierelor nu se corelează în unele cazuri cu domeniile de pregătire
existente în unitatea de învăţământ tehnologic, ceea ce înseamnă o adaptabilitate scăzută la
tendinţele pieţei. Aspectele menţionate conduc la concluzia că pregătirea practică a elevilor
în atelierele şcoală nu este adaptată la noile tehnologii şi cerinţele de pe piaţa muncii.
În ceea ce priveşte pregătirea practică la agentul economic, aceasta se realizează în
baza unui contract individual de pregătire încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele sau
susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ.
Astfel, în judeţul Alba, pregătirea practică la agenţii economici a presupus în anul
şcolar 2016 – 2017 colaborarea a 16 unităţi de învăţământ tehnologic din cele 19 existente
cu 111 firme din judeţul Alba cu activitate în domenii precum: prelucrări mecanice, producţie
maşini-unelte, turnătorie piese fontă, producţie mobilă, producţie ceramică, instalaţii,
construcţii maşini, automatizări, confecţii metalice, producere prefabricate beton armat,
confecţii textile, confecţii articole din piele şi înlocuitori, fabricare produse lemn stratificat,
întreţinerea şi repararea autovehiculelor, industria alimentară, cultivarea plantelor, alimentaţie
publică, hotel, restaurant, pensiune, comerţ.

Tabel 12. Sinteză planuri de învăţământ pentru liceu filiera tehnologică

Clasa

a IX-a

Total ore
de studiu

1170
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Cultură
generală
** (ore)

756

Cultură de specialitate
Practică
Practică
Teorie
comasată
săptămânală
(ore)
CDL*
(ore)
(ore)

216

108

90

Observaţii
Stagiul de pregătire practică
se desfăşoară în atelierele
şcoală/la operatorul
economic/instituţia publică
parteneră
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Pregătirea practică
săptămânală şi pregătirea
a X-a
1140
700
175
practică comasată se
175
90
desfăşoară preponderent la
operatorul economic
Absolvenţii clasei a X-a care optează pentru obţinerea unui certificat de calificare de nivel 3,
parcurg un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
Stagii de pregătire practică
a XI-a
1140
627
132
(30 ore/săpt.x 5 săpt. + 66
165
216
ore CDL)
Stagii de pregătire practică
a XII-a
1080
589
124
(30 ore/săpt.x 5 săpt. + 62
155
212
ore CDL)
Note: * CDL – Curriculum în dezvoltare locală – se realizează în parteneriat cu agenţii economici,
se aprobă la nivelul unităţii de învăţământ tehnologic, cu avizul ştiinţific al ISJ
** Cultura generală cuprinde ariile curriculare: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe ale naturii,
Om şi societate, Arte, TIC

Figura 6. Ponderea orelor de studiu in invatamantul liceal filiera tehnologica
Cultura generala

a XII-a

54,54%

11,48% 14,35%

19,63%

a XI-a

55,00%

11,58% 14,47%

18,95%

a X-a

61,40%

a IX-a
0,00%

40,00%

Cultura de specialitate practica saptamanala

15,35% 15,35% 7,89%

64,62%
20,00%

Cultura de specialitate teorie

Cultura de specialitate practica comasata CDL

18,46% 9,23% 7,69%
60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

În cazul învăţământului liceal filiera tehnologică, se constată o creştere a ponderii
orelor de studiu dedicate culturii de specialitate de la clasa a IX-a (35,38%) la clasa a XII-a
(45,46%), deşi în nici un an din cei patru nu depăşeşte 50% din totalul orelor de studiu. De
asemenea, ponderea orelor de practică creşte de la 16,92% din totalul orelor de studiu în
clasa a IX-a la 33,98% din totalul orelor de studiu în clasa a XII-a.
Analizând ponderea orelor de practică în totalul orelor de studiu aferent culturii de
specialitate, se constată o creştere de la 48% la 75%. Ţinând cont de dotările atelierelor
şcoală, uzate moral şi fizic, dar şi de dificultăţile în realizarea practicii la nivelul
operatorilor economici, întrebarea care se pune priveşte CALITATEA pregătirii practice a
elevilor din învăţământul liceal tehnologic.
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Tabel 13. Sinteză planuri de învăţământ pentru învăţământul profesional

Clasa

Total
ore de
studiu

Cultură
generală
** (ore)

Cultură de specialitate
Practică
Practică
Teorie
comasată
săptămânală
(ore)
CDL*
(ore)
(ore)

Consiliere
şi
orientare

Observaţii

Stagiul de pregătire
practică se desfăşoară
în atelierele şcoală/la
a IX-a
1238
748
204
34
102
150
operatorul
economic/instituţia
publică parteneră
Pregătirea practică
săptămânală şi
pregătirea practică
a X-a
1326
352
160
32
512
270
comasată se desfăşoară
preponderent la
operatorul economic
Practica săptămânală
se desfăşoară în
atelierele
a XI-a
1290
330
30
şcoală/operatori
630
300
economici, iar practica
comasată la operatorii
economici
Note: * CDL – Curriculum în dezvoltare locală – se realizează în parteneriat cu agenţii economici,
se aprobă la nivelul unităţii de învăţământ tehnologic, cu avizul ştiinţific al ISJ
** Cultura generală cuprinde ariile curriculare: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe ale naturii,
Om şi societate, Educaţie fizică şi sport, TIC

În cazul învăţământului profesional, se constată o creştere a ponderii orelor de studiu
dedicate culturii de specialitate de la clasa a IX-a (36,83%) la clasa a XI-a (72,09%). De
asemenea, ponderea orelor de practică în totalul orelor de studiu creşte de la 20,36% în
clasa a IX-a la 72,09% în clasa a XI-a. În cadrul orelor de studiu, au fost alocate 30-34 ore
pe an pentru consiliere şi orientare profesională.
Chiar dacă sunt alocate pregătirii practice un număr mare de ore, calitatea
pregătirii profesionale a elevilor din învăţământul profesional nu se ridică la cerinţele
angajatorilor. Atenţia ar trebui orientată spre calitatea actului de învăţământ şi facilitarea
pregătirii practice la nivelul agenţilor economici, prin implicarea susţinută de ambele părţi
– unităţi de învăţământ şi operatori economici.
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Figura 7. Ponderea orelor de studiu in invatamantul profesional de 3 ani

a XI-a

25,58%

48,84%

23,26%

Cultura generala

2,33%

Cultura de specialitate teorie
a X-a

26,55%

12,07%

38,61%

20,36%

2,41%

Cultura de specialitate practica saptamanala
Cultura de specialitate practica comasata CDL

a IX-a

0,00%

60,42%

20,00%

40,00%

16,48% 8,24% 12,12% 2,75%

60,00%

80,00%

100,00%

Consiliere si orientare

120,00%

Programe ale Uniunii Europene destinate pregătirii practice a elevilor din
învăţământul preuniversitar şi îmbunătăţirii competenţelor personalului didactic/
formatorilor/ personalului din întreprinderi cu atribuţii în învăţarea la locul de muncă:
 Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 gestionat de Autoritatea de
Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadru Ministerului
Fondurilor Europene - Axa prioritară 6. Educație și competențe. Exemple:
- Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii
(OS 6.14);
- Formare profesională iniţială pentru elevi/ucenici din comunităţi dezavantajate,
în special din mediu rural sau minoritate roma (OS 6.11);
- Îmbunătățire nivel de competențe personal didactic/ formatori/ personal din
întreprinderi cu atribuții în învățarea la locul de muncă (OS 6.15);
- Programe de formare profesională pentru sectoarele economice cu potențial
competitiv (OS 6.17);
 Programul Erasmus+ gestionat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP):
- Stagii de formare profesională sau ucenicie în altă ţară pentru elevi din
învăţământul profesional şi tehnic şi pentru ucenici (proiecte de mobilitate
pentru formare profesională VET)
- Proiecte de parteneriat strategic în domeniul formării profesionale VET –
sprijină dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare,
precum şi iniţiative comune în scopul schimbului de experienţă la nivel
european.
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 Granturile SEE - Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul
Tinerilor în România, gestionat de ANPCDEFP:
- proiecte de îmbunătăţire a calităţii stagiilor de practică a elevilor din România,
prin cooperare cu instituţii din domeniul educaţiei din Statele AELS (Norvegia,
Islanda şi Liechtenstein);
- proiecte de îmbunătăţire a abilităţilor şi competenţelor experţilor educaţionali
(inspectori, formatori de profesori, consilieri din ISJ, CCD, CJRAE);

2.1.4. Resursele umane – cadre didactice, maiştri, tutori, mentori
În ceea ce priveşte resursele umane din învăţământul profesional şi tehnic, schimbările
demografice, de mentalitate, schimbările generate de reformele din învăţământul profesional
şi tehnic dar şi schimbările din mediul economic şi social, necesită o adaptare susţinută a
cadrelor didactice la noile generaţii de elevi şi în acelaşi timp la noile cerinţe ale mediului de
afaceri.
Numărul cadrelor didactice din unităţile de învăţământ tehnologic din judeţul Alba a
scăzut nesemnificativ în perioada 2012 – 2017 cu 2,42%, de la 991 la 967 cadre didactice.
Tabel 14. Număr cadre didactice unități de învățământ tehnologic din judeţul Alba
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zona de
dezvoltare
economică
Alba Iulia

Sebeş
Blaj

Cugir
Aiud

Ocna Mureş
Apuseni

19.
TOTAL
Sursa: ISJ Alba
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Unitatea de învăţământ tehnologic
Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa”, Alba Iulia
(include Şcoala duală Germană din Alba Iulia)
Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”, Alba Iulia
Colegiul Tehnic Apulum, Alba Iulia
Colegiul Economic D.P. Marţian, Alba Iulia
Liceul Tehnologic Sebeş
Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj
Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj
Liceul Tehnologic Jidvei
Colegiul tehnic „I.D. Lăzărescu” Cugir
Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud
Colegiul Tehnic Aiud
Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”
Ciumbrud
Liceul Tehnologic Ocna Mureş
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” Albac
Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna
Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud
Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni
Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie
Arieşeni
Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş

Personal didactic
2012-2013

2016-2017

80

70

55
82
53
80
45
74
31
40
48
55

38
74
55
71
44
70
73
35
45
47

41

46

30
30
29
58
70

37
39
28
51
62

28

29

62
991

53
967
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În ceea ce priveşte dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT, aceasta
ar trebui să vizeze atât competenţele pedagogice, metodice cât şi actualizarea competenţelor
de specialitate cu accent pe noile tehnologii din mediul economic aflat într-o dinamică
continuă.
Astfel, domeniile de pregătire profesională ale cadrelor didactice din judeţul
Alba, conform datelor furnizate de ISJ Alba, au vizat, în principal:
- Dezvoltare profesională;
- Managementul conflictelor din mediul școlar;
- Metode interactive de predare învăţare;
- Comunicare;
- JOBS- formarea profesorilor în vederea desfăşurării activităţilor de orientare şi
consiliere în carieră a elevilor;
- Activităţi extra-curriculare;
- Evaluarea competențelor profesionale;
- TIC;
- Management;
- Securitate ecologică;
- Calificare de bază în vederea implementării de elemente de sistem dual în
învăţământul profesional şi tehnic din România;
- Stagiul de formare "Calificare de bază în vederea implementării unui sistem dual în
învăţământul profesional şi tehnic din România", Landes Akademie, Esslingen,
Germania;
- Cursuri în specialitate.
Prin Casa Corpului Didactic Alba au fost organizate cursuri de formare a cadrelor
didactice din județul Alba astfel: evaluare pentru evoluția în carieră, educaţie pentru ecologie,
management educațional, formator, animație socio-educativă, expert achiziţii publice,
învăţarea ştiinţelor - abordări metodologice moderne-disciplinele fizică şi chimie.
De asemenea, în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
funcţionează Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic care oferă programe
de formare profesională continuă adresate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
în special în domeniul pedagogic, în acord cu politici şi practici validate în context european,
şi care organizează examene pentru obţinerea gradelor didactice din învăţământul
preuniversitar inclusiv în domenii precum: electronică aplicată, măsurători terestre şi cadastru,
ingineria mediului, ştiinţe economice (economia comerţului, turismului şi serviciilor,
contabilitate şi informatică de gestiune, marketing, finanţe-bănci, administrarea afacerilor).
În timp ce pentru dezvoltarea competenţelor pedagogice, metodice se fac demersuri
prin organizarea şi participarea cadrelor didactice la programe de formare profesională
continuă, dar şi la schimburi de experienţă în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri
europene şi implementate în parteneriat cu ţări din Uniunea Europeană, actualizarea
competenţelor de specialitate ale cadrelor didactice în conformitate cu noile evoluţii din
mediul economic nu are loc decât într-o foarte mică măsură. Cauza este o comunicare
defectuoasă între şcoală şi agenţii economici, limitată la aspecte formale şi nu de conţinut.
37 | P a g i n ă

STRATEGIA JUDEŢULUI ALBA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE VET ÎN PERIOADA 2018-2023

În ceea ce priveşte activitatea cadrelor didactice privind orientarea şcolară/
profesională, aceştia organizează în parteneriat cu agenţii economici evenimente de
promovare a învăţământului profesional şi tehnic, precum Caravana meseriilor, Săptămâna
meseriilor şi Târgul liceelor şi meseriilor, în vederea promovării oportunităţilor oferite de
învăţământul profesional şi tehnic.
De asemenea, prin Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
(CJRAE) Alba, profesorii consilieri insuficienţi în raport cu numărul elevilor (1 cabinet
şcolar la cel puţin 800 elevi) propun şi organizează activităţi de consiliere şi orientare şcolară
în general şi nu ţintit doar pentru ÎPT. Anual, CJRAE Alba realizează un studiu la nivel
judeţean, pe bază de chestionar, privind opţiunile elevilor de clasa a VIII-a. Din analiza
ultimilor ani rezultă o orientare redusă a elevilor de clasa a VIII-a spre învăţământul
profesional şi tehnic – nivel 3 de calificare (aproximativ 16,5% din respondenţi).

2.2.

Furnizorii de formare profesională continuă

2.2.1. Furnizorii de formare profesională autorizaţi
Formarea profesională a adulţilor este asigurată prin participarea persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă la programe de formare organizate de Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile judeţene sau alţi furnizori de formare profesională
autorizaţi, finalizate cu certificate de calificare sau absolvire şi/sau certificate de competenţe
profesionale.
Programele de formare profesională sunt programe de iniţiere, calificare, recalificare,
perfecţionare, specializare, organizate pentru ocupaţii, meserii, specializări şi profesii cuprinse
în Clasificarea ocupaţiilor din România – C.O.R.

Anul
2015
2016
2017

Tabel 15. Număr furnizori de formare profesională autorizaţi în judeţul Alba,
în perioada 2015-2017
Nr. furnizori
Instituţii
Agenţi economici,
ONG
autorizaţi, din care:
publice
organizaţii patronale
52
3
30
19
32
3
19
10
16
3
7
6

Sursa: date preluate din Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională Autorizaţi Alba

Se constată un număr mare de furnizori de formare profesională autorizaţi în anul
2015 comparativ cu anii următori, în principal datorat existenţei în perioada respectivă a
proiectelor implementate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (POS DRU), prin care se organizau cursuri de formare profesională pentru adulţi.
Cei mai mulţi furnizori de formare profesională continuă autorizaţi sunt agenţi
economici, organizaţii patronale (o medie de 53,61% în perioada analizată), urmaţi de
organizaţii non-guvernamentale (în medie 35,10%) şi instituţii publice (o medie de 11,30%).
38 | P a g i n ă

STRATEGIA JUDEŢULUI ALBA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE VET ÎN PERIOADA 2018-2023

2.2.2. Programe de formare profesională oferite
În perioada 2015-2017 numărul de programe de formare profesională autorizate a
scăzut de 6,7 ori (de la 161 în 2015 la 24 în 2017). Cele mai numeroase sunt programele de
calificare, urmate de cele de specializare, perfecţionare, respectiv iniţiere.
Tabel 16. Număr programe de formare profesională autorizate, pe tipuri
Anul
Nr. programe de formare autorizate,
din care:
iniţiere
calificare
perfecţionare
specializare

2015
161

2016
52

2017
24

24
97
13
27

5
30
3
14

2
15
4
3

Sursa: date preluate din Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională Autorizaţi Alba şi Raportul
de activitate al AJPIS Alba, 2016

Dintre calificările oferite de furnizorii de formare profesională autorizaţi în perioada
2015-2016 în judeţul Alba, menţionăm câteva, pe domenii ale activităţii economice:
 Agricultură: lucrător în creşterea animalelor, lucrător în cultura plantelor, apicultor;
 Industrie şi construcţii: lăcătuş mecanic prestări servicii, operator CNC, electrician
instalaţii şi echipamente electrice industriale, electrician constructor, maşinist la
maşini pentru terasamente, stivuitorist, lucrător finisor pentru construcţii, confecţioner
asamblor articole din textile, operator ceramică fină, lucrător în prelucrare carne,
peşte, lapte şi conserve, lucrător în tâmplărie, betonist;
 Servicii: manager în activitatea de turism, agent de turism – ghid, ghid de turism
ecvestru, infirmieră, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, cameristă, frizer-coaformanichiurist-pedichiurist, masor, agent de securitate, servant pompier, agent
comercial, animator socio-educativ, designer pagini web.
Conform datelor furnizate de AJPIS Alba în Raportul de activitate din 2016, în
anul 2015 au fost eliberate un număr de 9.127 certificate de absolvire şi 15.710
certificate de calificare.
Programul de formare profesională cuprinde atât instruire teoretică, cât şi practică,
cea din urmă fiind realizată, în principal, la agenţii economici organizatori ai formării
profesionale sau la alţi agenţi economici colaboratori.
Cei care asigură pregătirea teoretică şi practică în cadrul programelor de formare
profesională continuă sunt formatori care au profiluri sau specializări corespunzătoare
programei de pregătire, respectiv au pregătirea specifică educaţiei adulţilor conform
standardelor ocupaţionale.
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Cap. III. Oferta de forţă de muncă în judeţul Alba
3.1.

Elemente de demografie cu efect asupra pregătirii iniţiale şi formării
profesionale continue

Populaţia rezidentă a judeţului Alba era la 1 ianuarie 2017 de 330.847 locuitori,
structura demografică pe categorii de vârstă arătând o populaţie din ce în ce mai mică la
categoriile de vârstă sub 24 ani, precum şi o populaţie mai redusă la categoria de vârstă 50-54
ani.

Figura 9. Populaţia rezidentă a judeţului Alba la 1 ianuarie
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40 | P a g i n ă

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

STRATEGIA JUDEŢULUI ALBA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE VET ÎN PERIOADA 2018-2023

Populaţia judeţului Alba a scăzut în perioada 2011-2015 de la 342.276 la 335.875
persoane, adică cu 6.501 persoane (o scădere procentuală de 1,89%) din cauza sporului
natural negativ şi a fenomenului de emigrare internaţională, scăderea înscriindu-se în trendul
înregistrat după anul 1992.
Scăderea naturală a populaţiei rezidente, creşterea migraţiei interne şi a migraţiei
externe au determinat reducerea numărului de copii şi tineri de 0-23 ani, astfel încât în anul
2015, faţă de anul 2011, judeţul Alba a înregistrat reducerea populaţiei de vârstă
preşcolară şi şcolară cu 5,2% comparativ cu 6,1% - reducerea de la nivel naţional.
Se observă astfel o scădere mai mare la grupa de vârstă relevantă pentru acest studiu
(0-23 ani) – 5,2% comparativ cu scăderea la nivelul întregii populaţii din judeţul Alba –
1,89% în perioada 2011-2015.
Gradul de cuprindere în învăţământ al populaţiei preşcolare şi şcolare de 0-23 ani, la
nivelul anului şcolar/universitar 2014/2015 a fost în judeţul Alba de 71,5%, apropiat de
valoarea înregistrată la nivel naţional de 73,7%, la categoriile de vârstă 11-14 ani (gimnaziu),
respectiv 15-18 ani (liceu, şcoală profesională), valorile fiind şi mai apropiate.
Tabel 17. Gradul de cuprindere în învăţământ al populaţiei preşcolare şi şcolare,
în anul şcolar 2014/2015
0-2 ani
6,7
5,4

România
Judeţul
Alba

3-5 ani
84,1
94,5

6-10 ani
91,4
90,3

11-14 ani
90,8
90,7

15-18 ani
80,1
82,7

19-23 ani
66,4
48,6

procente –
0-23 ani
73,7
71,5

Sursa: Proiectarea populaţiei şcolare din România, la orizontul anului 2060, INS 2016

Se observă că, în judeţul Alba, cel mai mare grad de cuprindere în învăţământ este
la nivelul populaţiei preşcolare din categoria de vârstă 3-5 ani, urmată de o scădere la
populaţia şcolară cuprinsă în învăţământul primar, gimnazial, respectiv liceal, profesional.
După vârsta de 18 ani, gradul de cuprindere în învăţământ scade la aproximativ jumătate.
Una din cauzele reducerii gradului de cuprindere în învăţământ, odată cu creşterea
vârstei, este abandonul şcolar, problemă cu care se confruntă învăţământul din judeţul Alba,
ca de altfel şi cel din România.

Tabel 18. Situaţia abandonului şcolar în judeţul Alba, în perioada 2012-2017
Județul ALBA
An școlar
Nr. elevi cu situaţie neîncheiată –
Învăţământ obligatoriu
Nr. elevi cu situaţie
neîncheiată/retraşi/abandon CLS.
XI-XIII

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

266

247

245

258

218

165

136

174

190

120
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Rata abandon școlar15

1,36%

0,69%

1,08%

1,26%

1,3%

Sursa: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba

Se observă o rată a abandonului şcolar mai mică în anul şcolar 2013-2014, dar în
creştere până în anul şcolar 2016-2017.

Tabel 19. Rata abandonului şcolar pe niveluri de instruire, în judeţul Alba,
în perioada 2010-2015
- procente Anul
Anul
2014
2015
1,6
1,5

Anul
2010
1,5

Anul
2011
1,5

Anul
2012
1,4

Anul
2013
1,4

Învăţământ secundar ciclul 2 (liceal
şi profesional)

-

3,6

2,7

3

3,6

3,2

Învăţământ postliceal şi de maiştri

5,9

12,4

8,8

7,9

7,5

8,8

Niveluri de instruire
Învăţământ primar şi gimnazial

Sursa: Date Institutul Naţional de Statistică, TEMPO online

Abandonul şcolar este mai ridicat în învăţământul postliceal şi de maiştri, dar şi în
învăţământul secundar (liceal şi profesional), comparativ cu învăţământul primar şi gimnazial.
Motivaţiile abandonului şcolar sunt, în principal: situaţia economică precară, mediul
familial dezorganizat, plecarea părinţilor în străinătate, lipsa motivaţiei elevilor pentru
educaţie, accentuată de lipsa sprijinului familiei (datorat nivelului scăzut de educaţie a
părinţilor, lipsei comunicării dintre copil şi părinţi), motive ce ţin de identitatea culturală
(tradiţia) în cazul elevilor de etnie rromă, etc.

Dinamica populaţiei preşcolare şi şcolare până în anii 2030 - 2060
În judeţul Alba, până în anul 2030, populaţia rezidentă de vârstă preşcolară şi
şcolară de 0-23 ani se va reduce cu 19,9%, ajungând la aproximativ 66,2 mii persoane, iar
până în anul 2060 se va reduce cu 44,5%, ajungând la aproximativ 45,95 mii persoane,
principalul factor al acestei evoluţii fiind scăderea naturală a populaţiei.
Scăderea populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară de 0-23 ani determină reducerea
populaţiei preşcolare şi şcolare.
Astfel, în judeţul Alba, populaţia preşcolară şi şcolară de 0-23 ani ar urma să scadă
cu 26,8 mii persoane în anul 2060 faţă de anul şcolar 2014/2015, scăderea procentuală fiind
de 45,2%, comparativ cu 42,5% la nivel naţional şi 32,5% la nivelul Regiunii Centru.
Diferenţa faţă de nivelul naţional şi regional este mai evidentă pentru categoria de vârstă 1518 ani (liceu şi şcoală profesională).
15

Rata abandonului şcolar reprezintă diferenţa între numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar şi cel
aflat în evidenţă la sfârşitul aceluiaşi an şcolar, exprimată ca raport procentual faţă de numărul elevilor înscrişi la
începutul anului şcolar.
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Tabel 20. Populaţie rezidentă şcolară în judeţul Alba, proiectată în anii 2030 şi 2060
Vârsta
6-10 ani
11-14 ani
15-18 ani
19-23 ani
0-23 ani

2014/2015

2030

15655
12877
12510
8577
59279

11602
9938
9560
7797
46423

Variaţie 2030
faţă de 2015
-25,89%
-22,82%
-23,58%
-9,09%
-21,69%

2060
8377
7027
6651
5064
32463

Variaţie 2060
faţă de 2015
-46,49%
-45,43%
-46,83%
-40,96%
-45,24%

Sursa: Proiectarea populaţiei şcolare din România, la orizontul anului 2060, INS 2016 şi calcule proprii

Tabel 21. Populaţie rezidentă şcolară în România, proiectată în anii 2030 şi 2060
Vârsta

6-10 ani
11-14 ani
15-18 ani
19-23 ani
0-23 ani

2014/2015

2030

969936
772990
692949
740469
3735552

777991
654498
597153
645923
3116840

Variaţie
2030 faţă de
2015
-19,79%
-15,33%
-13,82%
-12,77%
-16,56%

2060

541804
450388
416123
434581
2149563

Variaţie
2060 faţă de
2015
-44,14%
-41,73%
-39,95%
-41,31%
-42,46%

Sursa: Proiectarea populaţiei şcolare din România, la orizontul anului 2060, INS 2016 şi calcule proprii

Tabel 22. Populaţie rezidentă şcolară în Regiunea Centru, proiectată în anii 2030 şi 2060
Vârsta

6-10 ani
11-14 ani
15-18 ani
19-23 ani
0-23 ani

2014/2015

2030

121373
91945
78185
76987
443338

101361
84166
73627
74404
395045

Variaţie
2030 faţă de
2015
-16,49%
-8,46%
-5,83%
-3,36%
-10,89%

2060

76862
63496
56519
55871
299152

Variaţie
2060 faţă de
2015
-36,67%
-30,94%
-27,71%
-27,43%
-32,52%

Sursa: Proiectarea populaţiei şcolare din România, la orizontul anului 2060, INS 2016 şi calcule proprii

Concluzii: Tendinţa de reducere dramatică a populaţiei şcolare este evidentă. Este
necesară corelarea, adaptarea infrastructurii şcolare la aceste tendinţe SAU măsuri de
stimulare a natalităţii.
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3.2.

Elevii – beneficiari ai pregătirii iniţiale VET

3.2.1. Număr total şi structură pe zone ale judeţului, niveluri de pregătire,
domenii de pregătire şi calificări
Educaţia şi formarea profesională iniţială în învăţământul gimnazial
Tabel 23. Număr elevi gimnaziu în perioada 2012-2017
-persoane Zonă judeţ /
An şcolar
Zona de dezvoltare
Alba Iulia
Zona de dezvoltare
Sebeş
Zona de dezvoltare
Blaj
Zona de dezvoltare
Cugir
Zona de dezvoltare
Aiud
Zona de dezvoltare
Ocna Mureş
Zona de dezvoltare
Apuseni
Număr total

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

3.676

3.613

3.460

3.436

3.617

2.419

2.401

2.127

2.027

2.122

2.025

1.902

1.837

1.777

1.874

918

849

858

746

879

1.221

1.171

1.153

1.136

1.098

956

935

874

850

846

2.461

2.171

2.226

1.950

1.739

13.676

13.042

12.535

11.922

12.175

Sursa: ISJ Alba

Figura 10. Număr elevi gimnaziu 2012-2017
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În perioada 2012-2017, se observă o scădere a numărului de elevi de gimnaziu în
judeţul Alba cu 10,98%, generată de o scădere majoră în zona Apuseni (cu 29,34%),
scăderi medii în zonele Sebeş (12,28%), Aiud (10,07%), Ocna Mureş (11,51%) şi Blaj
(7,46%) şi reduceri minore în zonele Cugir (4,25%) şi Alba Iulia (1,61%).
Reducerea numărului de elevi de gimnaziu se reflectă în reducerea numărului de
elevi din învăţământul liceal şi profesional.

Educaţia şi formarea profesională iniţială în învăţământul liceal şi profesional
Sistemul de învăţământ liceal şi profesional cuprinde:
a) Învăţământul liceal
1. Filiera teoretică (real şi umanist)
2. Filiera vocaţională (militar, sportiv, arte vizuale, muzică, teologic, pedagogic)
3. Filiera tehnologică (tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului)
b) Învăţământul profesional
1. Învăţământul profesional de 3 ani
2. Învăţământ dual pentru calificări profesionale de nivel 3. În judeţul Alba,
domeniile de pregătire în anul şcolar 2018/2019 în învăţământul dual, profil TEHNIC,
sunt: mecanic, electromecanic, industrie textilă şi pielărie – 9 calificări; profil
SERVICII, domeniu turism şi alimentaţie – 1 calificare; profil Resurse naturale şi
protecţia mediului – domeniu agricultură – 2 calificări
3. Învăţământ special profesional şi tehnic
În judeţul Alba, în perioada 2004-2017, se constată o scădere a ponderii elevilor
cuprinşi în învăţământul profesional de la 26,8% în anul şcolar 2004-2005 la 2,3% în 20112012 şi o creştere până la 12,8% în 2016-2017. Învăţământul profesional a devenit neatractiv
pentru elevi şi părinţi, tendinţă manifestată la nivel naţional.
Figura 11.

Sursa: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025, Regiunea de Dezvoltare Centru,
actualizare 2017
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În perioada analizată, ponderea învăţământului liceal tehnologic în judeţul Alba a
crescut de la 31,6% în anul şcolar 2004-2005 la 41,1% în 2016-2017, cu un maxim de 55,7%
în 2011-2012.
Ponderea învăţământului liceal teoretic şi vocaţional a înregistrat o creştere nu foarte
importantă de la 41,6% în anul şcolar 2004-2005 la 46,0% în 2016-2017, mai evidentă în
ultimii 4 ani.
Comparativ cu situaţia învăţământului secundar superior la nivelul Regiunii Centru, în
anul şcolar 2016-2017, ponderea cumulată a învăţământului profesional şi liceal
tehnologic este mai mare în judeţul Alba (53,9%) decât în Regiunea Centru (51,5%),
deşi ponderea învăţământului profesional este mai mică (12,8% - judeţul Alba faţă de 16,5% Regiunea Centru).
Figura 12.

Sursa: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025, Regiunea de Dezvoltare Centru,
actualizare 2017

Structura ÎPT în judeţul Alba
după numărul de elevi, profile şi domenii de pregătire
În județul Alba, predomină învățământul liceal tehnologic, cu 63,86% din total ÎPT la
nivel de județ. Ponderea este mai mare decât cea din Regiunea Centru, dar mai mică decât cea
de la nivel național. Învățământul profesional clasic are o pondere mai scăzută decât la nivel
regional, dar mai ridicată decât la nivel național. În ceea ce privește învățământul dual,
ponderea acestuia în ÎPT este mai ridicată (3,38%) decât media regională (2,80%) și media
națională (0,87%).
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Tabel 24. Învățământul profesional și tehnic pe nivel de calificare, an școlar 2017/2018
Judeţ Alba
Număr % din total
elevi
județ

ÎPT

Regiunea Centru
Număr
% din total
elevi
regiune

România
Număr
% din
elevi
total țară

Învățământ liceal
3.117
63,86%
21665
62,20%
209195
71,14%
filiera tehnologică
Învățământ
1.599
32,76%
12192
35,00%
82296
27,99%
profesional
Învățământ dual
165
3,38%
976
2,80%
2568
0,87%
TOTAL
4.881
100,00%
34833
100,00%
294059 100,00%
Sursa: calcule pe baza datelor din Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025,
Regiunea de Dezvoltare Centru, actualizare 2017

În anul școlar 2017-2018 erau cuprinși în învățământul dual din România 2568 elevi,
din care 38,00% erau din Regiunea Centru (cea mai ridicată pondere între cele 8 regiuni) și
6,4% erau din județul Alba (situat pe locul 5 după județele Brașov – 21,7%, Satu-Mare –
7,8%, Bihor – 7,6% și Cluj – 6,7%).
Tabel 25. Învățământul liceal filiera tehnologică în județul Alba – număr elevi și calificări
Profil
TEHNIC

Domeniu de
pregătire
Electronică
automatizări

Electromecanică
Mecanică

Electric
Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice
Industrie textilă şi
pielărie
Chimie
industrială
Materiale de
construcţii
TOTAL PROFIL TEHNIC
Economic
SERVICII

Calificări
Tehnician operator tehnică
de calcul
Tehnician în automatizări
Tehnician de
telecomunicaţii
Tehnician electromecanic
Tehnician mecanic pentru
întreţinere şi reparaţii
Tehnician transporturi
Tehnician proiectant CAD
Tehnician mecatronist
Tehnician prelucrări la cald
Tehnician în instalaţii
electrice
Tehnician electrotehnist
Tehnician desenator pentru
construcţii şi instalaţii
Tehnician designer
vestimentar
Tehnician chimist de
laborator
Tehnician în industria
sticlei şi ceramicii
Tehnician în activităţi

Nr.
elevi
2017/
2018

Procent
din
total
judeţ

Nr.
elevi
2017/
2018

Procen
t din
total
judeţ

297

9,53%

124

3,98%

430

13,80%

9

0,29%

49

1,57%

49

1,57%

101

3,24%

20
47
63
25

0,64%
1,51%
2,02%
0,80%

256

8,21%

104

3,34%

25

0,80%

129

4,14%

81

2,60%

81

2,60%

163

5,23%

163

5,23%

109

3,50%

109

3,50%

83

2,66%

83

2,66%

1300
792

41,71%
25,41%

1300
846

41,71%
27,14%
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Turism şi
alimentaţie
Comerţ

Estetica şi igiena
corpului omenesc
TOTAL PROFIL SERVICII
Industrie
RESURSE
NATURALE alimentară
ŞI
Agricultură
PROTECŢIA
MEDIULUI
Protecţia
mediului
Silvicultură

economice
Tehnician în administraţia
publică
Organizator banqueting
Tehnician în turism
Tehnician în gastronomie
Tehnician în activităţi de
comerţ
Tehnician în comerţ
Tehnician în achiziţii şi
contractări
Coafor stilist

Tehnician în industria
alimentară
Tehnician horticultor
Tehnician veterinar
Tehnician ecolog şi
protecţia calităţii mediului
Tehnician în silvicultură şi
exploatări forestiere
TOTAL PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI
TOTAL ELEVI LICEU TEHNOLOGIC

54

1,73%

55
143
111

1,76%
4,59%
3,56%

109

3,50%

53

1,70%

53

1,70%

117

309

9,91%

215

6,90%

3,75%

117

3,75%

1487

47,70%

1487

47,70%

26

0,83%

26

0,83%

173
79

5,55%
2,53%

252

8,08%

26

0,83%

26

0,83%

26

0,83%

26

0,83%

330

10,57%

330

10,57%

3117

100%

3117

100%

Sursa: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025, Regiunea de Dezvoltare Centru,
actualizare 2017

În anul școlar 2017-2018 erau cuprinși în învățământul liceal filiera tehnologică
3117 elevi, din care majoritatea (47,70%) sunt la profilul Servicii, urmați de 41,71% la
profilul Tehnic și 10,57% la profilul Resurse naturale și protecția mediului.

Tabel 26. Învățământul profesional în județul Alba – număr elevi și calificări
Profil
Domeniu de
Calificări
Nr.
Procent
Nr.
pregătire
elevi
din
elevi
2017/
total
2017/
2018
judeţ
2018
TEHNIC

Electronică
automatizări
Electromecanică

Mecanică
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Electronist aparate şi
echipamente
Electromecanic utilaje şi
instalaţii industriale
Frezor-rabotor-mortezor
Lăcătuş construcţii
metalice şi utilaj
tehnologic
Lăcătuş mecanic prestări
servicii
Mecanic agricol
Mecanic auto
Mecanic utilaje şi
instalaţii în industrie
Modelier

Procent
din
total
judeţ

14

0,88%

14

0,88%

141

8,82%

141

8,82%

30

1,88%

88

5,50%

9

0,56%

591

36,96%

35
202

2,19%
12,63%

57

3,56%

24

1,50%

STRATEGIA JUDEŢULUI ALBA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE VET ÎN PERIOADA 2018-2023

Electric

Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice
Industrie textilă şi
pielărie
Chimie
industrială
Materiale de
construcţii
Fabricarea
produselor din
lemn
TOTAL PROFIL TEHNIC
SERVICII
Turism şi
alimentaţie

Operator la maşini cu
comandă numerică
Rectificator
Sculer matriţer
Strungar
Electrician constructor
Electrician aparate şi
echipamente electrice şi
energetice
Electrician exploatare
joasă tensiune
Instalator instalaţii
tehnico-sanitare şi de gaze
Confecţioner articole din
piele şi înlocuitori
Confecţioner produse
textile
Operator fabricarea şi
prelucrarea celulozei şi
hârtiei
Operator ceramică fină
Tâmplar universal

Bucătar
Ospătar (chelner)
vânzător în unităţi de
alimentaţie
Comerciant-vânzător

Comerţ
TOTAL PROFIL SERVICII
Brutar-patiser-preparator
RESURSE
produse făinoase
NATURALE Industrie
ŞI
alimentară
Preparator produse din
PROTECŢIA
carne și pește
MEDIULUI
Agricultură
Lucrător în agroturism
Silvicultură
Pădurar
TOTAL PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI
TOTAL ELEVI ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

84

5,25%

29
14
19
26

1,81%
0,88%
1,19%
1,63%

50

3,13%

27

1,69%

15

0,94%

32

2,00%

29

1,81%

20

103

6,44%

15

0,94%

61

3,81%

1,25%

20

1,25%

15

0,94%

15

0,94%

78

4,88%

78

4,88%

1038
75

64,92%
4,69%

1038

64,92%

188

11,76%

263

16,45%

145
408

9,07%
25,52%

145
408

9,07%
25,51%

47

2,94%
68

4,25%

21

1,31%

69
16

4,32%
1,00%

69
16

4,32%
1,00%

153

9,57%

153

9,57%

1599

100%

1599

100%

Sursa: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025, Regiunea de Dezvoltare Centru,
actualizare 2017

În anul școlar 2017-2018 erau cuprinși în învățământul profesional 1599 elevi, din
care majoritatea (64,92%) sunt la profilul Tehnic, urmați de 25,52% la profilul Servicii și
9,57% la profilul Resurse naturale și protecția mediului.
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Profil

Tabel 27. Învățământul DUAL în județul Alba – număr elevi și calificări
Domeniu de
Calificări
Nr.
Procent
Nr.
pregătire
elevi
din
elevi
2017/
total
2017/
2018
judeţ
2018

TEHNIC

Electromecanică

Mecanică

Electromecanic utilaje şi
instalaţii industriale
Frezor-rabotor-mortezor
Lăcătuş mecanic prestări
servicii
Operator la maşini cu
comandă numerică
Rectificator
Sculer matriţer

Industrie textilă
Tricoter - confecţioner
şi pielărie
TOTAL PROFIL TEHNIC
TOTAL ELEVI ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL

30

18,18%

14

8,48%

15

9,09%

59

35,76%

14
15

8,48%
9,09%

18
165
165

Procent
din
total
judeţ

30

18,18%

117

70,91%

10,91%

18

10,91%

100%
100%

165
165

100%
100%

Sursa: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025, Regiunea de Dezvoltare Centru,
actualizare 2017

În anul școlar 2017-2018 erau cuprinși în învățământul dual 165 elevi, toți la profilul
Tehnic.

Tabel 28. Număr elevi din ÎPT pe profile de pregătire, în județul Alba, an școlar 2017-2018
Profil de pregătire
Tehnic
Servicii
Resurse naturale și
protecția mediului
Total

Învățământ
liceal tehnologic
1300
1487
330

Învățământ
profesional
1038
408
153

Învățământ dual

Total ÎPT

165
-

2503
1895
483

3117

1599

165

4881

Sursa: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025, Regiunea de Dezvoltare Centru,
actualizare 2017

Figura 13. Elevi ÎPT pe profile de pregătire, judeţul Alba, an
şcolar 2017-2018

9,90%
Tehnic
Servicii
38,82%
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51,28%
Resurse naturale și
protecția mediului
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Structura ÎPT pe profile şi domenii de pregătire

Numărul elevilor înscriși în învățământul liceal filiera tehnologică (3117) este de 1,77
ori mai mare decât numărul elevilor din învățământul profesional și dual (1764). Profilul
Servicii este preponderent în învățământul liceal filiera tehnologică, iar profilul tehnic este
preponderent în învățământul profesional.
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Domeniile de pregătire Electronică automatizări, Mecanică și Industrie textilă și
pielărie sunt cele mai căutate domenii în învățământul liceal filiera tehnologică, în timp ce
domeniile Mecanică, Electromecanică și Electric sunt cele mai căutate domenii în
învățământul profesional. În învățământul dual, predomină calificările din domeniul
mecanic.

La profilul de pregătire Servicii, cei mai mulți elevi din învățământul liceal tehnologic
se pregătesc în domeniul Economic (846 elevi), în timp ce în învățământul profesional cei
mai mulți elevi se pregătesc în domeniul Turism și alimentație (263 elevi).

Cei mai mulţi elevi din ÎPT, profilul Resurse naturale şi protecţia mediului se
pregătesc în domeniul agricultură, urmaţi de cei în domeniul industrie alimentară, protecţia
mediului şi silvicultură.
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Absolvenții de liceu și școală profesională în județul Alba
În perioada 2010 – 2015 se constată o scădere cu 34,67% a numărului de absolvenți de
licee și colegii teoretice de la 2062 absolvenți în anul 2010 la 1347 absolvenți în anul 2015, o
scădere mai puțin accentuată, cu 12,94% a absolvenților de liceu filiera tehnologică (de
la 1430 absolvenți în 2010 la 1245 absolvenți în anul 2015) și o creștere în cazul liceelor
filiera vocațională.

Sursa: prelucrare pe baza datelor din Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025,
Regiunea de Dezvoltare Centru, actualizare 2017

În perioada 2010 – 2015, în județul Alba a avut loc o scădere evidentă a absolvenților
din învățământul profesional ca urmare, în principal, a restructurărilor prin care a trecut
această formă de învățământ, dar și ca urmare a lipsei de interes a elevilor și părinților pentru
învățământul profesional.

Sursa: prelucrare pe baza datelor din Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025,
Regiunea de Dezvoltare Centru, actualizare 2017
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Tabel 29. Situaţia absolvenților de liceu şi şcoală profesională în anul școlar 2015-2016
Profil

Domeniu de pregătire

Electronică automatizări
Electromecanică
Mecanică
Electric
Construcţii, instalaţii şi lucrări
publice
Industrie textilă şi pielărie
Chimie industrială
Materiale de construcţii
Fabricarea produselor din lemn
TOTAL PROFIL TEHNIC
Economic
SERVICII
Turism şi alimentaţie
Comerţ
Estetica şi igiena corpului
omenesc
TOTAL PROFIL SERVICII
Industrie alimentară
RESURSE
NATURALE Agricultură
ŞI
Protecţia mediului
PROTECŢIA Silvicultură
MEDIULUI
TOTAL PROFIL RESURSE NATURALE ȘI
PROTECȚIA MEDIULUI
TOTAL
TEHNIC

Sursa: ISJ Alba
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Nr. absolvenți
liceu cu examen
certificare
2015/2016

Nr. absolvenți școală
profesională cu examen
certificare
2015/2016

56
14
102
24
21

13
100
12

84
20
26
347
202
173
84
28

24
13
162
42
-

487
29
105
16
8

42
-

158

0

992

204
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În anul 2016, numărul absolvenților de liceu filiera tehnologică era de 4,86 ori mai
mare decât numărul absolvenților de învățământul profesional. Cei mai numeroși
absolvenți de liceu filiera tehnologică sunt absolvenți în domeniul serviciilor (aproximativ
50%), în timp ce aproximativ 35% sunt absolvenți cu pregătire în domeniul tehnic.
Aproximativ 80% din absolvenții de învățământ profesional din anul 2016 aveau
pregătire în domeniul tehnic.

3.2.2. Calitatea pregătirii profesionale
Nivelul de pregătire al elevilor din învățământul profesional și tehnic

Tabel 30. Rezultate evaluare naţională 2015 în judeţul Alba pe zone de dezvoltare economică
Zona de dezvoltare

Alba Iulia
Sebes
Blaj
Cugir
Aiud
Ocna Mures
Apuseni
Total elevi

Medii evaluare naţională
sub 5 intre 5 si
intre 8 si
8
10
88
306
413
134
225
136
91
137
111
16
95
45
45
125
78
29
82
47
132
257
189
535
1227
1019

Absenţi

Total
elevi

6
20
18
0
2
2
15
63

813
515
357
156
250
160
593
2844

Sursa: calcule pe baza datelor furnizate de ISJ Alba

Din totalul de 2844 elevi înscrişi la examenele de evaluare naţională în anul 2015 –
sesiunea iunie, 2781 au fost prezenţi, iar 63 au fost absenţi. Din cei 2781 prezenţi, 36,64% au
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obţinut medii între 8 şi 10, 44,12% au obţinut medii între 5 şi 8 şi 19,24% au obţinut medii
sub 5.

Figura 22. Medii la evaluarea nationala 2015, in judetul Alba, pe zone de
dezvoltare economica
Apuseni

22,84%

44,46%

32,70%

Ocna Mures

18,35%

51,90%

29,75%

Aiud

18,15%

50,40%

31,45%
Medii sub 5

Cugir 10,26%

60,90%

Blaj

26,84%

Sebes

27,07%

Alba Iulia 10,90%
0%

28,85%

40,41%

Medii intre 8 si 10

32,74%

45,45%

27,47%

37,92%
20%

Medii intre 5 si 8

51,18%
40%

60%

80%

100%

120%

Zonele cu cele mai mari procente ale mediilor sub 5 sunt Sebeş (27,07%), Blaj
(26,84%) şi Apuseni (22,84%). Zonele cu cele mai mari procente ale mediilor între 5 şi 8
sunt Cugir (60,90%), Ocna Mureş (51,90%), Aiud (50,40%).
Primele 3 zone cu cele mai ridicate procente ale mediilor sub 8 sunt Sebeş (72,53%),
Cugir (71,15%) şi Ocna Mureş (70,25%). Aiud, Apuseni şi Blaj au procente apropiate, în
jurul a 67-68%, iar Alba Iulia sub 50%.
Concluzia care se desprinde este o pregătire majoritar medie spre slabă a elevilor de
gimnaziu în 6 din 7 zone de dezvoltare a judeţului Alba.
Care sunt cauzele slabei pregătiri a elevilor de gimnaziu în zonele menţionate?!
- Lipsa de interes a elevilor şi părinţilor pentru învăţare;
- Ineficienţa metodelor de predare, a metodelor de stimulare a învăţării, folosite de
profesori;
- Curriculum încărcat, etc.
Tabel 31. Învățământul liceal filiera tehnologică în județul Alba – medii admitere liceu și
medii bacalaureat
Profil

Zone de dezvoltare

TEHNIC

Alba Iulia

Medie admitere liceu
an şcolar 2015/2016
min.
max.
med.
7,87
6,24
3,85

Sebeș

3,78
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8,01

6,03

Medie BAC
an şcolar 2015/2016
min.
max.
med.
7,20
6,00
8,90
6,03

7,33

6,45
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Blaj

2,90

6,07

4,77

6,18

7,00

6,62

Cugir

5,34

8,11

6,61

6,43

7,3

6,86

Aiud

6,18

7,89

6,59

6,00

8,91

6,67

Ocna Mureș

2,27
2,58

7,01
7,52

3,24
5,2

6,26

6,35

6,31

6,10

7,91

6,67

Apuseni
Medie
SERVICII

5,53

Alba Iulia

7,24

9,78

8,21

6,03

9,83

6,68
7,87

Sebeș

6,69

8,42

7,31

6

9,05

7,04

Blaj

6,62

8,57

7,59

6,11

9,38

7,74

Cugir

6,64
4,81

8,62
8,07

7,64
6,92

6,16

9,63

6,03

9,80

8,04
7,79

0*
3,42

0
7,54

0
5,91

0

6,66

6,01

9,51

Aiud
Ocna Mureș
Apuseni
Medie
RESURSE
NATURALE
ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI

Alba Iulia

6,23

6,66
7,33
7,50

-

-

-

-

-

-

0*

0

4,06
-

9,13
-

0
5,88

6
6,06

7,56
8,45

6,67
7,02

-

-

-

-

Ocna Mureș

4,69
-

8,51
-

6,70
-

6,03
-

8,40
-

6,35
-

Apuseni

5,01

7,52

6,8

6,16

8,36

7,13

Sebeș
Blaj
Cugir
Aiud

Medie

6,46

6,79

Notă: * Nu s-a organizat admitere la acest profil în anul şcolar 2015-2016

Concluzii:
1) Cele mai mici medii de admitere în liceu (sub 5,00) s-au înregistrat la profilul Tehnic în zonele Ocna Mureş, Apuseni, Blaj, Sebeş, Alba Iulia, la profilul Servicii – în zonele
Apuseni, Aiud, la profilul Resurse naturale şi protecţia mediului – în zonele Blaj şi
Aiud. O medie zonală sub 5,00 a notelor de admitere la liceu s-a înregistrat la
profilul Tehnic, zonele Ocna Mureş şi Blaj. Concluzia care reiese este slaba
pregătire a elevilor care intră la liceu, în special a celor de la profilul Tehnic.
2) Cunoştinţele de bază ale elevilor fiind deficitare, pregătirea lor în cadrul liceului (în
specialitatea aleasă) nu are o bază solidă, la care să se adauge noile cunoştinţe. Prin
urmare, performanţele elevilor sunt scăzute la examenul de bacalaureat. Media
notelor obţinute la BAC pe zone ale judeţului Alba se situează în intervalul 6,31 –
7,20 la profilul Tehnic, în intervalul 6,66 – 8,04 la profilul Servicii şi în intervalul
6,35 – 7,13 la profilul Resurse naturale şi protecţia mediului (în condiţiile în care se
consideră admişi cei care obţin peste 6,00).
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Promovabilitate la examenul de bacalaureat în ÎPT
La nivelul județului Alba, procentul de promovabilitate a examenului de Bacalaureat
sesiunea iunie – iulie 2016 este de 73,51% față de 67,22% la nivel național, repartiția pe
promoția curentă și promoție anterioară fiind:
-

79,6% promovabilitate promoție curentă la nivel de județ;
26,55% promovabilitate promoție anterioară la nivel de județ.

La nivelul celor 16 unităţi de învăţământ tehnologic, situaţia promovabilităţii la
examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2016, se prezenta astfel:
Tabel 32. Promovabilitate la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016
Zone de
Unitatea de învăţământ
dezvoltare tehnologic

Alba Iulia

Sebeş

Blaj

Cugir

Aiud

Colegiul Economic "Dionisie
Pop Martian" Alba Iulia
Colegiul Tehnic "Dorin Pavel"
Alba Iulia
Colegiul Tehnic "Apulum"
Alba Iulia
Colegiul Tehnic "Alexandru
Domsa" Alba Iulia
Total Alba Iulia
Liceul Tehnologic Sebes
Liceul Tehnologic "Stefan
Manciulea" Blaj
Liceul Tehnologic Jidvei
Liceul Tehnologic "Timotei
Cipariu" Blaj
Total Blaj
Colegiul Tehnic "I. D.
Lazarescu" Cugir
Colegiul National "Bethlen
Gabor" Aiud
Colegiul Tehnic Aiud
Liceul Tehnologic Agricol
"Alexandru Borza" Ciumbrud
Total Aiud

Ocna
Mureş

Liceul Tehnologic Ocna Mures

Apuseni

Liceul "Horea, Closca şi
Crisan" Abrud
Liceul "Corneliu Medrea"
Zlatna
Liceul "Dr. Lazar Chirila"
Baia De Aries
Liceul Tehnologic de Turism
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Înscriși

Promovabi
Reușiți
Prezenți Eliminați
litate (%)
TOTAL

168

94.01

167

1

157

6

50.00

4

0

2

104

47.13

87

0

41

38

31.25

32

0

10

316
90

72.41
44.58

290
83

1
0

210
37

59

60.71

56

0

34

11

36.36

11

0

4

4

0.00

4

0

0

74

53.52

71

0

38

48

60.98

41

0

25

58

70.69

58

0

41

55

55.56

54

0

30

13

50.00

12

0

6

126

62.10

124

0

77

14

7.69

13

0

1

89

78.82

85

1

67

36

72.22

36

0

26

65

69.84

63

0

44

13

33.33

12

0
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şi AlimentatieArieseni
Liceul Tehnologic Silvic
Cimpeni
Liceul Tehnologic "Tara
Motilor" Albac
Total Apuseni
Total unităţi ÎPT
TOTAL general

19

29.41

17

0

5

15

27.27

11

0

3

237
905
2231

66.52
63.48
79.60

224
846
2167

1
2
3

149
537
1725

Concluzii: Promovabilitatea la bacalaureat în unităţile de învăţământ tehnologic
(63,48%) este mai redusă decât cea de la nivelul întregului judeţ (79,6%). Zonele din judeţ cu
cea mai mică promovabilitate la bacalaureat sunt Ocna Mureş (7,69%) şi Sebeş (44,58%),
iar cu cea mai ridicată – Alba Iulia (72,41%). Unităţile de învăţământ tehnologic cu cea mai
mică promovabilitate la bacalaureat sunt Liceul Tehnologic "Timotei Cipariu" Blaj (0,00%),
Liceul Tehnologic "Tara Motilor" Albac (27,27%), Liceul Tehnologic Silvic Cimpeni
(29,41%), Colegiul Tehnic "Alexandru Domsa" Alba Iulia (31,25%).
Tabel 33. Învățământul profesional în județul Alba – medii admitere și medii absolvire
Profil

Zone de dezvoltare

TEHNIC

Alba Iulia

Medie intrare
an şcolar 2015/2016
min.
max.
med.
5,17
2,38
8,10

Medie absolvire
an şcolar 2015/2016
min.
max.
med.
8,38
6,7
5,07

Sebeș

2,83

7,23

5,2

0*

0

0

Blaj

2,22

7,75

3,86

0*

0

0

Cugir

2,35

8,11

5,21

6,13

8,72

7,20

2,54
1,02

7,25
7,20

4,58
4,66

0*

0

0

-

-

-

5,22
-

8,47
-

7,03
-

2,83

7,23

5,2

0*

0

0

-

-

-

-

-

-

2,32

6,08

4,65

-

-

6,13

8,27

6,75

1,02

7,20

5,29

-

-

-

-

-

5,4
-

8,47
-

-

-

2,4

7,6

5

6,63

9,5

8,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,02

7,20

5,29

-

-

5,4

8,47

6,8

Aiud
Ocna Mureș
Apuseni
SERVICII

Alba Iulia
Sebeș
Blaj
Cugir
Aiud
Ocna Mureș
Apuseni
Alba Iulia

RESURSE
NATURALE Sebeș
ŞI
PROTECŢIA Blaj
MEDIULUI
Cugir
Aiud

Ocna Mureș
Apuseni

6,8
-

Notă: * în anul şcolar 2015-2016 exista doar anul 1 şi anul 2 şcoala profesională
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Concluzii: Pragul de admitere în şcoala profesională este foarte mic (ex. media 1,02
la profilul Tehnic sau Servicii în zona Apuseni).O medie zonală sub 5,00 a notelor de
admitere la şcoala profesională s-a înregistrat la profilul Tehnic - zonele Blaj, Ocna Mureş
şi Apuseni, la profilul Servicii – zona Aiud.

Întrebare:
Cum va reuşi un elev admis la liceu sau şcoala profesională cu nota 2,22 (care reflectă
cunoştinţele sale de bază, în principal de limba română şi matematică) să fie bine pregătit în
calificarea „Operator la maşini cu comandă numerică” sau „Electrician aparate şi echipamente
electrice şi energetice” care presupun cunoştinţe de fizică, chimie, matematică, înţelegere şi
comunicare corectă, etc.?!!
Soluții posibile:
 Asigurarea unei mai bune pregătiri a elevilor de gimnaziu, acolo unde este necesar;
 Asigurarea unei mai bune informări a părinților și elevilor privind oportunitățile de continuare
a studiilor (mai multe întâlniri ale părinților și elevilor cu reprezentanți ai liceelor cu profil
tehnologic în care să fie prezentate profilele/domeniile de pregătire pe înțelesul acestora,
prezența agenților economici la aceste prezentări; întâlnirile să înceapă din clasa a V-a);
 Monitorizarea procesului de învăţământ de către firme/ Existenţa unei structuri a oamenilor de
afaceri care să monitorizeze procesul de învăţământ în unităţile de învăţământ tehnologic.

Activități extrașcolare în care sunt implicați elevii din ÎPT
Şcolile ÎPT au inclus în programele proprii acţiuni pe diverse domenii: proiecte
educative de mediu, activităţi sportive, proiecte de educaţie rutieră, educaţie pentru sănătate,
educaţie pentru non-violenţă, educaţie moral-civică (ex. Comemorarea Zilei Holocaustului în
România, Ziua Armatei Române, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Festivalul Naţional al Şanselor
Tale, Ziua Naţională Antitutun, Zilele Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane).
Orientarea în carieră s-a constituit într-un domeniu important al activităţilor educative
prin diferite activități: vizite de studiu, excursii tematice, vizite la agenţi economici.
Tabel 34. Activități extrașcolare elevi din învățământul profesional și tehnic

Activitate raportată la
nr. de şcoli ÎPT (16)
Număr clase ÎPT
Activitate raportată la
nr. de clase ÎPT

Excursii tematice

20152016
309

20162017
294

20152016
330

20162017
353

20152016
231

20162017
223

19,31

18,38

20,63

22,06

14,44

13,94

224

233

224

233

224

233

1,38

1,26

1,47

1,52

1,03

0,96

Sursa: calcule pe baza datelor furnizate de ISJ Alba
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Din perspectiva contactului elevilor din ÎPT cu mediul de afaceri, se observă că elevii
unei unităţi de învăţământ ÎPT au realizat în anul şcolar 2016-2017, în medie, 18,38 vizite de
studiu pe an şi 13,94 vizite la agenţii economici pe an, în scădere faţă de anul anterior. De
asemenea, elevii unei clase de ÎPT au participat în anul şcolar 2016-2017, în medie, la 1,26
vizite de studiu pe an şi la 0,96 vizite la agenţii economici pe an, în scădere faţă de anul
anterior. Prin urmare, contactul elevilor cu mediul de afaceri este total insuficient.
Unitățile de învățământ tehnologic au fost implicate în implementarea unor proiecte cu
finanțare europeană, proiecte derulate în principal prin Programul ERASMUS+. Proiectele au
vizat în principal educația vocațională și tehnologică în domenii precum mecatronică,
creșterea și îngrijirea animalelor, agroturism, mobilitatea și îmbunătățirea competențelor
elevilor din învățământul profesional și tehnic.

Tabel 35. Proiecte implementate de către unitățile de învățământ tehnologic din județul Alba
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Proiectul

Innovations in teaching
mechatronics in automotive
sector, practically oriented
Tehnici și tehnologii europene
pentru creșterea și îngrijirea
animalelor
Agroturism-Prezent si Viitor! Agritourism Present & Future!
More Mobility, Better
Employability
European mobility for European
students
Increased competencies for VET
students by means of European
placements
Innover la pédagogie et
l’enseignement du français par le
Kamishibai

Programul de
finanțare/
Domeniul
ERASMUS+
KA2 (VET)

Unitatea de învățământ
tehnologic implicată

ERASMUS+
KA1(VET)

Liceul Tehnologic Agricol
"Alexandru Borza" Ciumbrud

ERASMUS+
KA1(VET)
ERASMUS+
KA1(VET)
ERASMUS+
KA1(VET)
ERASMUS+
KA1(VET)

Liceul Tehnologic “Tara Motilor”
Albac
Liceul Tehnologic “Tara Motilor”
Albac
Liceul de Turism si Alimentatie
Arieseni
Liceul de Turism si Alimentatie
Arieseni
Liceul Tehnologic Silvic Cimpeni
Inspectoratul Scolar Judetean Alba
Liceul Tehnologic Ocna Mureș

ERASMUS+
KA2

Colegiul Tehnic Alexandru Domsa"
Alba Iulia

Sursa: ISJ Alba

De asemenea, în cadrul programului ERASMUS+ se derulează în perioada 2017-2019
proiectul TECHNIC - TECHnical partNership towards Innovation and Cooperation for
VET având ca scop creșterea atractivității învățământului profesional și tehnic pentru elevi și
părinți, astfel încât numărul elevilor care optează pentru această formă de învățământ să
crească. Proiectul este implementat în cadrul unui parteneriat care implică autorități publice
locale, unități de învățământ tehnologic, organizații de formare profesională în domeniul
tehnologic din 3 regiuni europene: județul Alba - România, Regiunea Brandenburg –
Germania, Regiunea Umbria - Italia.
Eficienţa externă a formării profesionale iniţiale poate fi apreciată prin rata de
ocupare la nivel național pentru grupa de vârstă 20-64 de ani. Astfel, în 2017, rata de
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ocupare pentru grupa de vârstă 20-64 ani a fost de 65,8% în Regiunea Centru, 68,8% în
România, ambele sub media UE de 72,2%.
Figura 23: Rata de ocupare după sex, grupa de vârstă 20-64 ani, 1998-2016 (%)

Sursa: Eurostat (online data code: lfsa_ergaed)

În ceea ce priveşte rata de ocupare la grupa de vârstă 15-24 ani, după nivelul de
educaţie, se constată că la nivelurile 0-2 (gimnaziu şi mai puţin) rata de ocupare în România
este relativ constantă (15,4% în 2017), situându-se sub valorile UE-28 (Uniunea Europeană în
compunerea ei actuală) 18,9% în 2017. Aceeaşi situaţie se observă şi pentru tinerii în vârstă
de 15-24 ani cu nivel 3 şi 4 de educaţie pentru care rata de ocupare se situa la 32,4% în
2017, sub nivelul celei din UE-28 de 46,1%, în intervalul 2007-2017 evoluţia fiind relativ
constantă. O evoluţie sinuoasă se observă în cazul tinerilor în vârstă de 15-24 ani cu
educaţie de nivel 5-8 (învăţământ terţiar) a căror rată de ocupare a oscilat de la valori
maxime (63,4% în 2007 – peste valoarea UE-28) la valori minime (34,5% în 2014) şi
ajungând la 57,1% în 2017 – sub valoarea UE-28 de 60,9%.

Figura 24: Rata de ocupare după nivelul de educaţie, grupa de vârstă 15-24 ani, 2007-2017 (%)

Sursa: Eurostat (online data code: lfsa_ergaed)
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În ceea ce priveşte rata de ocupare la grupa de vârstă 25-64 ani, după nivelul de
educaţie, se constată că în România aceasta a scăzut pentru nivelurile 0-2 (gimnaziu şi mai
puţin), fiind relativ apropiată (52,8%) de media europeană (54,3%) în 2016, în timp ce pentru
nivelurile 3-4, rata de ocupare se situa la 70,3%, mai mică decât cea de la nivelul UE
(74,8%).
Figura 25: Rata de ocupare după nivelul de educaţie, grupa de vârstă 25-64 ani, 1998-2016 (%)

Educaţie timpurie, învăţământ primar şi secundar inferior (gimnazial) (niveluri 0-2)
Învăţământ secundar superior şi terţiar nonuniversitar (postliceal) (niveluri 3 şi 4)
Învăţământ terţiar (niveluri 5-8)
Sursa: Eurostat (online data code: lfsa_ergaed)

Analizând rata de ocupare după grupa de vârstă, se constată că, în România, scade
pentru grupa de vârstă 15-24 ani şi 55-64 ani, în timp ce pentru grupa de vârstă 25-54 ani
rămâne relativ la acelaşi nivel în perioada 1998 - 2016. La nivelul anului 2016, rata de
ocupare la categoria 15-24 ani era în România de 22,3%, sub nivelul celei din Uniunea
Europeană de 33,8%. În schimb, la categoria 25-54 ani, valorile sunt apropiate: România
(77,6%) şi Uniunea Europeană (78,7%).
Figura 26: Rata de ocupare după grupa de vârstă, 1998-2016 (%)

15-24 ani

25-54 ani

55-64 ani

Sursa: Eurostat (online data code: lfsa_ergaed)
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3.3.

Tinerii şi adulţii – beneficiari ai formării profesionale continue VET
3.3.1. Număr, domenii de pregătire, calificări

Învățarea pe tot parcursul vieții (ÎPV) este un aspect important la nivelul Uniunii
Europene, iar obiectivul României este de a crește rata de participare a adulților (cu vârste
cuprinse între 25 și 64 ani) la ÎPV, la 10% până în anul 2020, în timp ce ținta UE este de 15%.
Totuși, în perioada 2007-2013 România nu a înregistrat progrese semnificative în legătură cu
această rată, care a crescut de la 1,3% la numai 1,8% în anul 2013, comparativ cu media
europeană de 8,9%.16
În timp ce îmbunătățirea învățării pe tot parcursul vieții în rândul populației ocupate
generează beneficii personale la nivelul angajaților și a firmelor (creșterea productivității
muncii), în rândul persoanelor neocupate (inclusiv a șomerilor), beneficiile sunt predominant
sociale, programele de recalificare ajutându-i să-și găsească un loc de muncă.
Participarea limitată la educație și formare profesională continuă a adulților în
România poate fi generată de existența unei lipse de comunicare între angajatori, angajați și
furnizori de formare profesională, aceștia acționând independent, fără a interacționa suficient.
Astfel, furnizorii de formare profesională oferă programe și produc absolvenți ce dețin
competențe care nu reflectă pe deplin cerințele angajatorilor, sau lipsa de informare a
persoanelor/firmelor privind oportunitățile de formare și capacitatea managerială și
antreprenorială scăzută la nivelul firmelor mici și mijlocii generează o participare scăzută la
formare continuă a adulților.
În județul Alba, în perioada 2015-2017, situația beneficiarilor de formare profesională
continuă, a domeniilor și calificărilor se prezenta astfel:


Conform datelor furnizate de AJPIS Alba în Raportul de activitate din 2016, în anul 2015
au fost eliberate un număr de 9.127 certificate de absolvire şi 15.710 certificate de
calificare. Câteva dintre calificările oferite de furnizorii de formare profesională
autorizaţi, pe domenii ale activităţii economice, erau:
-

-

în agricultură: lucrător în creşterea animalelor, lucrător în cultura plantelor, apicultor;
în industrie şi construcţii: lăcătuş mecanic prestări servicii, operator CNC, electrician
instalaţii şi echipamente electrice industriale, electrician constructor, maşinist la
maşini pentru terasamente, stivuitorist, lucrător finisor pentru construcţii, confecţioner
asamblor articole din textile, operator ceramică fină, lucrător în prelucrare carne,
peşte, lapte şi conserve, lucrător în tâmplărie, betonist;
în servicii: manager în activitatea de turism, agent de turism – ghid, ghid de turism
ecvestru, infirmieră, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, cameristă, frizer-coaformanichiurist-pedichiurist, masor, agent de securitate, servant pompier, agent
comercial, animator socio-educativ, designer pagini web.

16

Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare 2014-2020 citat în Strategia Națională de
Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015-2020 (Ministerul Educației Naționale)

64 | P a g i n ă

STRATEGIA JUDEŢULUI ALBA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE VET ÎN PERIOADA 2018-2023



În perioada mai 2016 – mai 2017 numărul absolvenților de cursuri de formare
profesională era de 3311, pregătiți în domenii precum tehnic, textile-pielărie, comerț,
turism, alimentație publică, construcții, informatică, social, resurse umane, estetică,
competențe cheie comune mai multor ocupații.17

Se constată un număr ridicat de beneficiari de formare profesională în perioadele în
care au fost implementate proiecte cu finanțare europeană în cadrul programelor care vizau
dezvoltarea resurselor umane (POSDRU).
De asemenea, șomerii şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază
de măsurile active implementate de AJOFM Alba pentru stimularea ocupării forţei de muncă
în judeţul Alba.
Astfel, în anul 2016, deşi numărul de persoane beneficiare de informare, consiliere
profesională, mediere, formare profesională şi alte măsuri de stimulare a ocupării, a fost în
scădere evidentă faţă de perioada anterioară, au fost încadrate în muncă 6119 persoane, în
scădere uşoară faţă de media anilor anteriori (6188 persoane).
Tabel 36. Beneficiari măsuri active AJOFM Alba în perioada 2013-2016
Măsura activă
Informare si consiliere
Mediere
Formare profesionala
Stimulare angajare absolvenţi
Încadrare in munca şomeri înainte de
expirarea perioadei de indemnizare
Încadrare în muncă pers. >45 ani,
şomeri unici susţinători familii
monoparentale, şomeri cu 5 ani până la
pensionare

2013
29.477
28.363
1.021
519

2014
21.345
16.757
860
538

2015
21.264
17.867
1.070
477

2016
7.727
11.985
607
408

538

490

437

367

2.602

3.156

2.767

2.097

Stimulare mobilitate forţă de muncă

105

61

56

53

Facilitare mobilitate forţă de muncă în
străinătate prin reţeaua EURES
Încadrare în muncă persoane cu
handicap

410

603

355

436

18

26

36

3

29

4

6.237

6.417

5.910

6.119

3074
3163

3292
3125

3432
2478

n.a.
n.a.

Încadrare prin încheierea de contracte
de solidaritate
Încadraţi în muncă
Perioadă nedeterminată
Perioadă determinată

Sursa: Rapoartele de activitate ale AJOFM Alba 2013, 2014, 2015, 2016

În perioada analizată, a crescut ponderea persoanelor (şomeri sau persoane în căutarea
unui loc de muncă) angajate pe perioadă nedeterminată (58,07% în 2015 faţă de 49,29% în
2013), ceea ce înseamnă o mai mare stabilitate a forţei de muncă.
17

Conform datelor furnizate de AJPIS Alba
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Tabel 37. Beneficiari formare profesională AJOFM Alba în perioada 2013-2016
Indicatori
2013
2014
2015
2016
Număr programe de formare
57
58
59
29
Număr beneficiari, din care:
1276
860
1070
607
- şomeri sau PLM
1208
786
1031
508
- persoane ocupate
68
74
39
99
Sursa: Rapoartele de activitate ale AJOFM Alba 2013, 2014, 2015, 2016, calcule proprii

În perioada 2013-2016 numărul de beneficiari ai programelor de formare profesională
organizate prin AJOFM Alba a fost în scădere cu 52,42% (2016 faţă de 2013) şi ca urmare a
finalizării proiectelor finanţate din fonduri structurale, care susţineau financiar aceste cursuri
de formare profesională.
În perioada 2013-2017, prin AJOFM Alba s-au desfăşurat cursuri de formare
profesională în următoarele domenii/ocupaţii:
Tabel 38. Domenii/ocupații pentru care s-au organizat cursuri de formare profesională de
către AJOFM Alba
Domeniul /
Subgrupa COR
Ocupaţia
Grupa COR
Competenţe generale
Comunicare in limba engleza
Comunicare in limba germană
Competenţe antreprenoriale
Competenţe informatice
Membri ai corpului
Directori generali, directori Antreprenor în economia socială
legislativ, ai
executivi si asimilaţi
executivului, înalţi
conducători ai
administraţiei publice,
conducători şi
funcţionari superiori
(Grupa 1)
Specialişti in diverse Specialişti in domeniul
Manager proiect
domenii de activitate administrativ-comercial
Formator
(Grupa 2)
Tehnicieni si alţi
Tehnicieni in informatica si
Operator calculator electronic si
specialişti din domeniul comunicaţii
reţele
tehnic (Grupa 3)
Specialişti in servicii
Inspector resurse umane
administrative si asimilaţi
Contabil
Alţi specialişti in domeniul
Traducător
juridic, social si cultural
Funcţionari
Funcţionari cu atribuţii
Operator introducere, validare si
administrativi (Grupa
generale inclusiv operatori la prelucrare date
4)
maşini de scris/calcul
Alţi lucrători in servicii
Expert local pe problemele romilor
suport in domeniul
administrativ
Servicii (Grupa 5)
Lucrători în domeniul
Ghid de turism
serviciilor personale
Bucătar
Ospătar(chelner),vânzător în unităţi
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de alimentaţie
Cosmetician
Frizer,coafor,manichiurist,pedichiu
rist
Lucrători în domeniul
vânzărilor
Personal de îngrijire

Lucrători calificaţi in
agricultura, silvicultura
si pescuit (Grupa 6)
Muncitori calificaţi şi
asimilaţi
(Grupa 7)

Lucrători în servicii
protecţie
Muncitori
calificaţi
agricultura

Lucrător in comerț
Baby sitter
Îngrijitoare copii
Îngrijitoare bătrâni la domiciliu
de Agent de securitate
in Peisagist floricultor

Muncitori constructori şi Dulgher, tâmplar, parchetar
asimilaţi, exclusiv electricieni Zugrav
Zidar,pietrar,tencuitor
Faianţar
Fierar betonist, montator
prefabricate
Instalator instalaţii tehnico-sanitare
si de gaze
Lucrător finisor in construcţii
Asfaltator
Pavator
Muncitori
calificaţi
în Sudor
metalurgie, construcţii de Frezor, rabotor
maşini şi asimilaţi
Rectificator
Operator maşini-unelte cu comandă
numerică
Electricieni construcţii şi Electrician instalaţii si echipamente
asimilaţi
electrice industriale
Muncitori calificaţi in
Cofetar/ Patiser
industria alimentara,
Tâmplar universal
prelucrarea lemnului,
Finisor lăcuitor lemn
confecţii si alţi lucrători
Strungar universal
asimilaţi
Croitor
îmbrăcăminte
după
comandă

Sursa: AJOFM Alba

Cele mai multe cursuri s-au organizat pentru ocupaţii din domeniul serviciilor,
construcţiilor, construcţiilor de maşini, industria alimentară, prelucrarea lemnului, nivel 2
şi 3 de instruire (studii medii), corelat cu ponderea mai ridicată a şomerilor cu nivel de
instruire de bază (aproximativ 75%) şi mediu (19,5%).
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3.4.

Forţa de muncă disponibilă în judeţul Alba – evoluţia şomajului

Analiza fenomenului șomajului în județul Alba din perspectiva numărului de șomeri, a
structurii șomerilor din punct de vedere a grupei de vârstă, nivelului de instruire, duratei
șomajului, zonelor geografice, ne furnizează informații utile privind forța de muncă
disponibilă în județul Alba.
În perioada 2013-2016 se observă o tendinţă de scădere a şomajului, cel mai mare
număr de şomeri înregistrându-se în ianuarie 2014 (19.094 persoane) şi cel mai mic în
septembrie 2016 (8.140 persoane). Tendinţa s-a menţinut şi în anul 2017, astfel încât la
sfârşitul lunii iulie 2017 s-au înregistrat 6.371 şomeri (de aproximativ 3 ori mai puţini
decât în ianuarie 2014), din care 2.729 femei.

Figura 27. Evoluţia şomerilor din judeţul Alba în perioada 2013 - 2016
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Sursa: AJOFM Alba

În perioada 2013 – 2016 rata şomajului a înregistrat o tendinţă de scădere, cu
oscilaţii majore în perioada 2013 – începutul anului 2015 (minime de 5,5% în septembrie
2013, respectiv 5,74% în iunie 2014 şi maxime de 11,09% în ianuarie 2014, respectiv 9,73%
în februarie 2015). În următoarea perioadă tendinţa de scădere a fost evidentă, stabilizânduse în cursul anului 2016 în jurul valorii de 5%. Tendinţa s-a menţinut şi în prima jumătate a
anului 2017, astfel încât la finele lunii iulie 2017, rata şomajului înregistrată în judeţul
Alba fiind de 3,70%.
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Figura 28. Evoluţia ratei şomajului din judeţul Alba în perioada 20132016
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Sursa: AJOFM Alba, pe baza datelor INS

Evoluţia şomajului pe grupe de vârstă
Populaţia din grupele de vârstă 30-39 ani şi 40-49 ani este afectată cel mai mult
de şomaj, reprezentând împreună între 45% şi 50% din numărul total al şomerilor. În
perioada 2014-2016, tinerii sub 25 ani şi între 25 şi 29 ani reprezentau aproximativ 22% din
numărul total al şomerilor, iar persoanele peste 50 ani reprezentau aproximativ 30% din
numărul total al şomerilor.
În perioada 2014-2016 s-a înregistrat o creştere a ponderilor şomerilor între 25 şi
29 ani şi a celor între 50 şi 55 ani în total şomeri. De asemenea s-a înregistrat o scădere a
ponderii şomerilor sub 25 ani, a celor între 40 şi 49 ani în total şomeri şi o relativă stabilitate
în cazul şomerilor între 30 şi 39 ani, respectiv a celor peste 55 ani.

Figura 29. Evoluţia şomerilor pe grupe de vârstă în perioada 2014 - 2016
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Figura 30. Evoluţia ponderii şomerilor pe grupe de vârstă în perioada 20142016
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Evoluţia şomerilor pe nivel de instruire
În perioada 2014 - 2016, din totalul şomerilor, aproximativ 75% sunt persoane cu
nivel de instruire de bază, 19,5% cu nivel de instruire mediu şi 5,5% cu nivel de instruire
superior. În 2016 s-a înregistrat o reducere a ponderilor şomerilor cu instruire de bază şi
mediu şi o creştere a ponderii şomerilor cu nivel de instruire superior.

Figura 31. Evoluţia şomerilor pe nivel de instruire în perioada 2014 - 2016
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Figura 32. Evoluţia ponderilor şomerilor pe nivel de instruire în perioada
2014-2016
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Evoluţia şomerilor după durata şomajului
În perioada 2014-2016 s-a redus numărul şomerilor aflaţi în şomaj de până la 12
luni, scăderea fiind mai evidentă la cei aflaţi în şomaj de până la 6 luni (cu 62,51% la cei între
1 zi – 3 luni şi cu 35,56% la cei între 3 – 6 luni). În schimb, numărul şomerilor de lungă
durată (peste 12 luni) a crescut de la 3152 persoane la 3315 persoane, adică cu 5,17%.
Se observă că a crescut ponderea şomerilor de lungă durată (aflaţi în şomaj peste
12 luni) la 38,70%, a şomerilor aflaţi în şomaj între 9-12 luni (la 9,88%) şi a şomerilor aflaţi
în şomaj între 6-9 luni (la 11,94%).

Figura 33. Repartizarea şomerilor funcţie de durata şomajului în perioada 20142016
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Figura 34. Evoluţia ponderii şomerilor funcţie de durata şomajului în perioada
2014-2016
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Evoluţia şomerilor pe zone ale judeţului
Figura 35. Evoluţia numărului de şomeri pe zone ale judeţului, în perioada
2013-2016
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În perioada 2013-2016 s-a înregistrat o scădere a numărului de şomeri în toate
zonele judeţului. Totuşi, în decembrie 2016, cei mai mulţi şomeri se găseau în zonele
Apuseni (2455 persoane), Blaj (1984 persoane), Alba (1716 persoane) şi cei mai puţini în
zonele Cugir (433 persoane), Ocna Mureş (522 persoane), Aiud (616 persoane) şi Sebeş
(840 persoane).
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Figura 36. Evoluţia ponderii numărului de şomeri în populaţia stabilă în
vârstă de 18-62 ani, pe zone ale judeţului, în perioada 2013-2016
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În perioada 2013-2016 s-a înregistrat o reducere a ponderii numărului de şomeri în
populaţia stabilă în vârstă de 18-62 ani, în toate zonele judeţului. Totuşi, în decembrie
2016, ponderile rămân mai ridicate în zonele Blaj (6,99%) şi Apuseni (6,27%) şi mai scăzute
în zonele Cugir (1,90%), Alba (2,15%), Sebeş (2,38%), Aiud (2,57%) şi Ocna Mureş
(3,32%).
În concluzie, cele mai afectate zone ale judeţului de şomaj sunt Blaj, Apuseni şi
Alba, în timp ce, cele mai puţin afectate sunt Cugir, Aiud, Ocna Mureş, Sebeş.

Salariați și șomeri pe zone de dezvoltare ale județului Alba
O analiză în paralel a populației stabile 18-62 ani, a numărului mediu de salariați și a
numărului de șomeri permite evidențierea forței de muncă disponibile pe zone de dezvoltare a
județului Alba.
Astfel, în zona de dezvoltare Blaj, cele mai mari ponderi ale șomerilor în populația
stabilă 18-62 ani (peste 10%) erau în anul 2016 în comunele Jidvei, Cetatea de Baltă și
Bucerdea Grânoasă, iar zona Blaj este zona cu cea mai mare pondere a șomerilor (7,10%) din
județul Alba. Din totalul populației stabile 18-62 ani de 29296 persoane, 7256 persoane
(24,77%) sunt angajați, 2080 persoane (7,10%) sunt șomeri, iar restul de 19960 persoane
(68,13%) ar putea fi persoane ocupate – alte categorii, persoane aflate în pregătire
profesională, șomeri neînregistrați, alte categorii.
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Tabel 39. Salariați și șomeri zona de dezvoltare Blaj, anul 2016
Localitate

Populaţia
stabilă 18-62
ani

Numărul
mediul al
salariaților

Numărul
şomerilor

Ponderea
şomerilor

MUNICIPIUL BLAJ

13347

5491

586

4.39%

BUCERDEA GRÂNOASĂ

1505

79

169

11.23%

CENADE

587

70

36

6.13%

CERGĂU

982

52

81

8.25%

CETATEA DE BALTĂ

1853

152

224

12.09%

CRĂCIUNELU DE JOS

1328

86

129

9.71%

JIDVEI

3417

813

541

15.83%

VALEA LUNGĂ

1886

194

90

4.77%

ŞONA

2765

226

175

6.33%

SÂNCEL

1626

93

49

3.01%

Zona BLAJ

29296

7256

2080

7,10%

În zona de dezvoltare Aiud, cele mai mari ponderi ale șomerilor în populația stabilă
18-62 ani erau în anul 2016 în comunele Hopârta (peste 10%) , Rîmeț (9,36%) și Rădești
(6,23%). Din totalul populației stabile 18-62 ani de 23936 persoane, 6071 persoane (25,36%)
sunt angajați, 616 persoane (2,57%) sunt șomeri, iar restul de 17249 persoane (72,06%) ar
putea fi persoane ocupate – alte categorii, persoane aflate în pregătire profesională, șomeri
neînregistrați, alte categorii.

Tabel 40. Salariați și șomeri zona de dezvoltare Aiud, anul 2016
Localitate

MUNICIPIUL AIUD

Populaţia
stabilă 18-62
ani

Numărul
mediul al
salariaților

Numărul
şomerilor

Ponderea
şomerilor

17564

5462

319

1.82%

HOPÂRTA

625

61

75

12.00%

LIVEZILE

737

56

11

1.49%

LOPADEA NOUĂ

1638

147

39

2.38%

MIRĂSLĂU

1313

107

72

5.48%

PONOR

336

34

10

2.98%

RĂDEŞTI

771

75

48

6.23%
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RÂMEŢ

299

39

28

9.36%

RÂMETEA

653

90

14

2.14%

Zona AIUD

23936

6071

616

2,57%

În zona de dezvoltare Ocna Mureș, cele mai mari ponderi ale șomerilor în populația
stabilă 18-62 ani erau în anul 2016 în comuna Fărău (8,76%), restul fiind sub 5%. Din totalul
populației stabile 18-62 ani de 15710 persoane, 1955 persoane (12,44%) sunt angajați, 522
persoane (3,32%) sunt șomeri, iar restul de 13233 persoane (84,23%) ar putea fi persoane
ocupate – alte categorii, persoane aflate în pregătire profesională, șomeri neînregistrați, alte
categorii.

Tabel 41. Salariați și șomeri zona de dezvoltare Ocna Mureș, anul 2016
Localitate

Populaţia
stabilă 18-62
ani

Numărul
mediul al
salariaților

Numărul
şomerilor

Ponderea
şomerilor

ORAŞ OCNA MUREŞ

9270

1401

196

2.11%

FĂRĂU

868

74

76

8.76%

LUNCA MUREŞULUI

1571

117

73

4.65%

NOŞLAC

1055

67

48

4.55%

UNIREA

2946

296

129

4.38%

Zona OCNA MURES

15710

1955

522

3,32%

În zona de dezvoltare Sebeș, cele mai mari ponderi ale șomerilor în populația stabilă
18-62 ani erau în anul 2016 în comunele Câlnic, Roșia de Secaș (peste 10%) și Doștat
(8,39%). Din totalul populației stabile 18-62 ani de 37514 persoane, 14805 persoane
(39,47%) sunt angajați, 982 persoane (2,62%) sunt șomeri, iar restul de 21727 persoane
(57,91%) ar putea fi persoane ocupate – alte categorii, persoane aflate în pregătire
profesională, șomeri neînregistrați, alte categorii.

Tabel 42. Salariați și șomeri zona de dezvoltare Sebeș, anul 2016
Localitate

Populaţia
Numărul
stabilă 18-62 mediul al
ani
salariaților

Numărul
şomerilor

Ponderea
şomerilor

MUNICIPIUL SEBEŞ

21168

12714

270

1,28%

CÂLNIC

1137

102

141

12,40%

CUT

771

39

27

3,50%

75 | P a g i n ă

STRATEGIA JUDEŢULUI ALBA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE VET ÎN PERIOADA 2018-2023

DAIA ROMÂNĂ

1964

189

36

1,83%

DOŞTAT

560

126

47

8,39%

GÂRBOVA

1303

184

37

2,84%

OHABA

297

37

11

3,70%

PIANU

2259

216

59

2,61%

ROŞIA DE SECAŞ

822

65

97

11,80%

SĂSCIORI

3834

747

160

4,17%

ŞPRING

1559

139

71

4,55%

ŞUGAG

1840

247

26

1,41%

Zona SEBES

37514

14805

982

2,62%

În zona de dezvoltare Cugir, cele mai mari ponderi ale șomerilor în populația stabilă
18-62 ani erau în anul 2016 în comuna Blandiana (6,77%). Din totalul populației stabile 1862 ani de 21537 persoane, 7171 persoane (33,30%) sunt angajați, 312 persoane (1,45%) sunt
șomeri, iar restul de 14054 persoane (65,25%) ar putea fi persoane ocupate – alte categorii,
persoane aflate în pregătire profesională, șomeri neînregistrați, alte categorii.

Tabel 43. Salariați și șomeri zona de dezvoltare Cugir, anul 2016
Localitate

Populaţia
stabilă 18-62
ani

Numărul
mediul al
salariaților

Numărul
şomerilor

Ponderea
şomerilor

ORAŞ CUGIR

17883

6883

184

1,03%

BLANDIANA

561

56

38

6,77%

CERU-BĂCĂINŢI

135

26

0

0,00%

ŞIBOT

1565

137

54

3,45%

SĂLIŞTEA

1393

69

36

2,58%

Zona CUGIR

21537

7171

312

1,45%

În zona de dezvoltare Apuseni, cele mai mari ponderi ale șomerilor în populația
stabilă 18-62 ani erau în anul 2016 în comunele Scărișoara (24,04%), Albac, Avram Iancu,
Vadu Moților, Roșia Montană (peste 10%). Din totalul populației stabile 18-62 ani de 38659
persoane, 7961 persoane (20,59%) sunt angajați, 2458 persoane (6,36%) sunt șomeri, iar
restul de 28240 persoane (73,04%) ar putea fi persoane ocupate – alte categorii, persoane
aflate în pregătire profesională, șomeri neînregistrați, alte categorii.
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Tabel 44. Salariați și șomeri zona de dezvoltare Apuseni, anul 2016
Loc alitate

Populaţia

Numărul

stabilă 18-

mediul al

62 ani

salariaților

Numărul

Ponderea

şomerilor

şomerilor

ORAŞ ABRUD

3872

1594

193

4,98%

ORAŞ BAIA DE ARIEŞ

2786

672

108

3,88%

ORAŞ CÂMPENI

5051

2153

171

3,39%

ORAŞ ZLATNA

5213

1196

209

4,01%

ALBAC

1289

233

235

18,23%

751

122

50

6,66%

1017

179

54

5,31%

854

60

147

17,21%

3137

324

130

4,14%

BUCIUM

957

67

27

2,82%

CIURULEASA

725

48

39

5,38%

GÂRDA DE SUS

1024

160

102

9,96%

HOREA

1262

117

87

6,89%

LUPŞA

2070

159

118

5,70%

MOGOŞ

423

39

9

2,13%

OCOLIŞ

305

37

4

1,31%

POIANA VADULUI

663

70

31

4,68%

ALMAŞU MARE
ARIEŞENI
AVRAM IANCU
BISTRA

623

59

31

4,98%

1877

218

214

11,40%

SĂLCIUA

979

98

41

4,19%

SCĂRIŞOARA

911

97

219

24,04%

1095

69

57

5,21%

VADU MOŢILOR

832

110

122

14,66%

VIDRA

943

80

60

6,36%

38659

7961

2458

6,36%

POŞAGA
ROŞIA MONTANĂ

SOHODOL

TOTA L

În zona de dezvoltare Alba Iulia, cele mai mari ponderi ale șomerilor în populația
stabilă 18-62 ani erau în anul 2016 în comunele Berghin (7,60%) și Ighiu (6,40%). Din totalul
populației stabile 18-62 ani de 245123 persoane, 84208 persoane (34,35%) sunt angajați,
8566 persoane (3,49%) sunt șomeri, iar restul de 152349 persoane (62,15%) ar putea fi
persoane ocupate – alte categorii, persoane aflate în pregătire profesională, șomeri
neînregistrați, alte categorii.
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Tabel 45. Salariați și șomeri zona de dezvoltare Alba Iulia, anul 2016
Loc alitate
MUNICIPIUL ALBA

Populaţia

Numărul

stabilă 18-

mediul al

62 ani

salariaților

Numărul

Ponderea

şomerilor

şomerilor

51100

32568

772

1.51%

ORAŞ TEIUŞ

4809

892

97

2.02%

BERGHIN

1184

96

90

7.60%

CIUGUD

1878

429

35

1.86%

CRICĂU

1323

134

40

3.02%

GALDA DE JOS

2819

2353

56

1.99%

IGHIU

4358

410

279

6.40%

326

26

2

0.61%

METEŞ

1681

76

33

1.96%

MIHALŢ

2059

89

31

1.51%

SÂNTIMBRU

1901

1094

57

3.00%

STREMŢ

1529

84

40

2.62%

VINŢU DE JOS

3504

738

64

1.83%

245123

84208

8566

3,49%

IULIA

ÎNTREGALDE

Zona A lba Iulia

În concluzie, în zonele Sebeș, Alba Iulia și Cugir angajații reprezintă mai mult de
30% din populația stabilă 18-62 ani, în restul județului ponderile fiind mai scăzute (în Ocna
Mureș - 12,44%, cea mai scăzută), iar șomerii au cea mai ridicată pondere în zonele Blaj și
Apuseni (peste 6%). Prin urmare, există forță de muncă disponibilă din categoria șomerilor
înregistrați, dar și a celor ieșiți din evidențele AJOFM, alte categorii de persoane care nu
sunt ocupate și nici nu se află în programe de pregătire profesională.
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Cap. IV. Infrastructura suport VET – instituţii, organizaţii şi
parteneriate
4.1. Infrastructura suport VET în formarea profesională iniţială –
CNDIPT, ISJ, CJRAE, CLDPS
În formarea profesională inițială în domeniul tehnologic se implică o serie de instituții
publice, organizații, parteneriate atât la nivel național cât și la nivel județean și local.
La nivel național, Ministerul Educației Naționale (MEN) are responsabilitatea
generală pentru educația și formarea profesională în cadrul sistemului de educație formală, iar
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), aflat
în subordinea MEN, propune principiile politicii educaționale și strategiile de dezvoltare a
formării profesionale inițiale prin rețeaua de unități școlare a învățământului profesional și
tehnic și corelarea cu învățământul universitar.
De asemenea, prin inspectorii de specialitate și coordonatorii regionali, CNDIPT
asigură coordonarea științifică și metodologică a curriculumului pentru ÎPT, a sistemului de
evaluare și certificare în ÎPT, a pregătirii personalului didactic din ÎPT, a funcționării
parteneriatului social la nivel național, regional și local, a planificării structurilor și resurselor
pentru ÎPT, a elaborării planurilor regionale și locale de acțiune pentru ÎPT, etc.
La nivel județean, Inspectoratul Școlar Județean Alba (ISJ Alba) este serviciu
public deconcentrat al Ministerului Educaţiei, acționând, prin inspectorii de specialitate,
pentru realizarea obiectivelor educaționale prevăzute de Legea Educației în domeniul
învățământului preuniversitar, deci și pentru învățământul profesional și tehnic.
Prin Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) Alba,
instituție subordonată MEN, coordonată metodologic de ISJ Alba și finanțată de către
Consiliul Județean Alba18, se asigură elevilor și părinților servicii de asistenţă
psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională. Activitățile de consiliere și orientare
școlară sunt desfășurate în general și nu țintit pentru ÎPT, instituția realizând anual studii
privind opțiunile elevilor de clasa a VIII în ceea ce privește parcursul lor profesional în ciclul
următor de învățământ. În condițiile în care un profesor consilier trebuie să se ocupe de circa
800 elevi, iar orele disponibile pentru orientare și consiliere profesională sunt foarte puține,
impactul acestor activități asupra elevilor este foarte mic.
La nivel județean funcționează Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului
Social din judeţul Alba (CLDPS Alba)19 care reunește autorități publice, instituții publice,
mediu de afaceri, organizații sindicale și organizații ale societății civile și care are un rol
18

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrelor Județene/al municipiului București de
Resurse și de Asistență Educațională, aprobat prin OMECTS nr. 5555/2011
19
constituit prin decizia nr. 1892/14.10.2015 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, în conformitate cu Cadrul
general de organizare şi funcţionare a Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social, aprobat prin
OMECS nr. 4456 din 8 iulie 2015
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consultativ în elaborarea, avizarea, monitorizarea Planului Local de Acțiune în Învățământ
(PLAI), Planului Regional de Acțiune în Învățământ (PRAI) și în analizarea și avizarea
Planului de școlarizare în ÎPT.
Figura 37. Structuri manageriale consultative
(cuprind membri relevanţi pentru formarea profesională)

Planurile de Acţiune pentru ÎPT (PRAI, PLAI, PAS) au ca obiectiv corelarea
dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la
nivel regional, judeţean şi local.
Figura 38. Componenţa structurilor manageriale consultative

Membri ai CLDPS Alba sunt: Instituţia Prefectului Judeţul Alba, Consiliul Județean
Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, AJOFM Alba, DADR Alba, ITM Alba, AJPIS Alba,
Camera de Comerț și Industrie Alba, Uzina Mecanică Cugir, UGIR 1903, Star Transmission
SRL, Rexroth Bosch Group Blaj SRL, Saturn SA, Albalact SA, F.S.L.I. filiala Alba, CNS
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Cartel Alfa – filiala Alba, B.N.S – filiala Alba, CNSRL Frăţia – filiala Alba, Fundaţia PAEM
Alba, Asociaţia AS 2001, SC 4C Rural Strategic SRL, ANTREC filiala Alba.
Consiliul Județean Alba, autoritate publică județeană, este implicat în sprijinirea
învățământului profesional și tehnic din județul Alba, având atribuții privind dezvoltarea
economico-socială a judeţului, gestionarea serviciilor publice din subordine în domeniul
educației și cooperarea interinstituţională în vederea finanţării şi realizării în comun a unor
acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean (conform Legii nr. 215/2001 a
administrației publice locale); atribuții privind asigurarea finanţării CJRAE Alba, instituţie
care asigură servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională (conform
OMECTS nr. 5555/2011); fiind membru în CLDPS Alba, organism consultativ care
contribuie la elaborarea, avizarea, monitorizarea PLAI şi PRAI (planuri de acţiune
pentru ÎPT), respectiv analiza şi avizarea planului de şcolarizare în ÎPT (conform
OMECS nr. 4456 din 8 iulie 2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare și
funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional și tehnic).
În baza acestor atribuții legale, Consiliul județean Alba s-a implicat în promovarea
învățământului profesional și tehnic, facilitarea contactului școlii cu mediul de afaceri,
sprijinirea funcționării învățământului dual după modelul școlii germane, prin activități și
proiecte.
Mediul de afaceri este reprezentat în cadrul CLDPS Alba, având astfel posibilitatea
de a avea un cuvânt de spus la nivel județean privind planificarea școlarizării în ÎPT din
perspectiva domeniilor de pregătire și calificărilor necesare pentru următoarea perioadă. De
asemenea, mediul de afaceri s-a implicat în susținerea tehnică și financiară a învățământului
dual din județul Alba, fiind direct interesați în a avea angajați bine pregătiți în meseria lor.

4.2. Infrastructura suport VET în formarea profesională continuă –
AJOFM, AJPIS, ANC
Formarea profesională continuă în general și cea în domeniul tehnologic în special,
este susținută de instituții și organizații care acționează la nivel național și/sau local.
Astfel, Ministerul Muncii și Justiției Sociale elaborează, promovează şi actualizează
cadrul strategic naţional din domeniul ocupării şi formării profesionale a forței de muncă, pe
baza cerinţelor interne şi europene, împreună cu instituţiile şi organismele implicate în
domeniu; analizează, propune modificări şi aprobă anual Planul naţional de formare
profesională, iniţiat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;
monitorizează, controlează şi evaluează modul de implementare a politicilor de ocupare şi
formare profesională a forţei de muncă de către ANOFM.
De asemenea, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, instituție
subordonată Ministerului Muncii și Justiției Sociale, urmăreşte aplicarea şi respectarea
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politicilor în domeniul formării profesionale a adulţilor, monitorizează şi controlează
acreditarea furnizorilor de formare profesională, conform prevederilor legale.
Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), coordonată de MEN, este
responsabilă pentru dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor, care are la bază Cadrul
European al Calificărilor. Printre atribuții enumerăm:
- administrarea Registrului național al calificărilor, a Registrului național al furnizorilor de
formare profesională pentru adulți și a altor registre aferente formării profesionale;
- acreditarea centrelor de evaluare și a organismelor de evaluare;
- reglementarea pieței de educație și formare profesională;
- coordonarea asigurării calității învățământului profesional și tehnic continuu și a
activității Comitetelor sectoriale.
Comitetele sectoriale sunt structuri de dialog social, coordonate de ANC, cu
reprezentanți în Consiliul național al calificărilor, organism consultativ la nivelul ANC și având ca
membri reprezentanți ai angajatorilor, sindicatelor, asociațiilor profesionale, furnizorilor de
formare profesională, ministerelor și ONG-urilor. Există 15 comitete sectoriale:
CS Turism, Hoteluri și Restaurante;
CS Energie Electrică, Termică, Petrol și Gaze;
CS din Ramura Cultură;
CS Metalurgia Feroasă, Metalurgia Neferoasa și Produse Refractare;
CS Administrație și Servicii Publice;
CS Sănătate și Asistență Socială;
CS Agricultură, Piscicultură și Pescuit;
CS Transporturi;
CS Textile-Confecții COMITEX;
CS Silvicultură, exploatarea și prelucrarea lemnului;
CS Formare Profesională în domeniul protecției mediului;
CS din Construcții;
CS din Construcții de mașini;
CS Activități financiare, bancare, de asigurări;
CS din Chimie și Petrochimie.
Principalele roluri ale acestor comitete sunt acelea de a valida calificările și
standardele asociate, precum și de a elabora cadrul pentru formare, evaluare și
certificare. Totuși, aceste comitete nu participă la evaluarea competențelor necesare pe piața
muncii, acesta fiind un rol major al organismelor similare din alte țări europene.20
-

La nivel local, își desfășoară activitatea Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței
de Muncă Alba și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, ale căror
atribuții și activități în domeniul formării profesionale continue a adulților și al ocupării forței
de muncă sunt prezentate în continuare.

20

Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, 2015-2020 (Ministerul Educației Naționale)
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Figura 39. Instituţii publice suport VET – structură şi atribuţii relevante

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, AJOFM Alba interacționează cu:
1. Şomerii şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă:
- înregistrare;
- informare (cu privire la ocupaţii, meserii, profesii, salarizare, condiţii impuse de
angajatori, cursuri de calificare / recalificare / perfecţionare), consiliere (luând în
considerare nivelul de educaţie, calificarea, aptitudinile profesionale, interesele),
orientare şi formare profesională;
- medierea muncii (ex. servicii de preconcediere colectivă, bursa locurilor de
muncă);
- informare, consiliere şi mediere privind încadrarea în muncă în străinătate
(EURES);
- stabilire şi plăţi drepturi (indemnizaţii de şomaj) şomeri.

83 | P a g i n ă

STRATEGIA JUDEŢULUI ALBA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE VET ÎN PERIOADA 2018-2023

2. Angajatorii:
- Consultanţă şi sprijin în realizarea programelor de reconversie profesională (ex.
subvenţionarea a 50% din cheltuielile de formare profesională pentru cel mult
20% din angajaţi);
- Înregistrarea şi gestionarea locurilor de muncă vacante, în strânsă legătură cu
potenţialii beneficiari;
- Organizarea burselor locurilor de muncă;
- Stimularea angajării categoriilor de persoane cu şanse reduse la angajare (ex.
absolvenţi, persoane de peste 45 ani, întreţinători unici de familie, persoane cu
handicap, etc.);
- Informare, îndrumare în ceea ce priveşte angajarea de lucrători migranţi
(EURES);
- Gestionarea declaraţiilor lunare privind evidenţa asiguraţilor.
3.

4.

Prestatorii de servicii de informare, consiliere şi mediere a muncii:
- Acreditarea prestatorilor de servicii de ocupare;
- Evaluarea activităţii acestora.
Terţi:
- Informare şi comunicare materiale informative privind piaţa muncii (ex.
evoluţie şomaj la nivel judeţean, pe zone, cauze determinante ale creşterii/descreşterii
ratei şomajului, etc.);
- Participare în structuri consultative care vizează adaptarea pregătirii
profesionale a forţei de muncă la nevoile pieţei (ex. CLDPS Alba).
AJOFM Alba utilizează următoarele instrumente de planificare:
 Programul judeţean pentru ocuparea forţei de muncă (anual)
 Planul judeţean de formare profesională (anual)
Măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă (după adresanţi) vizează:

a) creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă (prin
informare, consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, evaluare şi
certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale,
consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau iniţierea unei
afaceri, stimularea mobilităţii forţei de muncă);
b) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de
muncă (prin subvenţionarea locurilor de muncă, acordarea de credite în condiţii
avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă, acordarea unor facilităţi – reducerea
contribuţiei la bugetul asigurărilor de şomaj).
c) promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială
(contract de solidaritate).
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Măsurile de ocupare a forţei de muncă sunt:
Active (cursuri de formare, subvenţionarea locurilor de muncă pentru categorii de
persoane cu şanse reduse de angajare, stimularea mobilităţii, acordarea de prime de
încadrare, etc.);
2. Pasive (plata indemnizaţiei de şomaj, plăţi compensatorii, plata contribuţiilor la
asigurările sociale şi de sănătate ale şomerilor).
1.

Din bugetul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba s-au folosit
următoarele sume de bani pentru susţinerea măsurilor de ocupare a forţei de muncă:
Tabel 46. Sume susținere măsuri de ocupare a forței de muncă, AJOFM Alba,
în perioada 2013-2016
-lei Indicatori
2013
2014
2015
2016
Sume susţinere măsuri
active
6.432.168,00
5.237.738,00 4.915.118,00 4.817.292,00
Sume susţinere măsuri
pasive
36.489.778,00 31.565.160,00 22.702.891,00 17.606.915,00
Total
42.921.946,00 36.802.898,00 27.618.009,00 22.424.207,00
Sursa: Rapoartele de activitate ale AJOFM Alba 2013, 2014, 2015, 2016, calcule proprii

Se constată o reducere cu 51,75% a sumelor alocate pentru măsurile pasive,
determinată de reducerea numărului de şomeri de la 18557 persoane din care 5240 şomeri
indemnizaţi la sfârşitul anului 2013, la 8566 persoane din care 2736 şomeri indemnizaţi la
sfârşitul anului 2016. Cu toate acestea, ponderea sumelor alocate măsurilor pasive de
ocupare este ridicată (78,52%) comparativ cu cea pentru măsurile active de ocupare
(21,48%).
Deşi bugetul alocat măsurilor active de ocupare s-a redus de la an la an, ponderea
sumelor alocate pentru măsurile active în totalul măsurilor de ocupare a crescut de la
14,99% la 21,48%.
Tabel 47. Ponderi alocări măsuri de ocupare a forței de muncă, AJOFM Alba
Indicatori
2013
2014
2015
2016
Pondere alocări măsuri active
14,99%
14,23%
17,80%
21,48%
Pondere alocări măsuri pasive
85,01%
85,77%
82,20%
78,52%
Sursa: Rapoartele de activitate ale AJOFM Alba 2013, 2014, 2015, 2016, calcule proprii

Din măsurile active de ocupare, cea mai accesată măsură activă de către angajatori
pentru care s-au alocat şi cele mai multe resurse financiare este încadrarea persoanelor
peste 45 ani, şomeri unici susţinători de familie, şomeri cu 5 ani până la pensionare
(65,60%). Angajatorii preferă acest tip de măsură activă deoarece persoanele din această
categorie de vârstă deţin experienţă profesională, iar mobilitatea acestora pe piaţa muncii este
scăzută, motive pentru care angajatorii au o anumită stabilitate în procesul de producţie.
O altă măsură activă importantă ca resurse financiare alocate este stimularea
încadrării în muncă a absolvenţilor (18,91%) prin subvenţionarea angajatorilor şi
acordarea de prime de încadrare absolvenţilor.
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Figura 40. Structură sume alocate măsuri active de ocupare, anul 2016
Formare profesionala

0,45%
3,26%

0,16%
Stimulare angajare absolventi

4,47%

Incadrare in munca someri inainte de expirarea
per. de indemnizare

18,91%

7,16%

Incadrare in munca pers.>45 ani, someri unici
sustinatori familii monoparentale, someri cu 5 ani
pana la pensionare
Stimulare mobilitate forta de munca

Incadrare in munca persoane cu handicap

65,60%
Incadrare prin incheierea de contracte de
solidaritate

În domeniul Formării Profesionale a Adulţilor, atribuţiile AJPIS Alba vizează:
- Autorizarea şi monitorizarea furnizorilor de formare profesională (pentru fiecare tip
de program de formare profesională);
- Asigurarea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare a furnizorilor de formare
profesională, aflată în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Calificări (comisia are 5
membri: reprezentanţi AJPIS, ISJ, AJOFM, asociaţii patronale, organizaţii sindicale);
- Înregistrarea contractelor de formare profesională a furnizorilor de formare profesională;
- Verificarea certificatelor de absolvire şi calificare completate de către furnizorii de formare
profesională;
- Evidenţa şi relaţia cu specialiştii care asigură formarea profesională în diverse
domenii.
Formarea profesională a adulţilor:
- este finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională şi/sau
certificate de competenţe profesionale;
- asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea
de noi competenţe.
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4.3.

Mecanisme de corelare cerere – ofertă de forţă de muncă

Cererea de forță de muncă este exprimată de către angajatori și este făcută
cunoscută instituțiilor – furnizori de formare profesională inițială/ continuă sau
instituțiilor care au ca atribuții sprijinirea ocupării forței de muncă în economie, care
pregătesc profesional, respectiv informează, consiliază, mediază forța de muncă reprezentată
de elevi, tineri, adulți – oferta de forță de muncă.
Astfel, atunci când cererea se adresează furnizorilor de formare profesională inițială
(unități de învățământ secundar, terțiar), mecanismul este prezentat în figura de mai jos.
Figura 41. Etape în fundamentarea anuală a cifrei de şcolarizare în ÎPT

Finalitatea este planul de școlarizare pentru ÎPT care cuprinde numărul de clase pentru
fiecare domeniu de pregătire, respectiv calificare profesională, repartizarea claselor pe unități
de învățământ tehnologic din județ.
În acest mecanism intervine și Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului
Social din judeţul Alba (CLDPS Alba) care, deși implică parteneri relevanți din zona
publică, mediu de afaceri, societate civilă, are mai mult un rol formal în stabilirea
priorităților în pregătirea profesională a elevilor din învățământul profesional și tehnic.
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Figura 42. Membri ai Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social
din județul Alba

Atunci când cererea de forță de muncă se adresează instituțiilor care au ca atribuții
sprijinirea ocupării forței de muncă în economie (AJOFM), respectiv furnizorilor de
formare profesională continuă (instituții publice, furnizori privați), succesul demersului de
corelare a cererii cu oferta, a competențelor și abilităților forței de muncă cu cerințele
angajatorilor depind în mare măsură de orientarea politicilor de ocupare către măsurile active,
stimularea muncii, o comunicare eficientă și o implicare activă între actorii pieței forței de
muncă.
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Cap. V. Analiza SWOT a educaţiei şi formării profesionale VET în
judeţul Alba
PUNCTE TARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Relansarea învăţământului dual
Existenţa structurilor consultative din ÎPT (ex. CLDPS)
Rețea dezvoltată a unităților de învățământ tehnologic
Procent peste 50% a elevilor orientați spre învățământul profesional și tehnic (liceal și
profesional)
Diversitatea calificărilor profesionale în ÎPT
Implicarea unităţilor de învăţământ tehnologic în implementarea unor proiecte cu
finanţare europeană care au vizat educația vocațională și tehnologică în mecatronică,
creșterea și îngrijirea animalelor, agroturism, dar şi mobilitatea și îmbunătățirea
competențelor elevilor din învățământul profesional și tehnic
Colaborarea unităţilor de învăţământ cu APL în proiecte ce vizează promovarea VET
Colaborarea unităţilor de învăţământ tehnologic cu agenţi economici în ceea ce
priveşte organizarea de evenimente de promovare a VET
Corelarea cursurilor organizate pentru adulţi cu nivelul de instruire al şomerilor

PUNCTE SLABE
1. Tendința de scădere a elevilor înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic
2. Tendinţa de creştere a abandonului şcolar pentru învăţământul liceal şi în special în
învățământul profesional
3. Nivel de pregătire majoritar medie spre slabă a elevilor de gimnaziu în majoritatea
zonelor judeţului Alba
4. Cunoştinţele de bază deficitare ale elevilor admişi în învăţământul tehnologic, în
special profilul tehnic
5. Ateliere şcoală cu dotări insuficiente, neadaptate la cerinţele tehnologice actuale
6. Ineficienţa metodelor de predare, a metodelor de stimulare a învăţării, folosite de
profesori
7. Curriculum încărcat, cu puţine aspecte practice
8. Contactul insuficient al elevilor cu mediul de afaceri
9. Performanţe scăzute la bacalaureat ale elevilor din învăţământul tehnologic
10. Promovare insuficientă a învățământului profesional şi tehnic
11. Orientarea şi consilierea în carieră a elevilor începe târziu pentru a avea impactul
aşteptat
12. Domeniile de pregătire profesională a cadrelor didactice nu privesc pregătirea
profesională specifică calificărilor din ÎPT, nu au presupus colaborarea școală – agent
economic
13. Pondere ridicată a finanţării pentru măsuri pasive de ocupare, comparativ cu măsuri
active de ocupare
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14. Insuficiente resurse umane (consilieri orientare carieră, psihologi) pentru activitatea de
orientare profesională
15. Infrastructură insuficientă pentru servicii de consiliere și orientare în carieră

OPORTUNITĂŢI
1. Programe de finanţare nerambursabile în domeniul educaţiei, formării profesionale în
domeniul tehnologic
2. Colaborarea cu firme pentru programe de practică
3. Participarea elevilor şi profesorilor la schimburi de bune practici în domeniul educaţiei
în profil tehnologic

AMENINŢĂRI
Reducerea dramatică a populaţiei şcolare în orizontul de timp 2030-2060
Migraţia externă
Şomajul ridicat al tinerilor
Abandonul şcolar mai ridicat în învăţământul secundar (liceal şi profesional),
învăţământul postliceal şi de maiştrii
5. Reducerea numărului de elevi de gimnaziu
6. Lipsa de interes a elevilor şi părinţilor pentru învăţare
7. Atitudinea negativă şi lipsa de apreciere socială a meseriilor
1.
2.
3.
4.
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Cap. VI. Perspective: viziune, scop, obiective şi plan de acţiune
SCOPUL Strategiei Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale
VET în perioada 2018-2023 este asigurarea unei forţe de muncă calificate în domeniul
tehnologic, adaptată cerinţelor angajatorilor din judeţul Alba prin asigurarea unor relaţii
funcţionale între actorii relevanţi de pe piaţa muncii şi din domeniul educaţiei şi formării
profesionale.

DIRECŢIILE DE ACŢIUNE ŞI OBIECTIVELE aferente sunt:
D1. Asigurarea unor relaţii funcţionale între companii, unități de învățământ tehnologic,
autorităţi publice locale, instituţii, organizaţii care sprijină formarea profesională
iniţială şi continuă VET
O1. Îmbunătăţirea comunicării instituţionale între instituţii, companii, organizaţii care
sprijină formarea profesională iniţială şi continuă VET
O2. Facilitarea cooperării agenţilor economici cu unităţile de învăţământ tehnologic

D2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de furnizorii de formare profesională
iniţială şi continuă în domeniul profesional şi tehnic din judeţul Alba
O1. Diversificarea ofertei de şcolarizare a unităţilor de învăţământ tehnologic, corelat
cu profilul socio-economic al judeţului şi cerinţele angajatorilor
O2. Creşterea calităţii pregătirii profesionale iniţiale şi continue, adaptată cerinţelor
angajatorilor

D3. Asigurarea unei mai bune informări a elevilor, părinţilor, şomerilor şi persoanelor
în căutarea unui loc de muncă privind oportunităţile unei cariere profesionale în
domeniul tehnologic, în judeţul Alba
O1. Informarea şi consilierea elevilor şi părinţilor privind oferta educaţională VET din
judeţul Alba în vederea angajării tinerilor absolvenţi în domeniile respective la nivelul
judeţului Alba
O2. Informarea şomerilor şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă privind
oportunităţile unei cariere profesionale în domeniul tehnologic, în judeţul Alba
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PLAN DE ACŢIUNE
în cadrul Strategiei Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 2018-2023
D1. Asigurarea unor relaţii funcţionale între companii, unități de învățământ tehnologic, autorităţi publice locale, instituţii,
organizaţii care sprijină formarea profesională iniţială şi continuă VET
Termen de Observaţii
realizare
O1. Îmbunătăţirea comunicării instituţionale între instituţii, companii, organizaţii care sprijină formarea profesională iniţială şi continuă
VET
CJ Alba
2019
Constituirea unui grup de lucru la
ISJ Alba
nivelul județului pentru promovarea
Unități de învățământ tehnologic
și dezvoltarea VET
Companii
Coordonator regional CNDIPT
ADSEA - CROFP
CLDPS Alba
Valorificarea Centrului Regional de
ADSEA – CROFP
Bugete locale
2018-2023
CJ
Alba
Fonduri
nerambursabile
Resurse pentru Ocupare şi Formare
Profesională (CROFP) Cugir –
Companii
Fonduri private
infrastructură suport pentru promovarea
VET
O2. Facilitarea cooperării agenţilor economici cu unităţile de învăţământ tehnologic
Unități de învățământ tehnologic
Fonduri publice
2018-2023
Ex. vizite de lucru de o
Organizarea de stagii de pregătire a
profesorilor la companii
Companii
Fonduri nerambursabile
săptămână a cadrelor
Fonduri private
didactice de specialitate în
firmă, pe tema conţinutului
pregătirii teoretice şi practice
a elevilor din VET SAU
programe de formare
continuă a cadrelor didactice
Obiective /Activitate

Responsabili

Surse de finanţare
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în domeniile de specialitate
în colaborare cu firmele)
Implicarea operatorilor economici în
elaborarea Curriculum-ului în
Dezvoltare Locală (CDL)

Cooptarea de specialiști în formarea
profesională de elită din țară/străinătate
pentru dezvoltarea unor domenii
prioritare în economia județului

Dezvoltarea învăţământului dual

Reglementarea statutului de
îndrumător de practică/ mentor/
tutore în cadrul firmei

ISJ Alba
Unități de învățământ tehnologic
Companii
Coordonator regional CNDIPT
CJ Alba
CLDPS Alba
ISJ Alba
Unități de învățământ tehnologic
Companii
Coordonator regional CNDIPT
CJ Alba
CLDPS Alba
ADSEA - CROFP
ISJ Alba
Unități de învățământ tehnologic
Companii
Coordonator regional CNDIPT
CJ Alba
CLDPS Alba
ADSEA - CROFP
ISJ Alba
Unități de învățământ tehnologic
Companii
Coordonator regional CNDIPT
CJ Alba
CLDPS Alba
ADSEA - CROFP

Bugete locale
Fonduri nerambursabile
Fonduri private

2018-2023

Bugete locale
Fonduri nerambursabile
Fonduri private

2018-2023

Schimburi de experiență
Modele de excelență
Parteneriate internaționale

Bugete locale
Fonduri nerambursabile
Fonduri private

2018-2023

Calificări
Nivel de pregătire
Conţinut contract cadru
încheiat între agentul
economic – părinte - elev

Bugete locale
Fonduri nerambursabile
Fonduri private

2018-2023
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D2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de furnizorii de formare profesională iniţială şi continuă în domeniul profesional şi
tehnic din judeţul Alba
Termen de Observaţii
realizare
O1. Diversificarea ofertei de şcolarizare a unităţilor de învăţământ tehnologic, corelat cu profilul socio-economic al judeţului şi cerinţele
angajatorilor
Bugete locale
2018-2023
Corelat cu calendarul anual al
Fundamentarea ofertei educaţionale ISJ Alba
Fonduri nerambursabile
Ministerului Educației Naționale
VET corelat cu profilul economic al Unități de învățământ tehnologic
Coordonator regional CNDIPT
Fonduri private
judeţului şi domeniile prioritare de
Companii
dezvoltare
- Colectare date de la agenţii
AJOFM Alba
economici privind nevoia de
CJ Alba
APL
forţă de muncă calificată
(calificări şi competenţe)
ADSEA - CROFP
CLDPS
- Planificarea ofertei de
școlarizare în acord cu nevoile
mediului de afaceri
O2. Creşterea calităţii pregătirii profesionale iniţiale şi continue, adaptată cerinţelor angajatorilor
ISJ Alba
Bugete locale
2018-2023
Dotarea laboratoarelor, atelierelor
şi a sălilor de curs din şcolile VET
Unități de învățământ tehnologic
Fonduri nerambursabile
Companii
Fonduri private
CJ Alba
APL
Monitorizarea practicii la agenţii
CLDPS Alba
Bugete locale
2018-2023
Referitor la conţinut, organizare,
economici de către membrii CLDPS Coordonator regional CNDIPT
rezultate, feedback din partea
CJ Alba
elevilor si firmelor
Alba
Includerea în cadrul CLDPS
Alba și a reprezentanților
agenților economici pentru
domeniul Turism și alimentație,
Economic - Comerț
Obiective /Activitate
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Revizuirea programelor şcolare și
creșterea ponderii conținuturilor
practice, orientate spre descoperirea şi
dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor
elevului
Asigurarea unor manuale, materiale
didactice de calitate, actualizate
astfel încât pregătirea elevilor să fie în
acord cu noile evoluţii tehnologice/ale
pieţei

ISJ Alba
Unități de învățământ tehnologic
Companii
Coordonator regional CNDIPT
CJ Alba
CLDPS Alba
ISJ Alba
Unități de învățământ tehnologic
Coordonator regional CNDIPT
CJ Alba
Companii
CLDPS Alba

Bugete locale

2018-2023

Bugete locale
Fonduri nerambursabile
Fonduri private

2018-2023

Inclusiv comasarea orelor de
practică

D3. Asigurarea unei mai bune informări a elevilor, părinţilor, şomerilor şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă privind
oportunităţile unei cariere profesionale în domeniul tehnologic, în judeţul Alba
Termen de Observaţii
realizare
O1. Informarea si consilierea elevilor şi părinţilor privind oferta educaţională VET din judeţul Alba în vederea angajării tinerilor
absolvenţi în domeniile respective la nivelul judeţului Alba
Promovarea VET prin caravane şi
ISJ Alba
Bugete locale
2018-2023
Promovarea meseriilor
campanii de informare adresate
Unități de învățământ tehnologic
Fonduri nerambursabile
elevilor (începând din clasa a V-a) şi Companii
Fonduri private
Accent pe campanii de promovare
părinţilor
CJ Alba
în medii defavorizate
APL
ADSEA - CROFP
Schimburi de experienţă între
CLDPS
elevi din VET şi elevi de
gimnaziu
Vizite elevi - părinţi la firme –
Ziua porţilor deschise/Ziua
industriei/ serviciilor/ turismului,
Şcoala ALTFEL, etc.
Obiective /Activitate

Responsabili

Surse de finanţare
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Dezvoltarea de parteneriate şcoli
gimnaziale – companii din zone
arondate/de interes, care să vizeze
educaţia tehnologică a elevilor

ISJ Alba
Unități de învățământ tehnologic
Companii
CJ Alba
APL

Bugete locale
Fonduri nerambursabile
Fonduri private

2018-2023

Dezvoltarea activităţilor de
consiliere vocaţională în şcoli,
adresate elevilor și părinților

CJRAE Alba
ISJ Alba
CJ Alba
ADSEA - CROFP
Furnizori privați de consiliere
vocațională

Bugete locale
Fonduri nerambursabile
Fonduri private

2018-2023

Dezvoltarea activității de consiliere
profesională a elevilor, corelat cu
practica de specialitate

Material didactic pentru
experimentarea abilităţilor
elevilor în diverse domenii,
prezentări meserii, vizite de
lucru/ateliere la firme pentru
cunoaşterea meseriilor
Atragere de resurse umane
Includerea unui număr cât mai
mare de copii în evaluare
aptitudini

CJ Alba
Bugete locale
2018-2023
ADSEA - CROFP
Fonduri nerambursabile
Furnizori privați de consiliere
Fonduri private
vocațională
Companii
O2. Informarea şomerilor şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă privind oportunităţile unei cariere profesionale în domeniul
tehnologic, în judeţul Alba
Organizarea de campanii de
AJOFM Alba
Fonduri publice
2018-2023
Măsuri diferențiate în funcție de
informare privind oportunitățile unei CJ Aba
Fonduri private
vârstă, nivel de instruire, zone ale
cariere profesionale în domeniul
ADSEA – CROFP
Fonduri nerambursabile
județului
tehnologic
Companii
Furnizori privați de consiliere
vocațională
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Cap. VII. Implementarea şi monitorizarea Strategiei Judeţului
Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în
perioada 2018-2023
7.1.

Implementarea Planului de acţiuni al strategiei

În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile și proiectele
concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor
necesare, perioada de desfășurare, persoanele responsabile în proiect și partenerii implicaţi în
realizarea proiectului, sursele de finanţare.

Schema implementării

MECANISME DE IMPLEMENTARE
A. STRUCTURA INTERINSTITUŢIONALĂ
B. STRUCTURA DE RESURSE UMANE
C. PORTOFOLIUL DE METODE ŞI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE
A) STRUCTURA INTERINSTITUŢIONALĂ

Schema de implementare interinstituţională
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Consiliul Judeţean Alba
1. Asigură coordonarea implementării planului de măsuri prin desemnarea unei echipe de
management
2. Monitorizează implementarea
3. Evaluează implementarea
4. Revizuiește planul de măsuri
Companiile/Instituțiile/organizațiile partenere
1. Desemnează un responsabil din partea organizaţiei care să facă parte din echipa de
implementare a Strategiei
2. Participă la implementarea activităților specifice alături de alți parteneri
3. Coordonează implementarea anumitor activităţi, conform planului de acțiune
4. Raportează implementarea activităților pe care le coordonează
5. Participă la revizuirea planului de activităţi
B) STRUCTURA DE RESURSE UMANE – ECHIPA DE IMPLEMENTARE
INTERINSTITUŢIONALĂ
 Echipa de management a Consiliului Judeţean Alba
 Reprezentanţi instituţionali

Componența echipei de implementare a STRATEGIEI judeţului Alba în domeniul
EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE VET
CJ ALBA - ECHIPA DE MANAGEMENT
1.
2.
3.
4.

MANAGER
RESPONSABIL TEHNIC
JURIST
ECONOMIST
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REPREZENTANŢI AI PARTENERILOR
1. ISJ ALBA
2. Coordonator regional CNDIPT
3. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNOLOGIC
4. CJRAE ALBA
5. UNIVERSITĂȚI
6. COMPANII DIN JUDEȚUL ALBA
7. AJOFM ALBA
8. ADSEA – CROFP
9. FURNIZORI PRIVAŢI DE CONSILIERE VOCAŢIONALĂ/
FORMARE PROFESIONALĂ
10. APL
11. GAL
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ACTIVITĂŢI SPECIFICE ECHIPEI DE MANAGEMENT
MANAGER






Constituirea şi coordonarea echipei de implementare
Planificarea întâlnirilor de lucru
Planificarea priorităţilor în implementarea planului de acţiuni
Analiza stadiului implementării planului de acţiuni
Întocmirea rapoartelor de progres

RESPONSABIL TEHNIC
 Asigurarea comunicării între toate entitățile implicate în implementare, conform
planului de implementare
 Asigurarea întocmirii documentelor aferente întâlnirilor de lucru şi dezbaterilor
organizate pe perioada implementării
 Asigurarea activităţii de secretariat aferentă implementării strategiei (corespondenţă,
redactare documente, arhivare, etc.).
RESPONSABIL JURIDIC
 Asigurarea consultanţei juridice cu privire la aspectele juridice ce decurg din
implementarea planului de acţiuni (încheierea unor acorduri interinstituţionale,
asocieri, parteneriate, propuneri de modificări legislative)
RESPONSABIL ECONOMIC
 Asigurarea consultanţei financiare privind corelarea planului de acţiuni cu soluţiile
financiare propuse
 Corelarea priorităţii acţiunilor din planul de activităţi cu bugetul instituţiei
 Fundamentarea bugetelor aferente activităţilor specifice instituţiei din Planul de
acţiuni al Strategiei
ACTIVITĂŢI SPECIFICE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE
 Reprezintă instituţia în cadrul activităţilor specifice
 Asigură comunicarea interinstituţională
 Participă, organizează, coordonează şi implementează în cadrul instituţiei activităţi
specifice.
ACTIVITĂŢI CONEXE de pregătire a echipelor de management şi implementare
 Desemnarea echipelor prin dispoziţie a conducerii instituţiei;
 Formarea profesională a echipelor de management al strategiilor pe următoarele
domenii: comunicare, elaborare instrumente de lucru pentru implementare şi
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monitorizare, utilizarea mijloacelor moderne de prezentare şi comunicare
instituţională, coordonare şi colaborare interinstituţională, planificare, prelucrare şi
stocare date, întocmire baze de date specifice;
 Metode de lucru: workshop, prezentare publică, dezbatere, comunicare.

C) PORTOFOLIUL DE METODE SI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE
Cuprinde totalitatea metodelor şi instrumentelor utilizate în vederea implementării
Planului de acţiuni din cadrul Strategiei.
Implementarea Planului de acţiuni se va realiza în etape, folosind ca metode de
implementare workshop-ul, prezentarea publică, dezbaterea, comunicarea, astfel:
Comunicarea clară a obiectivelor/acţiunilor/rezultatelor urmărite a fi implementate, către
membrii echipei de implementare/ consorţiului instituţional/publicului;
2. Prioritizarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni şi realizarea unui Grafic anual al
acţiunilor;
3. Organizarea de întâlniri periodice de lucru a echipei de implementare;
4. Stabilirea, pentru fiecare acţiune ce urmează a fi implementată, a obiectivelor,
activităţilor, resurselor umane (grupul de lucru), financiare, materiale necesare pentru
atingerea rezultatelor propuse;
5. Organizarea de întâlniri punctuale cu actori din sistemul de sănătate, implicaţi în acţiunile
propuse în Graficul anual al acţiunilor;
6. Dezbaterea în cadrul întâlnirilor punctuale cu actori din sistemul de sănătate a
problemelor legislative identificate, formularea şi transmiterea de propuneri legislative
forurilor responsabile;
7. Urmărirea calendarului de implementare a acţiunilor prioritare stabilite conform
Graficului anual al acţiunilor;
8. Analiza rezultatelor acţiunilor implementate conform Graficului anual al acţiunilor.
În implementarea Planului de acţiuni din cadrul Strategiei vor fi utilizate ca
instrumente:
1.

1.

2.

instrumente administrative (de planificare, implementare, monitorizare, evaluare) –
Grafic anual al acţiunilor, Fişa acţiunii, invitaţie de participare, agenda întâlnirii,
prezentări materiale informative, listă participanţi, minută întâlnire, rapoarte de
monitorizare, raport de evaluare, etc.
instrumente de comunicare (formale şi informale) – corespondenţă scrisă, prin email,
comunicare directă, brainstorming, grup de lucru pe internet, prezentări Power Point, etc.
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7.2.

Monitorizare şi evaluare

MONITORIZAREA
Monitorizarea implementării strategiei ca întreg și a acţiunilor concrete urmărește
realizarea obiectivelor în contextul acțiunilor/activităților propuse, a resurselor umane,
materiale și financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a
parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte, performanțele echipelor de
implementare, etc.
În cazul apariției de devieri de la planificare, a situațiilor de criză sau de forță majoră,
modificări ale elementelor de precondiţie, apariția de reacții negative sau neașteptate din
partea participanților la strategie sau proiect, etc., activitatea de monitorizare va genera acțiuni
de ajustare – restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente și
raționale soluții de remediere și readucere a Strategiei sau proiectelor pe sensul de
implementare prevăzut și, astfel, să se asigure realizarea impactului așteptat.

Cine face monitorizarea?
 Echipa de management instituţional prin intermediul Departamentului de planificare

Ce monitorizează?
 Activitatea echipei de implementare
 Planul de acţiuni aferent Strategiei
 Calitatea implementării
 Gestiunea termenelor stabilite

Cum? Prin ce mijloace?
 Rapoarte de progres realizate de Echipa de implementare şi supervizate de
Departamentul de planificare
 Întâlniri semestriale de analiză a stadiului implementării între Echipa de management
instituţional şi echipa de implementare a Strategiei
 Participarea la activităţi organizate de echipa de implementare
EVALUAREA
Evaluarea rezultatelor şi impactului implementării planului de acţiuni
Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce măsură Strategia și proiectele
componente și-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile și intangibile sunt cele
prevăzute, în termeni de eficiență, calitate și cantitate.
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Evaluarea se realizează la trei momente cheie:
 Evaluarea anterioară începerii acțiunii: se evaluează impactul potențial al acțiunii și
corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra
oportunităţii proiectului/acțiunii;
 Evaluarea intermediară a acțiunii: se efectuează la jumătatea perioadei de
implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultatele intermediare;
 Evaluarea finală se realizează după finalizarea unei activităţi/ proiect, imediat sau/și
după anumite perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultatele prevăzute.
Pentru realizarea monitorizării și evaluării, atât la nivel de strategie cât și la nivel de
acțiune individuală, se pot utiliza indicatori de progres, la nivel de strategie și indicatori de
impact și de rezultat, la nivel de acțiuni concrete.
Metodologia de evaluare are la bază o analiză a:
 gradului de realizare a indicatorilor cuprinşi în strategie;
 eficienţei implementării acesteia;
 impactului efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a şanselor
care au stat la baza Strategiei;
 sustenabilităţii rezultatelor obţinute;
 mecanismelor cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în
implementarea priorităţilor strategiei;
 eventualelor efecte secundare neplanificate;
 lecţiilor învăţate din implementarea actualei strategii pentru exerciţiile de planificare
viitoare.
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ANEXE
Anexa. 1. Date economice pe ramuri ale economiei naţionale, la nivelul judeţului Alba

Activităţi ale economiei
naționale - secțiuni (CAEN
Rev.2)

Numărul unităţilor
active
Anul
Anul
2015
2016
Număr

Total
A Agricultura, silvicultura si
pescuit
B Industria extractiva
C Industria prelucrătoare
D Producția si furnizarea de
energie electrica si termica,
gaze, apa calda si aer
condiționat

Număr

Investiții nete

Cifra de afaceri
Anul
2015
Milioane
lei RON

Anul
2016
Milioane
lei RON

Anul
2015
Milioane
lei RON

Anul
2016
Milioane
lei RON

7975

8183

14777

17706

1723

1773

417

424

…

…

…

…

34
1107

33
1115

195
7498

170
9786

39
1150

30
1060

21

18

375

319

77

51

69

63

177

186

117

35

809

816

817

874

54

50

2455

2437

3921

4387

86

361

874
495
180

916
503
185

1074
180
109

1204
202
108

122
15
9

116
18
10

115

129

121

127

678

751

304

317

43

30

228

237

60
117

67
147

10
39

10
50

1
5

1
8

R Activităţi de spectacole,
culturale si recreative

78

96

79

93

6

5

S Alte activităţi de servicii

117

119

E Distribuția apei; salubritate,
gestionarea deșeurilor,
activităţi de decontaminare
F Construcții
G Comerț cu ridicata si cu
amănuntul; repararea
autovehiculelor si
motocicletelor
H Transport si depozitare
I Hoteluri si restaurante
J Informații si comunicații
K Intermedieri financiare si
asigurări
L Tranzacții imobiliare
M Activităţi profesionale,
științifice si tehnice
N Activităţi de servicii
administrative si activităţi de
servicii suport
P Învăţământ
Q Sănătate si asistenta sociala

Notă: ... – lipsă date
Sursa: INS România, baze de date Tempo-online, septembrie 2018
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