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PARTEA I
CONTEXT
1.1. MISIUNEA ŞCOLII
Colegiul Tehnic “I.D.Lăzărescu” Cugir răspunde cerinţelor de dezvoltare socială şi profesională
a tinerilor şi adulţilor din zona Cugir, oferind o educaţie de cultură generală pentru viaţă şi o formare
profesională, de calitate, promovând norme şi idealuri ce vizează cultivarea respectului faţă de valori
precum: muncă, democraţie, libertate, adevăr, respect faţă de instituţii şi semeni.
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Cadrele didactice din Colegiul Tehnic îşi propun să ajute elevii pentru a se regăsi în calificările
profesionale pe care le urmează.
DEVIZA ȘCOLII:
”Fiecare elev are condiţiile sale specifice de viaţă, experienţele proprii, caracteristicile sale,
originalitatea sa. Elevul trebuie ajutat să îşi descopere propria vocaţie şi să se orienteze spre o
carieră .
Noi, Şcoala, împreună cu familia, îl vom călăuzi cu mult tact şi cu răspundere spre reuşită şi
împlinire, pentru că EL ne reprezintă.”
MOTTO:
" Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici; nu e destul să vrei, trebuie să şi faci.”
(J.W.Goethe)
1.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII
Prin specificul şi natura produselor pe care le execută - produse de înaltă tehnicitate – agen ții
economici din Cugir au avut mereu nevoie sporită de muncitori calificaţi, tehnicieni şi ingineri de
înaltă calificare. Principala sursă de asigurare a acestora este Şcoala Profesională - actualul Colegiu
Tehnic - şcoală înfiinţată în anul 1936.
De-a lungul anilor, şcoala a avut mai multe denumiri: “Şcoala industrială de ucenici”, “Şcoala
industrială pentru ucenici C.M.C. Cugir, “Şcoala profesională Nr.3 Metalurgica Cugir”, “Şcoala
Profesională Cugir”, “Grupul Şcolar U.M Cugir”, "Liceul Industrial nr.2 Cugir”, ” Grupul Şcolar
Industrial Construcţii de Maşini”.
Şcoala a parcurs o serie de transformări, astfel încât, în anul 1995 Grupul Şcolar Industrial
Cugir a fost cuprins în programul PHARE VET RO9405, ca şcoală de demonstraţie. Acest fapt
reprezintă o recunoaştere a valorilor umane date de această instituţie. Datorită acestui program, un
număr de 18 cadre didactice au participat la cursuri de formare, 10 au contribuit prin experienţa lor la
elaborarea de standarde educaţionale şi curriculare pentru familia ocupaţională mecanic. Deasemenea,
şcoala a beneficiat de o dotare cu aparatură, instrumente de măsură şi control, PC-uri, maşini unelte
care sunt utilizate în prezent în procesul instructiv-educativ desfăşurat în şcoală.
Din anul 2000, prin OMEN nr. 4565/19.09.2000, Grupul Şcolar Industrial Cugir îşi schimbă
denumirea în Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir.
Din anul 2013 în cadrul Colegiului funcționează Școala Profesională Cugir, care pregătește
absolvenți ai clasei a IX-a, indiferent de profil, în domeniul Prelucrărilor la rece, Strungari și Frezori.
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Școala

Profesională

Cugir,

funcționează

începând din anul școlar 2013-2014, în parteneriat

cu

Primăria orașului Cugir, ISJ Alba și un număr de
şase agenţi economici din oraş.

1.3 REALIZĂRILE ANULUI ŞCOLAR PRECEDENT (2016-2017)
Rezultate la olimpiadele și concursurile școlare:
Nr.

Numele şi

crt.

prenumele

Clasa

Profil

Domeniul

Specializarea

didactice
Tehnician

Ghișa

1

Alexandru

a XII-a B

Tehnic

Mecanică

operator

PREMIUL I,

tehnică de
calcul
Tehnician

2.

Gavra Raul

A IX-a B

Tehnic

GEOGRAFIE

operator
tehnică de
calcul
Tehnician

Torchearo

3.

Benjamin

Cadre

Locul

a XI-a B

Tehnic

Electronică

operator

automatizări

tehnică de
calcul

etapa
județeană

Micaciu
Alexandru,
Napău Dacia

PREMIUL
IIII,
etapa

Muscalagiu
Arabela

județeană

PREMIUL

Dache

III, etapa

Liliana,

județeană

Toma Florin

 La concursurile de Matematică s-au obținut următoarele rezultate:



Dintre cei 3 elevi participanţi la faza judeţeană a olimpiadei de matematică, eleva Ioani
Mihaela din clasa a XII-a A, pregătită de prof. Precup Claudia, s-a calificat pentru faza
naţională a Concursului Naţional de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” de la Iaşi,

unde a obținut Mențiune. Elevul Goța Mihai a obținut mențiune la faza județeană.
 Activitatea sportivă s-a materializat prin următoarele rezultate:
Premiul I la etapa judeţeană la Fotbal, clasa a XI-a A






Premiul I la etapa zonală a concursului Sanitarii pricepuți
Premiul I la Concursul Național de Comunicări științifice, disciplina
biologie
Premiul II la Concursul Național Electrotehniada - creativitate în
știință și tehnologii

Formarea continuă a cadrelor didactice, prin CCD:
 Gradul I - 1 cadru didactic
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 Gradul II – 1 cadru didactic
Sursa: Raportul comisiei de perfecţionare



Reparat 3cabinete și zugrăvit 3 cabinete



Reparat terenul de sport și atelierul școală
Sursa: Raportul de activitate al serviciului administrativ

 Planul de şcolarizare pentru anulul 2016– 2017 a fost realizat în proporție de 85%. Sursa:
Statistici secretariat

Achiziţionarea și instalarea sistemului de supraveghere video pe holuri și în sălile de clasă



unde s-au desfășurat probele din cadrul examenului de Bacalaureat, 2017.
Sursa: Raportul de activitate al serviciului administrativ

1.4. PROPUNERI OFERTE ŞCOLARE
1.4.1. PROPUNERI DE OFERTĂ ŞCOLARĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018
A. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI
Nr.

Profil

Crt.

Domeniul pregătirii de
bază

1

Servicii

Economic

2

Tehnic

Electromecanică

Calificarea profesională
Tehnician în activităţi
economice
Tehnician electromecanic

Durata

Clase / Elevi

4 ani

1 / 28

4 ani

1 / 28

B. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL RUTA PROGRESIVĂ SERAL
Nr. Crt.

Domeniul

Calificarea profesională

Durata

Clase / Elevi

3

Mecanică

Tehnician prelucrări mecanice

2,5 ani

1 /28

C. ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL/ DUAL

5

Nr. Crt.

Domeniul

Calificarea profesională
Operatori pe mașină cu comandă numerică,

Durata

Clase / Elevi

4

Mecanică

sistem dual
Frezor, rabotor, mortezor,

3ani

0,5/ 14 locuri

5

Mecanică

sistem dual

3ani

0,5/ 14 locuri

6

Mecanică

Operatori pe mașină cu comandă numerică

3ani

0,5/ 14 locuri

7

Mecanică

3ani

0,5/ 14 locuri

Durata

Clase / Elevi

1an

1 /28

Frezor, rabotor, mortezor

D. ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL
Nr. Crt.

Domeniul

8

Mecanică

Calificarea profesională
Tehnician operator maşini cu comandă
numerică

E. ȘCOALA DE MAIȘTRI
Nr. Crt.

Domeniul

Calificarea profesională

Durata

Clase / Elevi

9

Mecanică

Maistru mecanic

3 semestre

1 /28

1.4.2. REZULTATELE ŞI EVOLUŢIA DIN ANUL ŞCOLAR 2016-2017
În anul școlar 2016-2017 unitatea de învățământ a funcţionat cu un total de

436 elevi

distribuiți în 20 clase, repartizate în toate formele de învăţământ, conform tabelului de mai sus.
CONCLUZII:
Absolvenții de liceu fără diplomă de Bacalaureat și angajații din diferite companii au fost
extrem de interesați de Școala Postliceală, cu calificarea profesională Tehnician operator maşini cu
comandă numerică. S-a ajuns apoi, din cererile agenților economici la nevoia de autorizare a Școlii de
maiștri, conf. cererii 1026/14.03.2017.
Este de remarcat faptul ca multe persoane care nu și-au finalizat studiile din diferite motive au
dorit să revină să-și continue studiile, în clasa a X-a FR, sau în clasa a XIII-a FR, aceste clase
realizându-se intergral, chiar fiind necesară o suplimentare a numărului inițial de locuri.
La învățământul profesional cererea și implicarea agenților economici a fost atât de mare încât
a necesitat aplicarea procedurii de admitere. Elevii școlii profesionale din toate nivelurile au efectuat
stagiile de practică la agenții economici din oraș, care au fost mulțumiți de activitatea elevilor noștri.
Ne orientăm mult mai atent pe colaborarea cu acei agenți economici locali care să ne ajute atât
la formarea competențelor necesare cât și la o evaluare finală a absolvenților fiecărui nivel.
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TRASEUL EDUCAȚIONAL OFERIT DE
COLEGIUL TEHNIC ”ION D. LĂZĂRESCU” CUGIR
ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018

1.4.3. REZULTATELE ŞI EVOLUŢIA DIN ANUL ŞCOLAR 2016-2017
În anul scolar 2016-2017 Colegiul Tehnic funcţionează cu un total de 426 elevi distribuiți în 20 clase,
repartizate în toate formele de învăţământ, conform tabelului de mai jos:

CLASA
IX A
XA
XI A
XII A
IX B
XB
XI B
XII B
XII C
XI SERAL
XII SERAL
XIII SERAL
IX FR
XIII FR
IX PROF.
X A PROF.
X B PROF.
XI A PROF.
XI B PROF.

Domeniul / Calificarea profesională
SERVICII
SERVICII
TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE
TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE
TOTAL SERVICII
ELECTRONICăA ȘI AUTOMATIZĂRI
TEHNICIAN PROIECTANT CAD
TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL
TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL
TEHNICIAN PROIECTANT CAD
TOTAL LICEU ZI
TEHNICIAN PRELUCRĂRI MECANICE
TEHNICIAN PRELUCRĂRI MECANICE
TEHNICIAN PRELUCRĂRI MECANICE
TOTAL LICEU SERAL
ȘTIINTE ALE NATURII
ȘTIINTE ALE NATURII
TOTAL FF ȘTIINTE
FREZOR/RABOTOR/ MORTEZOR
FREZOR/RABOTOR/ MORTEZOR
LĂCĂTUȘ MECANIC
STRUNGAR
ELECTROMECANIC
TOTAL PROFESIONALĂ
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TOTAL elevi
22
26
17
25
90
28
18
21
21
15
82
28
13
9
50
28
31
59
30
18
21
21
14
104

I POSTLIC.

POSTLICEALĂ
TOTAL ELEVI COLEGIU

28
426

Sursa: Serviciul secretariat

CONCLUZII:
Campania de promovarea a Școlii Profesionale Cugir de către Colegiul Tehnic împreună cu
agenții economici parteneri a dat rezultate, elevii alegând această școală, cu gândul de a deprinde
anumite abilități tehnice necesare în piața muncii. Au fost atrași și de bursele acordate de către agenții
economici parteneri, în valoare de 200 lei lunar, pe lângă bursa pe care elevii de la profesională o
primesc de la minister (încă 200 lei).
Absolvenții de liceu fără diplomă de Bacalaureat și angajații din diferite companii au fost
extrem de interesați de Școala Postliceală, cu calificarea profesională Tehnician operator maşini cu
comandă numerică, anul acesta propunându-ne, după o pauză de aproape 10 ani, înfiin țarea nivelului 5
pentru Școala de maiștri.
1.5. CONTEXTUL NAŢIONAL
Dintre priorităţile naţionale care se vor axa pe îmbunătăţirea actului educaţional din fiecare
clasă, laborator, sala de sport, amintim următoarele:
 Sporirea accesului tuturor copiilor la o educație de calitate.
 Reducerea ratei de abandon școlar.
 Creșterea participării la educație: monitorizarea participării școlare, reducerea absenteismului.
 Creșterea calității activităților educaționale.
 Ameliorarea rezultatelor școlare și, ca o consecință, a celor obținute la examenele naționale.
În plan naţional, Programul Naţional de Reformă (PNR) 2011 – 2013, adoptat de către
Guvernul României la 29 aprilie 2011, constituie platforma-cadru pentru definirea şi aplicarea
politicilor de dezvoltare economică a României în concordanţă cu politicile Uniunii Europene și
reprezintă instrumentul de transpunere, la nivel național, a obiectivelor Strategiei Europa 2020.
Țintele pentru anul 2020, asumate de România prin PNR 2011-2013 sunt următoarele:


Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta 20-64 de ani: 70%



Investitíțiilor în cercetare-dezvoltare: 2% din PIB



Reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea la 24% a ponderii energiei
regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 19% a eficienţei energetice



Rata abandonului școlar timpuriu: 11,3%;
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Rata populației cu vârsta de 30-34 de ani absolventă a unei forme de educație terțiară:
26,7%;



Reducerea cu 580.000 a numărului de persoane aflate în risc de săracie și excluziune socială

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 stabileşte o nouă viziune asupra învăţământului şi în
particular asupra IPT. Legea statuează rolul esenţial al documentelor strategice de planificare de nivel
regional, judeţean şi local în distribuţia teritorială şi pe calificări a ofertei de formare profesională.
Conform principiilor care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior menţionate în lege,
structurile manageriale consultative au rol esenţial din perspectiva asigurării principiului relevanţei în
baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice şi a principiului
fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare.

Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în ÎPT
Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar vizează transferul

de autoritate, responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi
financiar către unităţile de învăţământ şi comunitatea locală.
Descentralizarea funcţională implică şi antrenarea sporită în mecanismele decizionale a
partenerilor sociali, pentru a garanta apropierea deciziei de beneficiarii serviciului public de educaţie.
Cadrul instituţional pentru dezvoltarea parteneriatului social în educaţie şi formare
profesională se bazează pe structurile consultative iniţiate în sprijinul deciziei la nivel local şi regional.
Aceste structuri sunt:
-

La nivel regional: Consorţiul Regional TVET - organism consultativ al Consiliului de Dezvoltare
Regională;
- La nivel local (judeţean): Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) - ca
organism consultativ al Inspectoratelor şcolare judeţene;
- La nivelul şcolilor: Consiliile de administraţie/Consiliile şcolare;
- La nivel naţional: Comitetele sectoriale.
Principalele atribuţii în procesul de planificare în ÎPT ale structurilor menţionate sunt următoarele:
-

Comitetele sectoriale (la nivel naţional): validarea Standarde de Pregătire Profesională.
Consorţiul Regional: identificarea nevoilor de calificare la nivel regional, elaborarea Planurilor
Regionale de Acţiune pe termen lung pentru ÎPT (PRAI).
CLDPS: identificarea nevoilor de calificare la nivel judeţean şi elaborarea Planurilor Locale de
Acţiune pe termen lung pentru ÎPT (PLAI); avizarea planurilor anuale de şcolarizare.
Consiliile de administraţie / Consiliile şcolare: sprijinirea elaborării şi avizarea Planului de Acţiune
a Şcolii (PAS).
Consorţiul Regional şi Comitetele locale (CLDPS) sunt antrenate în elaborarea, respectiv

actualizarea anuală a documentelor de planificare strategică pe termen lung la nivel regional (PRAI)
şi local (PLAI), pe baza cărora la nivelul fiecărei se elaborează planuri şcolare de acţiune (PAS).
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La nivelul unităţilor şcolare, principalul instrument de planificare strategică pe baza analizei
mediului intern (autoevaluare) şi extern este concretizat prin Planurile de acţiune ale şcolilor (PAS).
Având în vedere mecanismele de finanţare în vigoare şi autonomia comunităţii locale, este
esenţială antrenarea autorităţilor locale în procesul de planificare strategică pe termen lung în ÎPT.
Principalele probleme identificate în cadrul acestui proces sunt referitoare la:
-

slaba legătură şi controlul redus între nivelul regional de planificare şi nivelul decizional în
învăţământ (inspectoratele şcolare judeţene şi şcolile, autorităţile locale);
finanţarea învăţământului preponderent centrată pe activităţile curente / pe termen scurt şi
foarte puţin pe nevoile şi priorităţile pe termen lung;
antrenarea insuficientă a agenţilor economici în efortul de planificare pe termen lung în ÎPT;
neimplicarea sau implicarea formală a partenerilor din Consiliile de Administraţie ale Şcolilor
în procesul de planificare pe termen lung la nivelul şcolii.
Un alt domeniu al descentralizării funcţionale este curriculum în dezvoltare locală (CDL -

componentă importantă a planului de învăţământ) care vizează adaptarea conţinutului pregătirii la
cerinţele locale din partea beneficiarilor instruirii (agenţi economici, comunitate locală, elevi). Din
păcate, în practică se constată de multe ori o antrenare redusă sau formală din partea şcolilor a
agenţilor economici în elaborarea CDL.
Un alt aspect de importanţă strategică şi practică pentru validarea rezultatelor procesului de ÎPT
este în legătură cu organizarea şi derularea examenelor de absolvire, care conform metodologiilor
în vigoare implică obligatoriu cooptarea agenţilor economici ca membri ai comisiilor de examinare.
Rezultatele absolvenţilor la aceste examene (cu procent de reuşită apropiat de 100% în învă țământul
profesional și în cel postliceal) oferă motive de îndoială cu privire la efectivitatea participării
agenţilor economici în cadrul acestora.
Contextul european
Educaţia şi formarea profesională, în strânsă legătură cu politicile de ocupare a forţei de muncă,
constituie una dintre componentele prioritare ale politicilor şi programelor UE.
În mai 2009, Consiliul pentru educație a adoptat concluziile pentru definirea unei agende politice
pentru decada post-Lisabona – „Education and Training 2020" („ET 2020”).
ET 2020 – cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale
în perspectiva anului 2020 – stabilește 4 obiective strategice și 5 benchmark-uri.
Obiective strategice pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării pentru
perioada până în 2020:
1.

Realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și a
mobilității.
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Vizează, printre altele: • Strategii de învățare pe tot parcursul vieții • Instrumente de referință
europene • Parcursuri educaționale mai flexibile • Valorizarea educației non-formale și informale
• Calitatea sistemelor de orientare și consiliere • Dezvoltarea unor noi forme de învățare și
utilizarea unor noi tehnologii de predare-învățare • Mobilitate în scop educațional (cursanți,
profesori, formatori).
2.

Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării.
Vizează, printre altele: • Competențele de bază (alfabetizare, matematică, știință și tehnologie,
competențe lingvistice)

• Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, a formatorilor și a

managerilor din educație • Asigurarea calității • Utilizarea eficientă și durabilă a resurselor.
3.

Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei
active.
Vizează, printre altele: • Programe remediale, de prevenire și recuperare a p ărăsirii timpurii a
școlii • Educația și îngrijirea timpurie • Echitate și diversitate.

4.

Stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului
antreprenorial, la toate nivelurile de educație și formare.
Vizează, printre altele: • Parteneriatele între mediul de afaceri, educație și formare profesională,
cercetare • Competențele transversale-cheie, educația antreprenorială, alfabetizarea digitală •
Medii de învățare inovatoare.

Benchmark-uri pentru 2020, adoptate in cadrul ET 2020:
1) Până în 2020, în medie cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de
învățare de-a lungul vieții.
2)

Până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani cu competențe scăzute de citire,
matematică și științe exacte ar trebui să fie mai mic de 15 %.

3) Până în anul 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani care au absolvit învățământul ter țiar,
ar trebui să fie de cel puțin 40 %.
4) Până în 2020, proporția abandonului școlar timpuriu din sistemele de educație și formare ar
trebui să fie sub 10 %.
5) Până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru
înscrierea obligatorie la școala primară ar trebui să beneficieze de educație preșcolară.
Benchmark-urile 3 și 4 de mai sus, adoptate în cadrul ET 2020, au primit apoi o și mai mare
importanță prin includerea lor între cele 5 obiective majore (headline targets) ale strategiei care
definește dezvoltarea economico-socială a Europei pentru anul 2020 (Strategia Europa 2020 pentru
creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii).
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Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei,
care să ajute Uniunea, să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o economie inteligentă,
durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi
coeziune socială.
Europa 2020 propune trei priorităţi care se susţin reciproc:
-

creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;

-

creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării
resurselor, mai ecologice şi mai competitive;

-

creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de
muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.

Pe baza acesor priorități, strategia UE definește următoarele obiective principale pentru deceniul
2010-2020:


Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, să ajungă la cel
puțin 75%.



Alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare.



Obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de 1990, sau
cu 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea la 20% a ponderii energiei
regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ
cu 1990.



Reducerea ratei abandonului școlar timpuriu la maximum 10% și creșterea procentajului
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii superioare la cel puțin 40%
în 2020;



Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie.

 Strategia UE-2020 este însoțită de șapte inițiative emblematice (“Flagship initiatives”), menite să
stimuleze sinergia politicilor și programelor în sprijinul realizării de progrese în cadrul fiecăreia din
cele trei teme prioritare, după cum urmează: „Agendă digitală pentru Europa”, “O Uniune a
inovării”, “Tineretul în mişcare”, “O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării
resurselor”, “O politică industrială pentru era globalizării”, “Agenda pentru noi competențe și
locuri de muncă”, “Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale”.
Dintre angajamentele și măsurile propuse în cadrul

inițiativelor emblematice cele mai

relevante pentru piața muncii, educație și formare profesională sunt: “O Uniune a inovării”,
“Tineretul în mişcare”, “Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă”.
Ințiativa emblematică „O Uniune a inovării”
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Punctul de pornire al inițiativei „O Uniune a inovării” este centrat pe crearea unui sistem de
educație și formare modern, care să promoveze excelența și dezvoltarea competențelor.
Comisia va sprijini colaborările între întreprinderi si instituțiile de învățământ, prin crearea
unor „alianțe ale cunoașterii” între sistemele de învățământ și întreprinderi pentru dezvoltarea unor
noi programe care să acopere lacunele în ceea ce privește competențele de inovare.
Dintre măsurile inițiativei „O Uniune a inovării” la nivelul statelor membre se desprind:
-

reformarea sistemelor de cercetare-dezvoltare și inovare pentru a promova excelența și
specializarea inteligentă;

-

consolidarea cooperării între universități, mediul de cercetare și întreprinderi;

-

asigurarea unui număr suficient de absolvenți de universități de științe, matematică și inginerie;

-

promovarea creativității, inovării și spiritului antreprenorial;

-

alocarea cu prioritate a cheltuielilor destinate cunoașterii, inclusiv prin folosirea stimulentelor
fiscale și a altor instrumente financiare pentru a promova investiții private mai semnificative în
cercetare-dezvoltare.

Ințiativa emblematică “Tineretul în mişcare”
Linii de acțiune principale ale ințiativei emblematice “Tineretul în mişcare”:

 Dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare profesională moderne care să asigure
competențe-cheie și excelență:
-

Investiții mai mari, mai țintite și durabile în educație și formare; asigurarea celui mai bun
randament al resurselor publice; diversificarea surselor de finanțare;

-

Consolidarea acțiunilor pentru reducerea abandonului școlar timpuriu;

-

Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere profesională: informații de bază pentru
planificarea carierei (informații ref. la parcursurile educaționale și de formare, oportunități de
angajare); acțiuni de îmbunătățire a imaginii sectoarelor și profesiilor cu potențial de angajare;

-

Promovarea învățării și predării de calitate;

-

Accentul pe competențele cheie pentru economia și societatea bazată pe cunoaștere, de ex. a
învăța să înveți, comunicarea în limbi străine, competențele antreprenoriale, TIC, învățarea
online, competențele în domeniul matematicii (inclusiv competențele numerice) și științelor.

-

Creșterea atractivității, ofertei și calității EFP: conform proiecțiilor, cca. 50 % din totalul
locurilor de muncă din 2020 vor fi pentru calificări de nivel mediu rezultate din programe de
educație și formare profesională;

-

Promovarea experienței timpurii la locul de muncă ca factor esențial pentru facilitarea intrării
pe piața muncii și orientarea carierei: programe de tip ucenicie și stagii de practică de calitate;
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-

Propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, inclusiv abordarea obstacolelor juridice și
administrative ale stagiilor transnaționale. Sprijinirea unui acces mai bun și a unei participări
mai bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin încurajarea întreprinderilor să ofere locuri
pentru stagii și să devină bune întreprinderi-gazdă (de exemplu, prin etichete de calitate sau
premii), precum și prin acorduri între parteneri sociali și ca parte a politicii de responsabilitate
socială a întreprinderilor (RSI).

-

Facilitarea parcursurilor și permeabilității dintre FP inițială, învățământul superior și FPC,
inclusiv prin dezvoltarea unor cadre naționale de calificare și prin menținerea unor parteneriate
strânse cu sectorul profesional.

-

Extinderea oportunităților de învățare non formală și informală; recunoașterea și validarea
acestor tipuri de învățare.

 Promovarea atractivității învățământului superior pentru economia bazată pe cunoaștere:
-

Mărirea proporției tinerilor care urmează un program de studii superioare sau echivalent;

-

Îmbunătățirea calității, atractivității și capacității de adaptare a învățământului superior;

-

Ameliorare cantitativă și calitativă a mobilității și a capacității de inserție profesională

 Susținerea unei dezvoltări puternice a învățării transnaționale și a mobilității profesionale
pentru tineri:
-

Promovarea mobilității tinerilor în scop educațional: obiectivul ca până în 2020 to ți tinerii din
Europa să poată avea posibilitatea de a-și petrece în străinătate o parte din timpul alocat
parcursului educațional, inclusiv prin formare la locul de muncă;

-

Promovarea mobilității profesionale a tinerilor

 Măsuri de reducere a șomajului și de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor:
-

Sprijin pentru obținerea primului loc de muncă și începerea unei cariere.

-

Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situației tinerilor care nu sunt încadrați
profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare pe baza unor date
comparabile la nivelul UE, ca sprijin pentru elaborarea politicilor și pentru învă țarea reciprocă
în acest domeniu.

-

Se recomandă Statelor membre asigurarea faptului că toți tinerii sunt încadrați în muncă, își
continuă studiile sau fac parte dintr-un program de activare în termen de patru luni de la
absolvirea școlii, ca parte a unei „garanții pentru tineret”.

 Sprijinirea tinerilor cu risc
 Susținerea tinerilor antreprenori și a activităților independente
Inițiativa emblematică “Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă”
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Dintre măsurile inițiativei “Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă” la nivelul statelor
membre se deprind:
-

Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social;

-

Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin implicarea
partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi fomare profesională;

-

Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor
corelat cu EQF;

-

Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior şi prin
formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor cerute pentru
angajare în formarea continuă şi pe piaţa muncii.

1.6. PRIORITĂŢI, OBIECTIVE ŞI ŢINTE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL
În anul 2020, judetul Alba va beneficia de un învăţământ profesional şi tehnic consolidat,
eficient, orientat către piaţă şi adaptat nevoilor în schimbare ale comunităţii locale şi aspiraţiilor
individuale.
Planul local de acţiune PLAI vizează dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic la
nivelul judeţului Alba fiind elaborat în strânsă legătură cu PRAI. Prin analizarea PRAI și PLAI rezultă
următoarele: priorităţi, obiective şi ţinte.

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei ÎPT din județ cu nevoile de calificare
ŢINTE - INDICATORI DE IMPACT:
-

Până în 2020, rata şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 ani: maxim 15% la nivel
regional (faţă de 30,2% în 2009, conf. INS, datele din AMIGO)
Până în 2020, ponderea şomerilor din grupa 15-24 ani în numărul total de şomeri înregistraţi în
evidenţele AJOFM: max. 12% la nivel județean (faţă de 17,4% la 31 dec. 2011)

Obiectivul 1.1: Identificarea nevoilor de calificare
Ţinta 1.1: Obţinerea de informaţii credibile, de calitate, periodic actualizate şi accesibile privind
nevoile de calificare
Obiectivul 1.2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare
Ţinta 1.2.1: Ajustarea structurii ofertei pe termen lung la nevoile de calificare (pe domenii de
pregătire şi calificări)
Ţinta 1.2.2: Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate
la nevoile viitoare ale unei economii în schimbare
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Obiectivul 1.3: Diversificarea serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT
Ţinta 1.3: Implicarea activă a şcolilor TVET în programe de formare a adulţilor şi alte servicii
în folosul comunităţii
Obiectivul 1.4: Asigurarea calităţii serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT
Ţinta 1.4: Imbunătățirea asigurării calității și implementarea recomandărilor EQAVET pentru
sistemul de asigurare a calităţii în ÎPT
Resurse: Resurse din sistem; resurse locale, resurse atrase (programe cofinanţate din fonduri UE, etc.)
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PRIORITATEA 2: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere
Obiectivul 2.1: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea
unui loc de muncă
Ţinta 2.1: Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere

PRIORITATEA 3: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării şcolilor
din ÎPT
Obiectivul 3.1: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT

Ţinta 3.1: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii (spaţii de curs, laboratoare, ateliere,
infrastructura de utilităţi)

Ţinta 3.2: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane
din ÎPT
Obiectivul 4.1: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic din


ÎPT
Ţinta 4.1: Toţi profesorii din ÎPT participă anual la o formă de perfecţionare metodică şi de
specialitate

PRIORITATEA 5: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT
Obiectivul 5.1: Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru
asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT
 Ţinta 5.1: Creşterea reprezentativităţii partenerilor sociali în Consiliile de administraţie ale şcolilor
 Ţinta 5.2: Dezvoltarea de reţele funcţionale de colaborare sistematică cu partenerii sociali
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PRIORITATEA 6: Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere
în educaţie
Obiectivul 6.1: Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului
şcolar
Grupuri ţintă prioritare:
- elevii din rural şi zone mai izolate (cu accent pe calitatea serviciilor, varietatea opţiunilor accesibile)
- minorităţi etnice (dreptul la diversitate specifică, depăşirea barierele sociale, varietatea opţiunilor)
- elevii cu nevoi speciale (dificultăţile specifice de acces şi integrare)

Ţinta 6.1: Facilitarea accesului la educaţie pentru elevii din categoriile dezavantaje

Ţinta 6.2: Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar timpuriu
Sursa: PLAI
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PARTEA II
ANALIZA MEDIULUI
2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
2.1.1. Tendinţe demografice
La 1 iulie 2010, judeţul Alba număra 373755 persoane (14,8% din populaţia Regiunii Centru)–
( tab. 2.1)
Datele statistice furnizate de INS evidenţiază o scădere semnificativă a populaţiei în perioada
dintre ultimele două recensăminte (1992 şi 2002), tendinţă care continuă şi în prezent (v. perioada
2002-2010)

Tab.2.1
Populaţia stabilă la 1 iulie 2010
Total

Femei

Bărbaţi

Urban

Rural

%

%

%

%
(nr. pers.)
România

21431298

51,3

48,7

55,1

44,9

R. Centru
Alba

2523452
3722655

51,1
50,7

48,9
49,3

59,3
58,8

40,7
41,2

Sursa: INS, date prelucrate

Conform datelor statistice la nivelul anului 2010 ( tab.2.1), judeţul Alba are un grad relativ
ridicat de urbanizare(58,8%), mai redus decât cel regional (59,3%) dar peste media naţională.
(55,1%).
Structura pe sexe indică pe ansamblul populaţiei la nivel judeţean o uşoară preponderenţă a
persoanelor de sex feminin (50,7%), apropiat de

ponderea la nivel regional (51,1 - tab.2.1). În

mediul rural, raportul este echilibrat, cu un uşor avantaj pentru populaţia masculină.
Datele statistice privind evoluţia populaţiei după 1990 indică un declin demografic general,
mai accentuat pentru grupele de vârstă tinere.
În schimb a crescut numărul şi ponderea populaţiei vârstnice.
Structura pe vârste la 1 iulie 2010 ( fig.2.1), indică pentru grupa de vârstă 0-14 ani o pondere
(14,5%) mai mică decât la nivel la nivel regional (15,5%)
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Fig. 2.1. Sursa: INS, date prelucrate

Ponderea tinerilor din grupa de vârstă 15-19 ani la 1 iulie 2010 la nivelul județului Alba
(5,7%) este puțin mai mare decît la nivel regional (5,5%)
Deşi este majoritară pe ansamblu, populaţia feminină este în minoritate în grupele tinere de
vârstă (până la 39 de ani, conf. piramidei vârstelor detaliate de ADR pt.2009, pe baza datelor INS). În
mediul rural, diferenţa în favoarea populaţiei masculine se păstrează până la vârste mai înaintate decât
în urban.
Extremele de vârstă - grupele 0-14 şi peste 65 ani - au o pondere mai mare în mediul rural faţă
de urban. Ponderea populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) este mai mare în mediul urban - situaţie
valabilă pentru toate grupele de vârstă din intervalul 20-64 ani.– fig. 2.2
Grupele de vârstă 0-14 şi 15-19 ani au o pondere mai mare în rural faţă de urban, datorită unei
rate superioare de natalitate. Pierderea de către mediul rural, începând cu grupa de vârsta 20-24 ani, a
avantajului iniţial înregistrat în grupele 0-14 și 15-19 ani, datorat unei rate superioare de natalitate,
pare să indice tendinţa tinerilor de a părăsi satul.

Fig. 2.2. Sursa: INS, date prelucrate
20

Datele extrase din prognoza demografică realizată de ADR Centru pe baza datelor furnizate de
către Institutul Naţional de Statistică pentru perioada 2009-2025 indică (într-o variantă medie) o
reducere a populaţiei Judeţului Alba faţă de 2009 cu 50,2 mii locuitori până în 2025 (-13,43%),
respectiv cu 16,3 mii loc. până în 2015 (-4,36 %).
Pe grupe mari de vârstă, faţă de 2009, cea mai accentuată scădere se constată în grupa 0-14
ani, cu -10,29% (-5,6 mii pers.) până în 2015, respectiv cu 28,31 % (-15,4 mii pers.) până în 2025.
Ponderea persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani va înregistra o scădere mai accentuată la
nivel judeţean până în 2025 (14,67% ) decât la nivel regional (10,10 %). Se constată o uşoară creştere
a numărului persoanelor în vârstă (peste 65 ani) (6,68%), mult mai mică decât media regională
(14,36%) (tabelul 2.2).
Tab. 2.2.
Evoluţia populaţiei în perioada 2005-2025, pe grupe mari de vârstă – varianta medie - Mii persoane
2009

2015

2025

2015-2009

ANUAR

2025-2009

Abs.

%

Abs.

%

România

21649,9

20696,6

19243,4

-953,3

-4,40

-2406,5

-11,12

0-14 ani

3245,8

3024,6

2511,8

-221,2

-6,81

-734

-22,61

15-64 ani

15019,9

14606,0

13384,0

-413,9

-2,76

-1635,9

-10,89

65 +

3204,2

3066,0

3347,6

-138,2

-4,31

143,4

4,48

Regiune

2524,5

2460,6

2305,3

-63,9

-2,53

-219,2

-8,68

0-14 ani

389,4

366,6

299,0

-22,8

-5,86

-90,4

-23,22

15-64 ani

1780,0

1742,4

1600,2

-37,6

-2,11

-179,8

-10,10

65 +

355,1

351,6

406,1

-3,5

-0,99

51

14,36

Alba

373,8

357,5

323,6

-16,3

-4,36

-50,2

-13,43

0-14 ani

54,4

48,8

39,0

-5,6

-10,29

-15,4

-28,31

15-64 ani

262,4

253,5

223,9

-8,9

-3,39

-38,5

-14,67

65+

56,9

55,2

60,7

-1,7

-2,99

3,8

6,68

Sursa: INS şi statistica regională

Figura 2.3 ilustrează schimbările care se vor produce în raportul dintre tineri şi vârstnici.
Până în 2025, numărul tinerilor se va menţine constant sub cel al vârstnicilor, populaţia judeţului
cunoscând un accentuat proces de îmbătrânire.
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Evoluţia tinerilor şi vârstnicilor
Jud. Alba, 2009-2025

0-14 ani
65 ani si peste

Fig. 2.3. Sursa: datele din prognoza INS

În ceea ce priveşte populaţia de vârstă şcolară şi preşcolară, se prognozează reduceri
semnificative în grupele 11-14 şi 15-18 ani, care, faţă de 2005, scad cu 22,6% până în 2015,
respectiv 37,8 %, iar până în 2025 cu 24,9%, respectiv 43,2% ( tab.2.3)
Tab. 2.3
Proiecţia evoluţiei populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară 2005-2025
- Mii persoane
2015-2005
2005

2015

2025

România

6085,6

4832,5

3-6 ani

867.4

7-10 ani

2025-2005

Abs.

%

4313,9

- 1251,1

- 2,6

-1762,8

- 40,9

831,3

663,05

-36,1

-4,2

-204,4

- 23,6

885.4

857,0

739,6

-28,4

- 3,2

-145,8

- 16,5

11-14 ani

987.4

835,4

805,7

-152,0

- 15,4

- 181,7

-18,4

15-18 ani

1398.03

880,7

845,3

-517,3

- 37,0

-543,7

- 39,5

19-24 ani

1947.4

1428,1

1260,2

-519,3

- 26,7

-687,2

- 35,3

Regiune

721,2

580,1

531,9

-141,1

-19,6

-189,3

-26,2

3-6 ani

103,1

102,6

81,5

-0,5

-0,5

-21,6

-20,9

7-10 ani

102,5

106,2

91,1

3,7

3,6

-11,4

-11.1

11-14 ani

114,5

101,2

99,5

-13,3

-11.6

-15,0

-13,1

15- 18 ani

164,0

103,9

105,2

-60,1

-36,7

-58,8

-35,9
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Abs.

%

19 – 24ani

237,1

166,2

154,6

-70,9

-29,9

-82,5

-34,8

Alba

98,8

82,0

70,7

-22,2

-22,5

-42,6

-43,1

3-6 ani

14,7

13,8

10,9

-0,9

-6,1

-3,8

-25,9

7-10 ani

15,4

14,1

12,2

-1,3

-8,4

-3,2

-20,8

11-14 ani

17,7

13,7

13,3

-4,0

-22,6

-4,4

-24,9

15- 18 ani

24,5

15,2

13,9

-9,3

-37,9

-10,6

-43,3

32,5

25,2

20,4

-7,3

-22,5

-12,1

-37,2

19 – 24ani

Sursa: studiul demografic realizat de ADR Centru pe baza datelor din prognoza INS

Un interes particular pentru grupul ţintă principal al activităţii de planificare strategică în
învăţământul profesional şi tehnic îl reprezintă grupa de vârstă 15-18 ani din care fac parte elevii de
liceu şi cei de școală profesională.
În perioada 2005-2015, pentru efectivele din grupa de vârstă 15-18 ani se prognozează la
nivel regional o reducere cu

60150 persoane (-36,7%). La nivelul judeţului se prognozează o

reducere cu cca. 9245 persoane (-37,8%) - tab. 2.4.

Situaţia este şi mai dramatică până în 2025 când se prognozează o reducere a efectivelor din
grupa de vârstă 15 – 18 ani cu 43.2%.
Tab. 2.4
Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 15 – 18 ani
2015-2005
2005

2015

2025-2005

2025
absolut

%

absolut

%

-37,0

-552749

-39,5

România

1398034

880680

845285

-517354

Regiune

164024

103874

105162

-60150

-36,7

-58862

-35,9

Alba

24489

15244

13919

-9245

-37,8

-10570

-43,2
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Sursa: studiul demografic realizat de ADR Centru pe baza datelor din prognoza INS

Pentru grupa de vârstă 19 – 24 ani se prognozează până în 2015 o reducere a efectivelor cu
22,2% ( 7214 persoane), sub nivelul regional unde reducerea este de 29,9% (70923 persoane), iar până
în 2025 reducerea prognozată ar fi de 37% ( 12020 persoane) - tab.2.5.
Tab.2.5.
Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 19-24 ani
2015-2005
2005
România
Regiunea
Centru
Alba

2015

2025-2005

2025
Abs.

%

Abs.

%

1947386

1428109

1260223

-519277

-26,7%

-687163

-35,3%

237126

166203

154632

-70923

-29,9%

-82494

-34,8%

32453

25239

20433

-7214

-22,2%

-12020

-37,0%

Structura detaliată pe vârste şi evoluţia până în 2025 este prezentată grafic în piramida
comparativă a vârstelor.
Efectele acestor evoluţii vor afecta direct populaţia şcolară şi structura populaţiei în vârstă de
lucru (mai puţini tineri vor intra pe piaţa muncii), cu impact potenţial asupra dezvoltării economicosociale a judeţului.
Pe de altă parte, în intervalul de analiză 2015-2025, se estimează la nivel regional o consolidare
relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii (conform piramidei vârstelor din sudiul
demografic realizat de ADR Centru pe baza datelor din prognoza INS ), ceea ce în mod logic conduce
la o nevoie crescândă de formare continuă pentru adulţi - în atenţia şcolilor interesate de
compensarea pierderilor de populaţie şcolară!
La nivelul orașului Cugir s-a identificat o scădere constantă a popula ției, în decursul anilor din
cauza contextului economic și a locurilor de muncă tot mai puține. Conform informa țiilor de la biroul
de evidență a populației, se poate constata o mică creștere a numărului de locuitori la nivelul anului
2011, datorită investițiilor din zonă și întoarcerea persoanelor domiciliate în Cugir, din alte zone sau
din țările străine pe fondul recesiunii economice externe.
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Fig.2.4. Sursa: Strategia de dezvoltare a orașului Cugir 2014-2020

Populația orașului Cugir pe grupe de vârstă din 2011, este prezentată în figura 2.5.:

Fig. 2.5. Sursa: Strategia de dezvoltare a orașului Cugir 2014-2020

Populația orașului Cugir pe grupe de vârstă din 2009 este ilustrată în figura 2.6.:
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Fig. 2.6. Sursa: Strategia de dezvoltare a orașului Cugir 2014-2020

Conform datelor primite de la Biroul de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden ța
Persoanelor Alba, în ultimii 3 ani se poate constata o mică creștere a numărului de locuitori la nivelul
anului 2011, o scădere nesemnificativă în anul 2012 și ulterior creșterea foarte mică de locuitori în anul
2013 (în concordanță cu sporul natural).
În urma analizei celor două grafice (Fig.2.5 și fig.2.6.) putem constata că numărul total al
populației orașului Cugir este în creștere de la 26020 în 2009 la 28183 locuitori înregistra ți în
anul 2011. Se poate observa o scădere pentru persoanele de vârsta a III-a, dar și o scădere a numărului
de copii sub 5 ani cu 20,35%, ceea ce duce la calcularea unui spor natural negativ la nivelul
comunității cugirene.
Numărul în scădere al populației tinere se datorează migrației acesteia și deciziei să își facă un
viitor în alte țări, iar cei mai mulți dintre tinerii care urmează cursurile unei universități nu se mai
întorc în orașul Cugir.

Populaţia şcolară la nivelul oraşului raportată la anul în care vor absolvi clasa a VIII-a
Tab. 2.6
Anul
Nr.
elevi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

167

180

144

179

140

185
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Nr. de elevi

Absolvenți clasa a VIII-a

Nr.
elevi

Anul

Fig. 2.7. Sursa: Statistici primite de la şcolile din zona Cugir

La nivelul orașului Cugir se constată o evoluție alternativă a numărului de elevi care vor
absolvi clasa a VIII-a între anii 2102-2017. Cele mai mici efective de elevi vor fi în anii 2016 și 2014,
140 respectiv 144. Cele mai mari efective se vor înregistra în anul 2017, 185 de elevi. În anii 2013 și
2015 efectivele sunt aproximativ egale, aproximativ 180 elevi. În acești ani sunt cuprinși și elevii care
își continuă studiile după traseul de învățământ special.
Această evoluție prezentată în figura 2.7. va creea probleme în ceea ce privește realizarea
planului de școlarizare pentru perioada 2013-2017.
Concluzii
Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. De aici:
 Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de
investiţii corespunzătoare în capitalul uman.
a) Reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia externă. Apare
pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi tehnologie, medicină,
etc.) precum şi de tineri lucrători cu diverse calificări căutate pe piaţa europeană a muncii
(construcţii, asistenţă socială şi medicală, etc.).
Se desprinde nevoia de:
 Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la forţa de
muncă judeţeană/regională.
 Racordare realistă la piaţa europeană a muncii a activităţilor de informare, orientare şi
consiliere.
b) Se prognozează reduceri semnificative ale populaţiei şcolare (faţă de 2005):

7-10 ani: cu 8,4% până în 2015; până în 2025 cu 20,8%
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11-14 ani: cu 22,6% până în 2015; până în 2025 cu 24,9%

Cel mai însemnat declin se proiectează pentru grupul ţintă principal, în care se încadrează elevii de
liceu / şcoala de arte şi meserii:



15-18 ani: cu 37,8% până în 2015; până în 2025 cu 43,2% (faţă de 2005)

În cifre absolute, în intervalul de timp 2005-2015 scăderea de efective în grupa de vârstă 15-18 ani ar
fi de cca. 9245 persoane, reprezentând echivalentul dispariţiei la nivel judeţean a unui număr de
cca 20 de şcoli de mărime medie.
Reduceri semnificative de efective se înregistrează şi pentru grupa de vârstă 19 – 24 ani : 22,2% până
în 2015 respectiv 37% până în 2025.
În schimb, proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2025) o
consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce va conduce la o
nevoie crescândă de formare continuă - oportunitate în atenţia şcolilor interesate de compensarea
pierderilor de populaţie şcolară !
Faţă de aceste constatări, se recomandă:
 Măsuri la nivelul reţelei şcolare:
 Optimizarea alocării resurselor, prin:
 concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu
 rezolvarea problemelor de acces
 Colaborarea şcolilor în reţea sau chiar formarea unor consorţii de şcoli, care împreună să
realizeze:
 o ofertă cuprinzătoare şi diversificată
 eliminarea paralelismelor nejustificate
 colaborare pentru acoperire teritorială optimă
 diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi)

Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi
c) Fenomenul de îmbătrânire demografică conduce la:

Nevoi sporite de personal calificat - asistenţă socială şi medicală

Nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală)
d) Ponderea semnificativă a populaţiei feminine reclamă:
 Din partea ofertei de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină
 Programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie (ex. pentru mamele care participă
la cursuri de formare continuă: îngrijirea copiilor în cadrul şcolii pe parcursul orelor de curs)
e) Populaţia rurală. Deşi gradul de urbanizare al judeţului este relativ ridicat, ponderea populaţiei
rurale este semnificativă (41,2% în 2010).
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Structura pe grupe de vârstă indică o populaţie mai îmbătrânită şi o pondere mai mică a
populaţiei în vârstă de muncă din mediul rural, combinat cu tendinţa tinerilor de a părăsi
ruralul.
Faţă de aceste constatări, sistemul de educaţie şi formare profesională este chemat să contribuie prin
măsuri specifice vizând:
 Asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi varietate de opţiuni.
 Ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi creşterii competitivităţii economiei
rurale.
 Educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor
naturale din mediul rural.
 Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural.
f) Diversitatea etnică caracteristică regiunii, implică:
 Educaţie multiculturală.
 Soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor (având în vedere
dificultăţile de constituire a claselor pentru minorităţile cu număr mic de elevi dintr-o zonă)
 Programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate (conf. recensământului din 2002,
18,7% din populaţia rromă a ţării se înregistrează în regiunea Centru).

2.1.2 Mediul economic
Produsul intern brut/locuitor în Regiunea Centru, calculat pe baza puterii de cumpărare
standard (PCS), reprezenta în anul 2009 cca. 45% din media europeană și 96% din media na țională,
Regiunea Centru ocupând locul al treilea la nivel național, după Regiunile Bucureşti-Ilfov şi Vest.
În 2009, valoarea PIB/locuitor – indicator sintetic pentru aprecierea gradului de dezvoltare plasează judeţul Alba pe locul 3 la nivelul regiunii, fiind mai mic cu 3,19% decât media naţională şi
cu 0,7% sub cu cea regională- tab. 2.8.
Analizând evoluția PIB/locuitor în perioada anterioară crizei economice, se constată o tendinţă
de micşorare progresivă în timp a decalajului faţă de media europeană.
Tab. 2.8
PIB

PIB/locuitor
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Indici de disparitate (%)

(în mil. lei prețuri
curente)

(în lei prețuri
curente)

Față de nivelul
regional

Față de nivelul
national

(Regiunea = 100)

(România =100)

România

501139,4

23341,4

:

:

Reg. Centru

57100,9

22618,8

:

96,9

Alba

8391,6

22452,1

99,3

96,2

Brașov

16443,0

27522,5

121,7

117,9

Covasna

4030,3

18096,6

80,0

77,5

Harghita

5975,1

18405,4

81,4

78,9

Mureș

10854,0

18687,5

82,6

80,1

Sibiu

11406,9

26831,3

118,6

115,0

Sursa: INS, "Conturi naţionale Regionale"

Evoluțiile la nivel judeţean pe ramuri de activitate în perioada 2003-2009 evidenţiază o tendinţă
de creştere a ponderii VAB în servicii și în constructii în paralel cu scăderea ponderii industriei. –
fig.2.8.

Fig.2.8. Sursa: INS, "Conturi naţionale Regionale", ediţia 2010

Pe sectoare mari de activitate, în 2009, la nivel judeţean se detaşează sectorul serviciilor, cu o
pondere de 48,2% din VAB, urmat de industrie (34,6%), agricultură (9,6%) şi construcţii (7,5%) –
tab. 2.9.
Compariv cu structura VAB la nivel național și regional în 2009, judeţul Alba se caracterizează
prin ponderea mai mare a agriculturii și a industriei față de media regională și națională. Ponderea
serviciilor este mai mică față de nivelul național dar apropiată de media regională. (tab. 2.9).
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Tab. 2.9
- Structura comparativă a VAB pe judeţe şi ramuri de activitate, în anul 2009 (%) UE-27
Agricultură, silvicultură și pescuit

România

Regiunea
CENTRU

AB

BV

CV

HR

MS

SB

1,6

7,2

7,7

9,6

4,7

15,3

9,5

9,7

4,9

18,1

26,8

32,6

34,6

29,2

30,6

33,7

31,9

36,7

Constructii

6,3

11,7

10,5

7,5

14,4

6,7

6,9

9,2

11,7

Servicii, din care:

74,0

54,4

49,2

48,2

51,7

47,5

49,9

49,3

46,7

20,9

20,4

18,2

23,5

15,8

22,3

20,5

18,1

- Informaţii şi comunicaţii

4,3

1,9

0,9

3,3

2,2

1,3

1,3

1,5

- Intermedieri financiare şi asigurări

2,5

1,6

1,2

1,5

1,5

1,3

2,2

1,7

- Tranzacţii imobiliare

7,3

8,1

11,1

8,5

8,5

6,9

5,5

8,4

4,4

2,8

2,6

2,9

3,1

2,8

2,4

3,2

12,3

12,0

12,2

9,9

14,1

13,4

14,6

10,9

2,6

2,4

2,1

2,2

2,2

1,9

2,8

2,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Industrie, inclusiv energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat;
distribuția apei; salubritate, gestionarea
deșeurilor, activități de decontaminare

- Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul,
repararea autovehiculelor şi
motocicletelor; transport şi depozitare;
hoteluri şi restaurante

- Activităţi profesionale, știinţifice şi
tehnice; activităţi de servicii
administrative şi activităţi de servicii
suport
-Administraţie publică şi apărare,
asigurări sociale din sistemul public;
învăţământ, sănătate şi asistenţă socială
- Activităţi culturale şi spectacole; reparații
de produse de uz casnic şi alte servicii
TOTAL VAB

100,0

Sursa: Eurostat (pt. EU-27 şi România); calcule pe baza datelor din "Conturi naţionale regionale'' (pt. regiune şi judeţe). NOTĂ:
Datele EUROSTAT pentru 2009 sunt în clasificarea CAEN rev.1. Datele din tabelul de mai sus pentru România, regiune și jude țe
sunt conf. CAEN rev.2.

Comparaţia cu structura VAB în Uniunea Europeană (tab.2.9.) evidenţiază decalaje mari în
ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor a căror contribuţie procentuală la VAB se situează mult sub
media UE-27, în special în ceea ce priveşte intermedierile financiare şi seviciile pentru afaceri,
serviciile publice şi alte servicii. Este de aşteptat ca integrarea în UE să conducă în timp la
diversificarea şi dezvoltarea serviciilor. Ponderea relativ mare a industriei în prezent, corelată cu
evoluţiile descrescătoare din ultimii ani și semnele unei reveniri la sfârșitul intervalului analizat,
sugerează că evoluţiile viitoare sunt condiţionate de măsura în care vom face faţă presiunii
concurenţiale crescînde, prin creşterea competitivităţii şi dezvoltarea prioritară a unor ramuri
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industriale cu valoare adăugată mare. Compativ cu ponderea agriculturii şi silviculturii în structura
VAB în UE, acest sector deţine o importanţa relativ mare în economia judeţului, chiar dacă pe termen
lung este de aşteptat ca, prin dezvoltarea celorlalte sectoare, agricultura să-şi micşoreze ponderea
relativă în VAB.
Primul factor de creştere a PIB/ locuitor este productivitatea muncii, factor intensiv prin
excelenţă. Deși în creștere (cu 112% față de 1999), î n anul 2008, productivitatea muncii la nivel
regional, calculată pe baza puterii de cumpărare standard (PCS) reprezenta doar cca. 45% din nivelul
mediu din Uniunea Europeană (UE 27),. Comparativ cu celelalte regiuni, Regiunea Centru se situează
pe poziţia a treia, după Bucureşti şi Regiunea Vest.
Sursa: ADR Centru ,”Regiunea Centru - Elemente de competitivitate” 2010
În Judeţul Alba, în anul 2010 erau înregistrate un număr de 7398 de firme ca unităţi locale
active în industrie, comerţ şi alte servicii , cu un număr total de 56153 angajaţi.
Datele statistice pentru 2005—2008 evidenţiază dinamica întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM)
în perioada anterioară crizei economice care pe total au crescut la nivel regional atât ca număr de firme
(cu 78% cât şi ca număr de angajaţi (cu 43%). În schimb a scăzut la nivel regional cu 23% numărul de
firme şi cu 44% numărul de angajaţi în clasa întreprinderilor mari (peste 250 salariaţi). Din categoria
IMM, cele mai dinamice s-au dovedit microîntreprinderile (sub 9 salariaţi) .
Se remarcă o creştere continuă a ponderii personalului încadrat în IMM, care în 2008 totaliza
73,2% din numărul de angajaţi în firmele din regiune.
Intreprinderile mici şi mijlocii (sursa: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii,
Comertului si Mediului de Afaceri, “Raportul anual al sectorului IMM în România, 2010”)
În 2009, Regiunea Centru se situa, pe locul 2 (după Bucureşt-Ilfov) din punct de vedere al numărului
mediu de angajaţi în sectorul IMM-urilor raportat la 100 de locuitori (13,5), respectiv pe locul 4 din
punct de vedere al densităţii IMM la 1000 de locuitori (29,9). Dinamica acestor indicatori în ultimii ani
şi comparaţia cu media în UE (50 IMM la 1000 de locuitori) şi cu nivelul atins în Bucureşti-Ilfov (78,7
IMM la 1000 locuitori, respectiv 32,5 angajaţi în sectorul IMM-urilor raportat la 100 de locuitori),
precum şi creşterea continuă a ponderii IMM în totalul cifrei de afaceri indică potenţialul de creştere
şi importanţa sectorului IMM în economia regiunii.
După structura numărului de IMM pe sectoare de activitate în 2009, Regiunea Centru se
caracterizează prin cea mai mare pondere (13,3%), a numărului de IMM specializate în industrie.
În cadrul industriei, în Regiunea Centru, în anul 2009, cel mai bine reprezentate sunt IMM specializate
în industria lemnului şi în mecanică, urmate de industriile textilă şi alimentară. Coerent cu potenţialul
forestier şi cu tradiţia locală, Regiunea Centru se caracterizează prin cea mai mare pondere în 2009 a
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IMM specializate în industria lemnului şi a produselor din lemn (19,8% din IMM din regiune active în
industrie).
În cadrul serviciilor în 2007, la nivel regional, se detaşează comerţul (aproape 43% din totalul
IMM-urilor din servicii), urmate de “alte servicii” (cca. 38%), transporturi (10,8%) şi turism (cca.9%).
Se constată evoluţia în creştere la nivel naţional a ponderii numărului de salariaţii ai IMM din
construcţi, transporturi şi “alte servicii”.
În cadrul industriei, la nivel naţional în perioada 2005-2008 au crescut locurile de muncă în
IMM din industria metalelor de bază (+39%), a echipamentelor de transport (+16%), a electronicii şi
echipamentelor de optică (+16%), cauciucului şi maselor plastice (+16%), industria de maşini şi
echipamente (+6%) precum şi în alte industrii producătoare (+19%).
În aceeaşi perioadă, industriile în care au scăzut locurile de muncă la nivel naţional în cadrul
IMM au fost: industria alimentară şi a băuturilor (-29%), industria textilă (-10%), a pielăriei şi
marochinăriei (-3%) şi o uşoră scădere în industria prelucrării lemnului şi produselor din lemn (-1%) industrii reprezentative pentru regiunea Centru. Explicaţia în cazul industriei uşoare ar consta în
tendinţa de relocare către est (Asia, etc.), observată actualmente la nivel mondial. În cazul industriei
alimentare, situaţia s-ar putea îmbunătăţii în viitor, având în vedere potenţialul pieţei şi resursele
naturale, în măsura în care IMM româneşti vor reuşi să depăşească dificultăţile în legătură cu adaptarea
la standardele de calitate specifice şi concurenţei cu produsele din UE.
Principala formă de manifestare a impactului crizei economico-financiare asupra sectorului
IMM poate fi rezumata sub aspectul dificultatii ridicate de a accesa credite, ca urmare: a reducerii
interesului bancilor pentru clientii mici, a costurilor mai ridicate ale creditului, precum si a cerintelor
mai severe aplicate la analiza de bancabilitate a proiectelor si a bonitatii solicitantilor, toate acestea pe
fondul unei prudentialitati brusc sporite a bancilor în raport cu clientii de categorie mica si mijlocie. În
aceasta conjunctura de piata, complet schimbata fata de anul anterior, firmele au fost obligate la luarea
unor masuri urgente pentru ajustarea cheltuielilor administrative. Setul de decizii, ca raspuns la
dificultatile aduse de criza, a cuprins: diminuarea investitiilor, amânarea sau chiar abandonarea unor
proiecte de investitie, renegocierea contractelor cu furnizorii, restructurarea/diminuarea activitatii si în
consecinta reduceri de personal si de salarii.
Prin urmare, într-un asemenea tablou nefavorabil, s-a produs o diminuarea severa a rolului
IMM-urilor în crearea de locuri de munca în anul 2009, ca urmare a scaderii cu 11,3% a numarul
mediu anual de angajati în sectorul IMM la 31 decembrie 2009, fata de anul anterior.
La nivelul judeţului Alba cele mai mari investiţii brute în perioada 2008-2010 s-au înregistrat
în sectorul industriei prelucrătoare, urmate de firmele din comerț, întreținerea și repararea
autovehiculelor, activitățile de transport, depozitare si comunicaţii, și sectorul construcţii.
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Investiţii străine directe
În anul 2008, valoarea investiţiilor străine directe în Regiunea CENTRU a fost de 605 milioane
Euro - în scădere cu 38,4% faţă de anul anterior.
Soldul investiţiilor străine directe la sfârşitul anului 2008 au fost în Regiunea CENTRU de
4146 milioane Euro, reprezentând 8,3% din totalul la nivel naţional.
La nivelul judeţului Alba cele mai semnificative investiții străine sunt: Sebeș- Holzindustrie
Schweighofer (cherestea și elemente din lemn pentru construcții), Kronospan (plăci aglomerate);
Cugir- Star Transmission - Daimler AG (piese auto); Blaj - Bosch Rexroth Romania (elemente pentru
construcția de mașini); Alba Iulia - SEWS (Sumitomo Electric Wiring Systems - cabluri electrice
auto).
Industria
Indicele de specializare economică al unui judeţ, arată gradul de specializare într-un anumit
sector economic, mai precis, măsoară raportul dintre ponderea sectorului la nivel judeţean şi cea la
nivel regional, pondere măsurată în termenii populaţiei ocupate. Regiunea Centru se caracterizează
prin cel mai ridicat indice de specializare industrială din ţară, toate judeţele regiunii având indici de
specializare supraunitari.
În perioada 2000-2009, indicele de specializare industrială a scăzut la nivelul judeţului, de la
1,33 la 1,27. ( vezi tabelul 2.10.)
Tab. 2.10.
Indicele de specializare în industrie
2000
2004
2007
Regiunea Centru
1,32
1,23
1,25
Alba
1,33
1,18
1,27

2009
1,32
1,27

Sursa: ADR Centru, calculat pe baza datelor din Anuarele Statistice

Conform analizei din Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2007-2013, o caracteristică
deosebită a economiei judeţului Alba este că aici sunt reprezentate aproape toate ramurile
industriei, după cum urmează:
Tab.2.11.
Industria extractivă
Energie electrică şi termică, gaze şi apă
Industria prelucrătoare:
- alimentară şi băuturi
- industria tutunului
- textile şi produse textile
- confecţii din textile, blănuri şi piele
- pielărie şi încălţăminte
- prelucrarea lemnului
- mobilier
- chimie
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Alba
x
x
x
x
x
x
x
x

- celuloză, hârtie şi carton
- construcţii metalice şi produse din metal
- maşini şi echipamente
- maşini şi aparate electrice
- aparatură şi instrumente medicale
- mijloace de transport rutier
- metalurgie
- alte produse din minerale nemetalice

x
x
x

x
x

De interes pentru oferta TVET din judeţ este şi dezvoltarea în continuare a unor parcuri industriale.
Este cazul
 Parcului Industrial Cugir (PIC) Alba. Se dezvoltă afaceri în domenii cum ar fi: confecţii
textile, confecţii metalice, industrializarea lemnului, prelucrări mecanice şi construcţii de
maşini, cu instalatii electrice, bobinat si reparat motoare, tratamente termice si comert cu
ridicata al metalelor si minereurilor metalice şi altele.
În 2009, rata şomajului la nivel regional (10,7%) definit conform metodologiei Biroului
Internaţional al Muncii (BIM), se situează peste media la nivel naţional (6,9%) și european (9%). În
Regiunea Centru, în 2009, rata şomajului (BIM) în mediul rural (11%) este sensibil mai mare decât
rata şomajului rural la nivel naţional (5,4%). Rata şomajului (BIM) este mai mare în cazul bărbaţilor
(12,1%, faţă de 8,8% în cazul femeilor în 2009);
Şomajul ridicat al tinerilor (15-24 ani) la nivel regional: mai mare decât la nivel naţional
(30,2%, faţă de 20,8%), mai ales în mediul rural (26,4% la nivel regional , faţă de 15,5% la nivel
naţional)
Şomerii (BIM) din grupa 15-24 de ani reprezintă cea mai mare pondere (28,5%) în numărul
total al şomerilor din regiune, mai accentuat în mediul rural (32,4%). Raportat la întreaga populaţie
din grupa 15-24 de ani, 9,4% din tineri din regiunea Centru sunt şomeri.
La sfârşitul anului 2011 în evidenţele AJOFM erau înregistraţi 13,2 mii şomeri, în scadere faţă
de anul anterior.
În judeţul Alba, rata şomajului înregistrat a avut o tendinţă generală descrescătoare în perioada
2002-2007, urmată de o creștere substanțială în 2008-2009 cu tendință de ameliorare în 2010 și 2011.
Cu toate acestea, rata şomajului în 2011 depăşeşte în judeţul Alba, pe cea la nivel naţional si regional.

Fig. 2.9. Sursa: INS, Anuarul statistic. Pentru 2011, date furnizate de ANOFM
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Rata şomajului femeilor din evidenţele AJOFM este mai mică decât în cazul bărbaţilor.

Structura şomajului pe grupe de vârstă. Şomajul tinerilor
Structura şomajului înregistrat pe grupe de vârstă este ilustrată în fig.2.9.
Şomerii până la 25 de ani ocupă o pondere relativ mică în numărul total de şomeri înregistraţi
la AJOFM, 17,4% la nivel judeţean, (la 31.12.2011 ) faţă de 18.9% la nivel regional. (fig.
2.10)
Ponderea relativ mai mică din judeţul Alba , se explică prin numărul mare al şomerilor din
celelalte grupe de vârstă - fig.2.10.

Fig. 2.10. Sursa: ANOFM

Numărul şomerilor sub 25 de ani în judeţul ALBA a scăzut continuu în perioada 2004-2007,
pentru ca în 2008 și 2009 să se înregistreze un salt semnificativ urmat de o tendin ță de scădere
progresivă în 2010 și 2011 ( fig. 2.11.).
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Fig. 2.11. Sursa: ANOFM

Şomajul înregistrat de lungă durată
Ponderea şomerilor de lungă durată (peste 12 luni) din totalul şomerilor în vârstă de peste 25 de
ani înregistraţi la nivel judeţean în 2011 a fost de 26%, mai mică decât la nivel naţional (33,8%) şi
regional (27,1%).
În cazul tinerilor sub 25 de ani, ponderea şomajului înregistrat de lungă durată (peste 6 luni) a
fost în 2011 de 23,15%, mai mare decât la nivel naţional (17,8%) și regional (18,9%).
NOTĂ: Datele raportate de AJOFM ca şomaj de lungă durată evidenţiază doar şomerii înregistraţi care
au depăşit 12 luni în şomaj, respectiv 6 luni în cazul tinerilor sub 25 ani. Având în vedere că cei mai
mulţi dintre şomeri ies din evidenţele AJOFM odată cu încetarea perioadei de plată a ajutorului de
şomaj, datele raportate de AJOFM pentru şomajul de lungă durată apar mult mai mici decât în realitate.
Sursa: PLAI

Rata şomajului la nivelul oraşului Cugir:

În graficul de mai se poate observa evoluția numărului de șomeri la nivelul ora șului Cugir, pe
categorii: îndemnizați, neîndemnizați, femei, bărbați, și în funcție de studii, comparativ: luna
decembrie 2010 cu luna iunie 2013. Se poate constata o scădere a numărului de șomeri în iunie 2013
față de decembrie 2010, aproape la jumătate, lucru îmbucurător pentru întregul oraș.
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Fig. 2.12. Sursa: Strategia de dezvoltare a orașului Cugir 2014-2020

Analiza economică la nivelul oraşului
Numărul agenților economici pentru populația orașului Cugir este destul de mare având în
vedere sporul natural care este în scădere. Agenții economici care au sediul social în Cugir au obiecte
de activitate foarte diversificate, dominând: mecanică generală, armament și muniție, fabricarea
angrenajelor, cutiilor de viteză șia elementelor mecanice de transmisie, fabricarea mobilei și
exploatarea lemnului, confecții, și diferite tipuri de comerț, etc.
Din numărul total al SRL-urilor neradiate aflate pe raza orașului Cugir, func ționale sunt
aproximativ 500 dintre acestea, restul fiind suspendate sau cu întrerupere de activitate (graficul de mai
jos). Conform informațiilor primite de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba și
care au la bază înregistrările efectuate până la data de 30.07.2013, pe raza administrativ teritorială a
orașului Cugir au sediul social și funcționează în prezent 36 de societăți cu aport de capital străin, iar 9
societăți au întrerupt temporar activitatea.

Fig.2.13. Sursa: Strategia de dezvoltare a orașului Cugir 2014-2020
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În graficul din figura 2.13. este reprezentată comparația numărului de firme la nivelul anilor
2010 și 2012 la nivelul orașului Cugir. Se constată o creștere semnificativă a numărului de SRL-uri în
anul 2012 față de anul 2010 cu 235, și de PFA-uri cu 56 în anul 2012 față de anul 2010. Se observă o
creștere nesemnificativă sau stagnare la numărul de SA-uri, SNC-uri, RA-uri și OC-uri.

Fig.2.14. Sursa: Strategia de dezvoltare a orașului Cugir 2014-2020

În figura

sunt prezentați principalii agenți economici din orașul Cugir cu fluctua ția numărului

de angajați din anul 2009 până în anul 2012. Se observă că, societățile producătoare care exportă în
totalitate și lucrează pentru marile concerne, au avut o creștere a numărului de salaria ți (Star
Transmission, Nova Grup).

Fig. 2.15. Sursa: Strategia de dezvoltare a orașului Cugir 2014-2020
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2.1.3. Nevoile de competenţe previzionate pentru piaţa muncii din regiune
şi cea de la nivel local
Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru învăţământul
profesional şi liceal tehnologic
Criza economică care a debutat în ultima parte a anului 2008 a condus la o ruptură în evoluţiile
care păreau să se profileze din analiza anilor anteriori cu privire la şomaj şi locurile de muncă vacante.
Din acest motiv, analizele de mai jos, se limitează la evoluţiile anuale la nivel regional anterioare
anului 2008. Deoarece seriile de date lunare colectate de la debutul crizei (septembrie 2008) sunt prea
scurte pentru a permite extrapolarea unor tendinţe în condiţiile incertitudinilor actuale, se recomandă
monitorizarea în continuare a evoluţiilor şomajului şi locurilor de muncă.
Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de
următoarele domenii (în ordinea numărului de locuri de muncă vacante la nivel regional): mecanică,
comerţ, construcţii, economic, industrie textilă şi pielărie, fabricarea produselor din lemn, turism şi
alimentaţie, electric , electromecanic, electronică automatizări, industrie alimentară, materiale de
construcţii, silvicultură.
Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa muncii caracterizate prin
tendinţă generală de creştere a locurilor de muncă vacante, numărul şomerilor în scădre sau cu evoluţie
fluctuantă, balanţă locuri de muncă-şomeri pozitivă sau relativ echilibrată - atât pe ansamblul regiunii
cât şi în majoritatea judeţelor: construcţii, comerţ, economic, turism şi alimentaţie, industrie
alimentară.
Construcţii: la nivel regional şi în majoritatea judeţelor, numărul de locuri a crescut iar
numărul de şomeri a scăzut (cu unele fluctuaţii justificate de caracterul sezonier), iar balanţa locuri de
muncă-şomeri până în 2007 a înregistrat un deficit accentuat de forţă de muncă.
În comerţ şi în turism şi alimentaţie: la nivel regional şi în majoritatea judeţelor, numărul de
locuri a crescut iar numărul de şomeri a scăzut sau a a avut o revoluţie fluctuantă, înregistrând o
balanţă locuri de muncă-şomeri pozitivă sau echilibrată. Fluctuaţiile din domeniile comerţ şi turism şi
alimentaţie ar putea fi în legătură cu fluctuaţiile sezoniere, posibile nepotriviri între cerinţele
angajatorilor şi aşteptările salariaţilor/şomerilor, la care s-ar putea adăuga în cazul comerţului impactul
noilor magazine din reţelele de hiperemaketuri asupra micilor afaceri în domeniu.
Domeniul “economic” a cunoscut o tendinţă generală crescătoare la nivel regional şi în toate
judeţele, dar şi numărul de şomeri a crescut în trei din judeţele regiunii (Covasna, Mureş, Sibiu) în
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timp ce în celelalte judeţe a scăzut, evoluţii care au condus la o balanţă someri-locuri de muncă
echilibrată în judeţele Braşov, Harghita, Mureş şi Sibiu, negativă în Alba şi Covasna..
Industrie alimentară: la nivel judeţean şi regional şi în majoritatea judeţelor s-a înregistrat o
creştere a locurilor de muncă, scădere a numărului de şomeri în domeniu sau evoluţie fluctuantă.
Industria materialelor de construcţii a cunoscut o creştere la nivel regional a locurilor de
muncă vacante în paralel cu scăderea numărului de şomeri în ultimii 2 ani, îndeosebi pe seama
evoluţiilor în judeţele Mureş, Sibiu, Alba, iar în judeţul Mureş pare să se profileze un excedent de
locuri de muncă vacante comparativ cu numărul de şomeri în domeniu
Mecanica este domeniul care înregistrează la nivel regional un număr semnificativ de locuri de
muncă vacante dar şi de şomeri. Raportul locuri de muncă-şomeri rămâne deficitar, cu tendinţă de
ameliorare faţă de începutul perioadei analizate (2003-2007).
Similar cu mecanica, domeniile electric şi electromecanic până în 2007 s-a înregistrat - la nivel
regional şi în majoritatea judeţelor - o tendinţă de creştere a locurilor de muncă vacante şi de scădere
a numărului de şomeri, raportul locuri de muncă-şomeri rămâne însă deficitar (cu tendinţă de
ameliorare).
Industria textilă pare să se confrunte cu dificultăţi concretizate la nivel regionalprintr-o o
cerere de forţă de muncă neacoperită în cea mai mare parte a intervalului de timp analizat la nivel
regional şi în majoritatea judeţelor, pentru ca la sfârşitul perioadei pe ansambul regiunii locurile de
muncă vacante să scadă semnificativ în majoritatea judeţelor, în paralel cu o creştere a numărului de
şomeri.
Fabricarea produselor din lemn cunoaşte evoluţii contradictorii la nivel regional, prin
creşterea locurilor de muncă în paralel cu creşterea şomajului sau evoluţii fluctuante - pe ansamblul
regiunii şi în majoritatea judeţelor.
Tab.2.12
Domeniul de

Tendinţă locuri

pregătire.

muncă vacante

Tendinţă şomeri

Diferenţă locuri

Ocupaţii / grupe de ocupaţii relevante

vacante-şomeri
(prin nr. de locuri de muncă vacante
(2007)
în cadrul domeniului)

Construcţii,

↑ Regiune, AB

↓ Regiune, AB

(+) Regiune, AB

Zidari, Dulgheri, Zugravi, Instalatori, Constructori în beton armat şi

instalaţii şi

asimilaţi, Tehnicieni constructori, Montatori de izolatii termice si

lucr. publice

acustice etc.
OBS. Sector caracterizat prin fluctuaţii sezoniere
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Turism şi

↑ Regiune, AB

↓, AB

(+) Regiune

(≈) Regiune

(≈) AB

(≈) Regiune

(+)Regiune

↓ AB

(≈) AB

(≈) Regiune

(≈)Regiune

alimentaţie

Comerţ

Ospătari şi barmani, Bucătari, Valeti, cameriste si insotitori, Patiseri,
Cofetari

↑ Regiune, AB

Vânzători, Magazineri, Agenţi în activitatea financiară şi comercială
Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri,

Economic

↑ Regiune, AB

Alţi lucrători cu studii medii în gestiunea economică şi
administrativă, Secretari şi operator la maşin de scris şi de calcul,

↓ AB

(-) AB

Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiare,
Funcţionari expediţie şi alţi agenţi poştali, Alţi funcţionari de birou

Industrie

↑ Regiune, AB

↓ AB

(+) Regiune

(≈ )Regiune

(≈) AB

(≈) Regiune, AB

(-)Regiune,AB

alimentară

Mecanică

În special ocupaţile pentru prelucrarea cărnii şi pentru produse de
panificaţie

↑ Regiune, AB

Ocupaţii cu locuri de muncă ↑, şomaj ↓, în jud.menţionate cu
↑↓, execedent locuri de muncă în jud. menţionate cu (+):
- Constructori montatori structuri metalice (↑↓ AB)
- Conducător auto
- Sudori şi debitatori autogeni (↑↓AB)
- Operatori prelucratori la masini unelte (↑↓,(+) AB)
- Mecanic auto

Industrie

↓ Regiune AB

(≈) Regiune, AB

(-) Regiune, AB

- Lucrător în fabricarea pielii şi fabricarea încălţămintei

textilă şi
- Operatori la masini utilaje si instalatii din industria incaltamintei

pielărie

- Lucrători în ind. textilă şi conf.
- Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor
Fabricarea

↑ Regiune, AB

(≈)Regiune,AB

(-) AB

- Meseriaşi şi lucrători în tratarea şi prelucrarea lemnului (↑↓AB)

(≈) Regiune

- Operatori la instalaţiile de prelucrearea lemnului

prod.lemn

- Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din
lemn (↑↓MS)
Electric

↑ Regiune, AB

↓ Regiune, AB

(-)Regiune, AB

- Electricieni montatori si reparatori de linii electrice aeriene si
subterane (↑↓AB)
- Electricieni in constructii

Electromec.

↑ Regiune, AB

↓ Regiune, AB

(-)Regiune

- Electromecanici montatori si reparatori de aparate si echipamente
electrice si energetice (↑↓(+)AB)

(≈) AB, MS, SB

Nr. şomeri, nr. locuri de muncă vacante: ↓ scădere; ↑ creştere; ↔ aprox. constant
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Diferenţă locuri vacante-şomeri: (+) surplus comparativ; (-) deficit comparativ;

≈ tendinţă de

echilibrare
Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru învăţământul
postliceal
Pentru şcoala postliceală, se desprind la nivel regional domeniile: comerţ, servicii, sănătate
şi asistenţă pedagogică, economic, informatică, construcţii, instalaţii, arhitectură, sistematizare –
domenii cu dinamica pozitivă la nivel regional şi în majoritatea judeţelor: tendinţă de creştere a
locurilor de muncă şi balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri. Dintre grupele de ocupaţii de interes
pentru şcoala postliceală, cu cerere în creştere şi balanţă locuri de muncă-şomeri favorabilă la nivel
regional sau cu tendinţă spre un echilibru relativ, se remarcă mai ales:

 În domeniul economic: Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiare, Funcţionari
de programare şi urmărire a producţiei, Functionari expeditie si alti agenti postali
 În domeniul comerţ: Agenţi în activitatea financiară şi comercială, Agenţi comerciali şi
mijlocitori de afaceri
 În domeniul servicii: Secretari şi operatori la maşini de scris şi de calcul, Designeri, decoratori si
alti tehnicieni in domeniul artei, Inspectori pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de
calitate
 În domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică: Asistenti medicali generalisti, Infirmiere si
ingrijitoare in institutii de ocrotire sociala si sanitara, Personal specializat pentru îngrijire si
supraveghere la domiciliu, Infirmiere si ingrijitoare in institutii de ocrotire sociala si sanitara,
Asistenti farmacisti si laboranti, Fizioterapeuti si asimilati
 În domeniul construcţii, instalaţii, arhitectură, sistematizare: Tehnicieni constructori
 În domeniul informatică: Tehnicieni operatori echipamente calcul, Programatori ajutori
 În domeniul transporturi: Funcţionari în transporturi.
Toţi partenerii economici ai Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir consultaţi, au insistat pe
nevoia de formare pentru nivelul 2 de calificare. S-au încheiat parteneriate cu 6 agen ți economici din
domeniul prelucrărilor prin așchiere. Parteneriatul este realizat pe baza sistemului de învă țământ dual,
la nivelul Școlii Profesionale Cugir, după modelul german. Fiecare agent economic contribie cu o
bursă suplimentară de 200 lei, pe lângă bursa de 200 de lei oferită de stat conform legii.
Există cere din partea agenților economici și pentru nivelul de calificare 3 avansat, calificatrea
atehnician operator pe mașini cu comandă numerică.
În domeniul producţiei există o cerere tot mai mare de aptitudini tehnologice şi de utilizare a
tehnologiilor de vârf, cerere de module distincte de instruire care să permită utilizarea noilor
echipamente, formare pentru învăţare şi instruire continuă.
La 31 martie 2012, judeţul Alba înregistrează o rată a şomajului (6,79%) mai mare decât
media la nivel naţional (4,64%) și regional (5,64%) - Tab. 2.13
Tab. 2.13.
Număr şomeri
la 31 martie 2012
TOTAL

din care,
Femei
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Număr şomeri
la 31 martie 2012
TOTAL
(%)

Femei
(%)

România

454.541

195.612

5,05

4,64

Regiunea CENTRU

64.799

28.067

5,95

5,64

ALBA

12.817

5.663

7,35

6,79

BRASOV

10.062

5.185

4,91

4,77

COVASNA

7.643

3.119

8,52

7,34

HARGHITA

9.533

4.220

6,57

6,46

MURES

14.889

6.412

6,01

5,74

SIBIU

7.855

3.468

4,21

4,05

Sursa: MMFPS, Buletin statistic trimestrul I 2012, Ocuparea, șomajul
și protecția socială a șomerilor (www.muncii.ro

Analiza pe ocupaţii a intrărilor în şomaj completată cu informaţiile privind disponibilizările
anunţate după debutul crizei pare să indice că cele mai afectate de criză au fost activităţile economice
din industria prelucrătoare, în special industria textilă şi pielăriei, fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente, fabricarea de echipamente electrice, prelucrarea lemnului şi fabricarea mobilei. De
asemenea, pe fondul reducerii generale a activităţilor economice, au avut de suferit şi activităţile de
transport. Reducerea puterii de cumpărare pe fondul crizei economice au afectat şi alte sectoare
(industria alimentară, comerţ) iar dificultăţile de finanţare se răsfâng negativ într-o măsură mai mare
sau mai mică în majoritatea activităţilor economice. Un caz aparte este reprezentat de sectorul
construcţiilor afectat de restrâgerea investiţiilor şi a creditelor ipotecare. Este de aşteptat ca investiţiile
în infrastructură şi finanţările prin programele europene să conducă la relansarea activităţilor de
construcţii şi lucrări public
Proiecţia cererii de forţă de muncă și a cererii de formare profesională pe termen mediu şi
lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii:
 Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze:
- evoluţia valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei Naţionale de Prognoză
(Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013
- pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluţie a valorii adăugate brute: un ritm
anual de creştere în industrie de 1,0325, un ritm de 1,0305 în construcţii şi respectiv un ritm anual de
creştere în servicii de 1,0165 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de creştere
aşteptate pentru perioada 2011 – 2012). S-a considerat că în cadrul fiecărei ramuri, diviziunile
componente urmează evoluţia ramurii. S-a optat pentru alegerea pentru perioada 2014-2020 a unor
ritmuri de creştere a VAB inferioare anului 2013 deoarece s-a dorit luarea în considerare a prezumtivei
crize economice pe care specialiştii o previzionează după anul 2013.
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- pentru evoluţia Costului forţei de muncă pentru anii 2009 şi 2010 s-a ţinut cont de valorile reale
publicate de Institutul Naţional de Statistică, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm
anual de creştere constant şi egal cu 1,015.
- pentru evoluţia Investiţiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere anual pentru 2009 (0.76) pe total
industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa altor informaţii s-a considerat că această
scădere a fost înregistrată identic la nivelul fiecărei diviziuni CAEN. Pentru perioada 2010 – 2020 s-a
estimat trendul liniar al variabilei pe baza datelor observate pe întreaga perioadă de analiză.

Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT:
- VAB în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1,1 faţă de 2009 în industrie, un ritm de scădere de
0,9 faţă de 2009 în construcţii, în timp ce în servicii se menţine constantă pe perioada 2010-2011 .
Pentru perioada 2012- 2013 se menţin evoluţiile prognozate de Comisia Naţională de Prognoză, în
timp ce pentru perioada 2014- 2020 s-a considerat un ritm anual de creştere în industrie de 1,036, un
ritm de 1,044 în construcţii şi respectiv un ritm anual de creştere în servicii de 1.032 (valori calculate
ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2013).
- Investiţiile brute în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1,15 faţă de 2009. Pentru perioada
2011- 2020 s-a estimat apoi trendul liniar al variabilei.

Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT:
- VAB în perioada 2014 - 2020 se menţine la nivelul prognozat pentru anul 2011. De asemenea, s-a
ţinut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste jumătate dintre cei intervievaţi sunt
de părere că România nu îşi va reveni din criza economică până în anul 2013.
- Costul forţei de muncă în 2010 îşi menţine ritmul de creştere pe care l-a avut în 2009 comparativ cu
2008, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm anual de creştere de 1,015 constant.
A fost prognozată separat şi evoluţia celor 18 diviziuni CAEN (Rev.1) ce au fost excluse din modelul
econometric din cauza lipsei de date. Pentru acestea s-a emis ipoteza conform căreia evoluţia
populaţiei ocupate din cadrul lor îşi menţine trendul observabil pentru perioada 2000- 2008.
În final, s-a corectat modelul cu eroarea obţinută din predicţia populaţiei ocupate totale la nivel
naţional pentru anii 2009 şi 2010 (engl. nowcast) cu valorile reale (erorile au fost de aprox. 1-2%).
Proiecțiile privind cererea potențială de forță de muncă pe activită ți economice (la
nivel de secțiune CAEN Rev1) se referă la cererea relevantă pentru IPT. La nivel na țional,
dintre activitățile economice pentru care se previzionează scăderi semnificative ale cererii
potențiale de forță de muncă, în ipotezele scenariului moderat, se eviden țiază: agricultura,
silvicultura și piscicultura, precum și administrația publică și apărarea, în care se estimează
scăderi pe întreg intervalul de prognoză până în 2020. Creșteri pe tot parcursul intervalului
de prognoză se estimează în comerț, precum și în intermedieri financiare. Scăderi în perioada
2009-2013, urmate de creșteri între 2014 și 2020 se previzioneză în sectoarele industrie
extractivă, industrie prelucrătoare, construcții și în transport, depozitare si comunicații.
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Tab. 2.14.
NAȚIONAL

2009

2011

2013

2015

2017

2020

2.596.683

2.456.539

2.296.622

2.156.965

2.104.751

2.056.431

106.640

105.596

103.212

111.650

113.248

115.568

2.033.790

2.066.304

2.055.425

2.176.045

2.215.992

2.274.896

si apa

170.392

169.055

165.055

175.101

176.689

179.033

Constructii

646.708

629.588

639.096

663.272

676.872

696.756

1.084.111

1.132.885

1.174.337

1.181.751

1.224.847

1.289.364

140.694

136.915

135.347

144.352

145.428

146.841

comunicatii

511.056

505.038

502.483

525.423

529.654

535.465

Intermedieri financiare

100.425

105.948

110.707

110.817

115.384

122.234

activitati de servicii

205.857

201.690

198.556

212.674

214.494

216.919

Administratie publica si aparare

488.100

484.852

476.943

450.153

442.563

431.177

Invatamant

482.666

482.168

489.018

498.967

505.826

515.443

Sanatate si asistenta sociala

430.980

428.301

433.069

442.795

448.607

456.721

245.450

256.185

264.871

271.159

281.573

297.117

9.243.551

9.161.064

9.044.743

9.121.124

9.195.928

9.333.965

Agricultura, silvicultura si
piscicultura
Industria extractiva
Industria prelucratoare
Energie electrica si termica, gaze

Comert
Hoteluri si restaurante
Transport, depozitare si

Tranzactii imobiliare, inchirieri si

Celelalte activitati ale economiei
nationale
Total

Pe grupe ocupaționale, cererea potențială prognozată la nivel național, în ipotezele scenariilor
moderat și optimist, descrie configurații ocupaționale orientate către Agricultori și lucrători calificați
în agricultură, Meseriași și muncitori calificați în metalurgie, construcții metalice și asimilați, Alte
ocupații asimilate tehnicienilor și Operatori la mașini, utilaje și asamblori de mașini, echipamente și
alte produse. În schimb, în ipotezele scenariului pesimist, nu se previzionează locuri de muncă
disponibile pentru nicio sub-grupă ocupațională
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Prognoza structurii cererii potențiale, în ipotezele scenariului moderat, pe domenii de
formare profesională din IPT, la nivel național în perspectiva 2017-2020 (%)
Tab. 2.15.

Domenii de formare

%

Agricultură

3,9

Chimie industrială

1,3

Construcţii instalaţii şi lucrări publice

8,2

Comerţ

12,6

Economic

14,5

Electric

5,3

Electromecanică

3,6

Electronică automatizări

4,2

Fabricarea produselor din lemn

1,4

Industrie alimentară

0,8

Industrie textilă şi pielărie

9,0

Materiale de construcţii

1,3

Mecanică

24,1

Turism şi alimentaţie

7,8

Resurse naturale şi protecţia mediului

1,9

Tehnici poligrafice

0,2

Proiecția cererii de forță de muncă la nivel regional
In cadrul regiunii Centru, cererea potențială se încadrează pe o tendință ascendentă de-a lungul
perioadei 2011-2020, în toate cele trei scenarii de proiecție, astfel încât la finele perioadei de proiecție
cererea potențială se previzionează a fi cu 5% față de valoarea din 2011.
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Pe activități economice, în regiunea Centru în ipotezele scenariului moderat, la
orizontul anului 2020, se estimează o cre ștere u șoară a cererii poten țiale pentru for ță de
muncă per ansamblu. Creșteri importante se înregistrează în industria prelucrătoare, comerț,
transporturi, depozitare și comunicații. La o scară mai mică, o tendință crescătoare pare să se
profilze după 2013 în hoteluri și restaurante, precum și în sectorul industriei extractive.
Scăderi semnificative se estimează în agricultură
Tab. 2.16. Proiecția cererii potențiale de forță de muncă pentru regiunea Centru, pe activită ți
economice (nr. persoane):
REGIUNEA CENTRU
Agricultura, silvicultura si piscicultura
Industria extractiva
Industria prelucratoare
Energie electrica si termica, gaze si apa
Constructii
Comert

2009
140.284
6.925
343.986
21.179
70.076
139.454

2011
120.266
7.491
350.312
21.018
66.396
152.155

2013
102.921
7.910
348.617
20.526
65.547
164.620

2015
89.327
8.519
366.635
21.732
69.349
172.368

2017
76.760
8.897
374.241
21.937
69.818
181.166

2020
61.499
9.480
385.424
22.239
70.421
193.800

Hoteluri si restaurante
Transport, depozitare si comunicatii
Intermedieri financiare
Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de
servicii
Administratie publica si aparare
Invatamant
Sanatate si asistenta sociala
Celelalte activitati ale economiei nationale

18.145
55.632
11.155

17.905
55.228
11.479

17.944
55.322
11.727

19.454
59.590
11.564

19.910
61.184
12.080

20.582
63.813
12.932

13.608
54.422
62.881
48.238
28.038
1.014.024

12.818
55.801
64.338
47.320
29.234
1.011.763

12.101
56.603
65.296
47.222
30.500
1.006.857

12.935
55.483
67.525
47.701
31.605
1.033.785

12.806
56.414
70.283
47.722
33.137
1.046.355

12.655
57.790
73.485
47.675
35.486
1.067.281
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În scenariul moderat evoluția locurilor de muncă disponibile în regiunea Centru se încadrează
de-a lungul perioadei 2012-2020 pe un trend general ascendent, în toate județele regiunii.
Prognoza locurilor de muncă disponibile relevante pentru pregătirea prin IPT, în regiunea Centru în scenariul moderat
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Fig. 2.16. Sursa: PLAI

În cazul scenariul moderat, studiul previzionează locuri de muncă disponibile în toate subgrupele ocupaționale. Cele mai multe locuri de muncă disponibile se profilează pentru Agricultori și
lucrători calificați în agricultură, Meseriași si muncitori califica ți în metalurgie, construc ții metalice
și asimilați, Conducători de vehicule și operatori la instalații mobile . Trebuie menționat faptul că în
ocupațiile agricole se estimează o realocare structurală între persoane ocupate în agricultura de
subzistență care vor ieși din piața muncii (fapt ce explică scăderea cererii poten țiale previzionate
pentru activitatea agricolă) și lucrătorii calificați din alte grupe de ocupații pentru care se previzionează
că vor avea locuri de muncă disponibile.
Din analiza structurii pe grupe ocupaționale relevante pentru ÎPT pe baza datelor furnizate de
studiul previzional cu privire la proiecția locurilor de muncă disponibile la nivelul regiunii Centru în
perspectiva anului 2020, în scenariul moderat, rezultă o pondere previzionată de circa două treimi
pentru ocupațiile relevante pentru nivel 2 de calificare oferit prin învățământul profesional și o treime
pentru cele care pot fi puse în legătură cu nivelul de pregătire liceal tehnologic sau postliceal.
În regiunea Centru, în scenariul moderat, domeniile Fabricarea produselor din lemn
și Industrie textilă şi pielărie ocupă în cadrul cererii potențiale de forță de muncă pozi ții mai
importante decât la nivel național. După Mecanică în care se păstrează o pondere însemnată,
domeniile care par să coaguleze din ce în ce mai mult sunt Economic, Comerț și Turism și
alimentație, după cum se poate vedea în tabelul de mai jos
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Tab. 2.17. Structura cererii potențiale, pe domenii de formare profesională din IPT, în
ipoteza scenariului moderat, în regiunea Centru în perspectiva 2017-2020:
Domenii de formare

%

Agricultură

1,4

Chimie industrială

1,7

Construcţii instalaţii şi lucrări publice

8,1

Comerţ

12,6

Economic

13,9

Electric

5,0

Electromecanică

3,8

Electronică automatizări

4,6

Fabricarea produselor din lemn

2,6

Industrie alimentară

0,9

Industrie textilă şi pielărie

10,8

Materiale de construcţii

0,9

Mecanică

22,9

Turism şi alimentaţie

8,5

Resurse naturale şi protecţia mediului

1,9

Tehnici poligrafice

0,2

Total

100,0

Ponderea estimată pe baza datelor furnizate de studiul previzional cu privire la proiec ția
locurilor de muncă disponibile la nivelul regiunii Centru în perspectiva anului 2020 (în scenariul
moderat) de circa 2/3 pentru ocupațiile relevante pentru nivel 2 de calificare oferit prin învățământul
profesional este confirmată și de rezultatele anchetei în firme care eviden țiază că 67,4% din locurile
de muncă vacante existe la momentul anchetei la nivel regional, respectiv 62,4% la nivelul județului
Alba, necesită pregătire prin învățământ profesional.
Pe baza acestor informații utilizate ca repere pentru analizele efectuate în CLDPS în contextul
specificului economic și de piața muncii ale regiunii și județului Alba, se poate estima o pondere
recomandabilă a IPT din totalul ofertei educaţionale de aproximativ 60%. În cadrul ofertei
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educaţionale a IPT aproximativ 40% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 3 iar 60%
pentru calificări de nivel 2.
Plecînd de la Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în Regiunea
Centru, în baza anlizei specificului economic și de piața muncii al județului Alba, membrii CLDPS
apreciză că Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire din jude țul Alba este
următoarea:
Tab. 2.18. Structura cererii potențiale, pe domenii de formare profesională din IPT, în
ipoteza scenariului moderat, în județul Alba, în perspectiva 2017-2020 (%)
Domeniul de educaţie şi formare profesională

Ponderi previzionate
ale cererii de formare
profesională
(%)

Agricultură

6

Chimie industrială

2

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

9

Comerţ

8

Economic

10

Electric

5,5

Electromecanică

2,5

Electronică şi automatizări

5

Fabricarea produselor din lemn

5

Industrie alimentară

3

Industrie textilă şi pielărie

7

Materiale de construcţii

2,5

Mecanică

23

Turism şi alimentaţie

8

- Protecţia mediului
3
- Silvicultură
Tehnici poligrafice

0,5
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Principalele concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru ÎPT
Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivel regional

Rata de ocupare a resurselor de muncă (conf. BFM):
Decalaj semnificativ privind rata de ocupare care în Regiunea Centru este mai mică cu 3,5 puncte
procentuale decât media naţională şi cu 9,5 puncte procentuale faţă de media europeană (UE-27).
Acest decalaj este şi mai accentuat în cazul femeilor şi mai ales în rural.

Rata somajului la nivel regional:
- În 2009, rata şomajului (BIM)la nivel regional se situează peste media la nivel naţional
(6,9%) și european (9%). În Regiunea Centru, în 2009, rata şomajului (BIM) în mediul rural
(11%) este sensibil mai mare decât rata şomajului rural la nivel naţional (5,4%). Rata
şomajului (BIM) este mai mare în cazul bărbaţilor (12,1%, faţă de 8,8% în cazul femeilor în
2009);
 Şomajul ridicat al tinerilor (15-24 ani) la nivel regional: mai mare decât la nivel naţional
(30,2%, faţă de 20,8%), mai ales în mediul rural (26,4% la nivel regional , faţă de 15,5% la nivel
naţional)
 Ocuparea şi şomajul pe niveluri de educaţie la nivel regional
- Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educaţie este mai
scăzut.In Regiunea Centru şansele de ocupare sunt mult mai reduse decât la nivel naţional pentru
persoanele cu nivel scăzut de pregătire (cu cel mult învăţămînt gimnazial). Regiunea Centru are
cea mai mare pondere a populaţiei ocupate cu mediu de instruire şi cu studii de nivel profesional.
- Disparităţile majore între rural şi urban, privind nivelul de instruire al populaţiei ocupate. In
2009 la nivel regional doar 4,2% din populaţia ocupată din mediul rural are studii superioare
(faţă de 21,5% în urban), ponderea celor cu nivel mediu de pregătire
(liceal/postliceal/profesional sau de ucenici) fiind de 63,1% în mediul rural (faţă 73,2 % în
urban), în timp ce aproape 1/3 (32,7%) din populaţia ocupată din mediul rural are un nivel
scăzut de educaţie (gimnazial/primar sau mai puţin) - faţă de numai 5,3 % în urban.

Concluzii din analiza principalilor indicatori din Balanţa Forţei de Muncă (BFM) la nivelul
judeţului

Rata de ocupare resurselor de muncă(conf. BFM)
- Ratele de activitate şi de ocupare a populaţiei civile sunt mai ridicate decât la nivel regional şi
naţional.

Şomerii înregistraţi în evidenţele AJOFM:
 Rata şomajului (şomeri înregistraţi) mai mare decât la regional si național.
 Tendinţă descrescătoare a şomajului, dupa ao creștere substanțială în 2008-2009.
 Rata şomajului si numarul de șomeri mai mare în cazul bărbaţilor.
 Pondere ridicată a somerilor de lunga durata
Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile:
 Tendinţa de scădere a scădere a ponderii populaţiei ocupate în industrie și în agricultură în
paralel cu creşterea în servicii și în construcţii
 Ierarhia sectoarelor economice din punct de vedere al ocupării forţei de muncă (populaţia
ocupată civilă) în 2010: serviciile care totalizează o pondere de 38,1% din populaţia ocupată la
nivelul judeţului, urmate de agricultura (30,7%), industrie (26,9%) şi construcţii (4,3%).
 Serviciile:
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-






Primul loc în ierarhia ocupării la nivel judeţean
În cadrul serviciilor, pe ansamblul perioadei 2002-2010, a crescut populaţia
ocupată, atât în cifre absolute, cât şi ca pondere, în activităţile de Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, Transport, depozitare şi comunicaţii,
Hotel și restaurante, administraţie publică şi apărare, Sănătate și asistență socială. Popula ția
ocupată în construcţii s-a dublat în perioada analizată.
Industria:
- Trend descrescător, însă ponderea populaţiei judetului ocupate în industrie și ponderea
salariaților din industrie este mai mare decât la nivel regional și naţional.
- Dependenţa de industria textilă a unei bune părţi a populaţiei ocupate în sistemul lohn,
ameninţată de restrângeri de activitate în viitor.
Agricultura:
- Pondere a ocupării în agricultură la nivel judeţean, peste media regională și națională;
Construcţiile:
- Tendinţă de creştere a ponderii sectorului în totalul populației ocupate (populația ocupată în
construcţii s-a dublat în perioada 2002-2010).

Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante
înregistrate la AJOFM
Învăţământ profesional şi liceal tehnologic
Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă: mecanică, comerţ, construcţii,
economic,

industrie textilă şi pielărie, fabricarea produselor din lemn, turism şi alimentaţie,

electric , electromecanic, electronică automatizări, industrie alimentară, materiale de construcţii,
silvicultură
Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa muncii: construcţii, comerţ,
economic, turism şi alimentaţie, industrie alimentară – tendinţă generală de creştere a locurilor de
muncă vacante, numărul şomerilor în scădre sau cu evoluţie fluctuantă, balanţă locuri de muncăşomeri pozitivă sau relativ echilibrată - atât pe ansamblul regiunii cât şi în majoritatea judeţelor.
Mecanica este domeniul care înregistrează la nivel regional un număr semnificativ de locuri de muncă
vacante dar şi de şomeri.

Raportul locuri de muncă-şomeri rămâne deficitar, cu tendinţă de

ameliorare faţă de începutul perioadei analizate (2003-2007).
Similar cu mecanica, domeniile electric şi electromecanic până în 2007 s-a înregistrat - la nivel
regional şi în majoritatea judeţelor - o tendinţă de creştere a locurilor de muncă vacante şi de scădere
a numărului de şomeri, raportul locuri de muncă-şomeri rămâne însă deficitar (cu tendinţă de
ameliorare).
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Industria textilă pare să se confrunte cu dificultăţi concretizate la nivel regionalprintr-o o cerere de
forţă de muncă neacoperită în cea mai mare parte a intervalului de timp analizat la nivel regional şi
în majoritatea judeţelor, pentru ca la sfârşitul perioadei pe ansambul regiunii locurile de muncă
vacante să scadă semnificativ în majoritatea judeţelor, în paralel cu o creştere a numărului de şomeri.
Fabricarea produselor din lemn cunoaşte evoluţii contradictorii la nivel regional, prin creşterea
locurilor de muncă în paralel cu creşterea şomajului - pe ansamblul regiunii şi în majoritatea judeţelor
Şcoala postliceală
Domeniile comerţ, servicii, sănătate şi asistenţă pedagogică, economic, informatică, construcţii,
instalaţii, arhitectură, sistematizare – dinamica pozitivă la nivel regional şi în majoritatea judeţelor:
tendinţă de creştere a locurilor de muncă şi balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri.
Învăţământul superior
Pentru învăţământul superior, dintre grupele de ocupaţii cu număr semnificativ de locuri de muncă
vacante la nivel regional, se desprind cu tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu o
evoluţie în scădere sau fluctuantă a numărului de şomeri dar cu balanţă favorabilă locuri de muncăşomeri (în ordinea numărului de locuri de muncă vacante la nivel regional în 2007): specialişti în
informatică, ingineri constructori, specialişti în sistemul financiar, specialişti în administraţia
publică. La aceştia se adaugă inginerii mecanici cu tendinţă de creştere a locurilor de muncă (cel mai
mare număr de locuri de muncă vacante la nivel regional) în paralel cu scăderea numărului de şomeri,
dar cu balanţă deficitară locuri de muncă-şomeri (cu tendinţă de ameliorare).
Creştere a locurilor de muncă vacante la nivel regional s-a înregistrat şi pentru
economişti (exclusiv specialişti statisticieni şi cei din sistemul financiar-bancar) - cu cel mai mare
număr de locuri de muncă la nivel regional în 2007 după mecanică, jurişti, ingineri electronişti în
transporturi, poştă şi telecomunicaţii, în paralel însă cu o evoluţie fluctuantă, contradictorie, de
creştere a numărului de şomeri şi raport nefavorabil locuri de muncă-şomeri.
IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT:
 Scăderea ratei de ocupare, rata şomajului peste media la nivel naţional și regional, şomajul
ridicat al şomajului tinerilor şi şomajul de lungă durată - obligă sistemul de ÎPT la:
 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii
 acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor
 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe
parcursul întregii vieţi
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implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele
privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea
şcolii.
 parteneriate active cu agenţii economici, Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi
alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate
permanentă a managementului şcolar.
 Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu
nevoile de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea
ocupaţională accentuată de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi
adecvare competenţelor la cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor
oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare pentru adulţi, având în vedere:
 creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru
adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi
 adecvarea calificării cu locul de muncă
 reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii
 recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale
formală şi informală
 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de
formare la distanţă, consultanţă, etc.
 Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional şi prognozele privind cererea şi oferta pe termen
lung - trebuiesc avute în vedere pentru:
 Planificare strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile
decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS)
 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de
calificare rezultate din prognoză
 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, nevoile în creştere în
construcţii, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu accent pe
creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii), priorităţile strategice sectoriale pentru
agricultură şi dezvoltarea rurală.
 Priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală vizează modernizarea
a agriculturii şi diversificarea activităţilor economice în mediul rural.


Implică din partea şcolilor din domeniu, în parteneriat toţi cu factorii interesaţi:
Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol – presupune creşterea
nivelului de calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru exploatarea şi managementul
fermei, procesarea primară a produselor agro-alimentare)
 Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura ecologică, promovarea
agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea resurselor locale prin mica industrie
şi dezvoltarea serviciilor
 Implicarea în programe de formare continuă pe două componente:
- formarea competenţelor necesare unei agriculturi competitive
- reconversia excedentului de forţă de muncă din agricultură spre alte activităţi
 Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la:
 Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural
 Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate
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Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii
defavorizate economic şi social.

2.1.4. Context partenerial
COLABORARE CU PARTENERI ABILITAŢI
S-au realizat convenţii de colaborare pentru desfăşurarea practicii pentru toate specializările,
nivelul 2, 3 şi 3 avansat cu agenţii economici.
De la nivelul şcolii s-a creat un sistem de parteneriat concretizat prin diferite forme de
colaborare şi grade de implicare între părţi. În sistemul de învățământ de tip dual, după modelul
german, agenții economici au decis ca efectuarea practicii să se realizeze la firmele implicate, ceea ce
oferă un avantaj deoarece pe de o parte elevii își formează priceperile și deprinderile necesare specifice
locului de muncă ceea ce conferă un avantaj la angajare.
Aceste parteneriate vizează următoarele aspecte menite să sprijine elevii:
-

asigurarea bazei pentru învăţarea practică;

-

sprijin pentru elaborarea CDL-urilor;

-

stabilirea de vizite care pot stabili şi consolida procesul de învăţare;

-

procurarea de materiale educaţionale pentru sprijinirea curriculum-ului;

-

invitaţii din partea agenţilor economici care iau parte la discuţii cu elevii pentru o mai bună
orientare în carieră;

-

proiecte realizate de elevi, la agenţi economici;

-

asigurarea de burse;

-

colaborare elev-tutore din partea agentului economic;

-

asigurarea riguroasă a N.T.S.M. și P.S.I.

-

sprijin pentru realizarea ofertei şcolare şi previzionarea pieţei muncii.
(Sursa: Protocoale de colaborare încheiate cu partenerii sociali)
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Șansele absolvenţilor pe piaţa muncii sunt condiţionate de conştientizarea şi valorificarea
următoarelor alternative:


Să ocupe noile locuri de muncă, ce vor fi create prin eventuala creştere economică;



Să-i înlocuiască pe cei care se pensionează;



Să se perfecționeze la locul de muncă;

La sfârşitul anului şcolar 2012-2013 partenerii economici ai şcolii au oferit pentru absolvenţii
IPT de la Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir un număr modest de locuri de muncă. Din
activitatea de parteneriat şi din chestionarele adresate agenţilor economici parteneri ai şcolii din
domeniile pentru care colegiul pregăteşte elevii, reiese cererea de competenţe cu preponderenţă pentru
nivelul 2 şi 3 avansat de calificare atât pentru perioada următoare de timp până în anul 2016-2017.
(chestionar parteneri economici şi rezultatele acestora).
-

6 din agenţii economici parteneri chestionaţi prevăd creşterea numărului de locuri de muncă
oferite absolvenţilor până în 2016, datorită pensionărilor la limită de vârtă a angajaților proprii.
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Inserția profesională a absolvenților 2012-2013
Studii
superioare

Studii superioare

Clasa

TOTAL

buget

taxa

Postliceala

XII A

28

22

4

1

XII B

21

8

2

9

1

1

XII C

20

3

10

3

1

XIII RP

11

7

4

TOTAL

80

27

8

3

33

6

3

Angajati

Someri

Plecat
1

3

Sursa: Statistici diriginți

Analizând inserția absolvenților promoția 2012-2013 se desprind următoarele:


41% dintre absolveți sunt studenți la buget;



8% dintre absolveți sunt studenți cu taxă;



4% dintre absolvenți sunt înscriși la Școala Postliceală;



33% dintre absolvenți sunt angajați;



10% dintre absolvenți sunt șomeri;



3% dintre absolvenți sunt plecați în străinătate.
Numărul de absolvenți care își continuă studiile este mai mare decât a celor angaja ți. Numărul

de absolvenți plecați în străinătate s-a diminuat comparativ cu alți ani datorită crizei economice. Fa ță
de anii anteriori șomajul este în scădere.
Parteneri actuali sau potenţiali
 Încheierea protocoalelor de parteneriat pentru formare profesională cu un număr de 20 de agenţi
economici, pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică.
 Asigurarea condiţiilor de pregătire practică a elevilor pe locuri de muncă specializate de pe fluxul
tehnologic al agentului economic.
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 Reabilitatrea atelierului şcoală cu utilaje pentru formarea şi consolidarea competenţelor tehnice
generale şi specifice;
 Asigurarea de către agenţii economici a materiilor prime şi pieselor de schimb pentru atelierul
şcoală în vederea iniţierii elevilor;
 Susţinerea materială de către agenţii economici a 25 de elevi de la Școala Profesională Cugir, clasa
a X-a;
 Realizarea unor întâlniri între cadrele didactice, elevi şi agemți economici pentru identificarea şi
definirea competenţelor cheie, tehnice generale şi tehnice specifice necesare absolvenţilor pentru
ocuparea unui loc de muncă şi păstrarea lui o perioadă cât mai mare de timp.
 Desfășurarea unor activități specifice în ”Săptămâna meseriilor”, în scopul prezentării școlii
profesionale elevilor din clasa a IX-a. Efectuarea unor vizite la agenții economici.
 Elaborarea în parteneriat şcoală – agenţi economici a Strategiei de dezvoltare a unităţii şcolare pe
perioada 2013-2017.

 Facilitarea vizitelor de documentare la agenţii economici de profil din Cugir.

59

Lista partenerilor din zonă la care elevii noştri efectuează stagii de pregătire practică:
Tab. 2.19
Domeniile de pregătire şi calificările din

Domeniul de

(învăţământ de zi)1)
Calificarea

pregatire /
profilul

Nr. De elevi

planul de şcolarizare 2013/2014

Convenţie de

PARTENERI SOCIALI 2)
Localitatea

practică3)

Denumirea organizaţiei partenere

Număr de elevi în

înscrişi

practică

24
(X)

S.C. PENY MARKET S.R.L.
BANCA COMERCIALA

Cugir

24

ROMANA
RAIFFEISEN BANK
BANCPOST
ASTRA ASIGURARI
DINU INSTALL
S.C. COSMA S.R.L.
PRIMARIA CUGIR

Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir

11
2
2
2
2
1
1
7

profesională)

CUGIR S.A.
S.C. TEA S.R.L.
S.C. FABRICA DE ARME S.A.
S.C. SCULARIA S.R.L.
S.C. OTELURI SI DEBITARI

Cugir
Cugir
Cugir
Cugir

5
6
6
5

25

S.R.L.
S.C. BULBUCAN S.R.L.
S.C. TEA S.R.L.
S.C. PROTOTIP S.R.L.
S.C. SCULARIA S.R.L.
S.C. EUROCOMPUTER

Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir

1
7
5
6
5

S.R.L.
S.C. OTELURI SI DEBITARI

Cugir

1

S.R.L.

Cugir

1

Tehnician în
Economic

activităţi

21

economice

(XI)

30
(X

Mecanic

Strungar

(XI
profesională)

S.C. NOVA MODUL S.R.L.
S.C. UZINA MECANICA
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2.1.5. Surse potenţiale de finanţare
În anul şcolar 2012-2013 finanţarea de la bugetul local, bugetul naţional şi veniturile
extrabugetare ale şcolii au acoperit integral nivelul şi structura cheltuielilor propuse în bugetele pe anii
respectivi.
Şcoala beneficiază de susţinere materială şi financiară a programelor de dezvoltare a şcolii
până în 2015, din partea Primăriei Oraşului Cugir, Consiliului Local al Oraşului Cugir şi parteneri
economici.

2.1.6. Factori interesaţi şi aşteptările lor
2.1.6.1. Consultarea elevilor
a)

Datorită înființării Şcolii Școlii Profesionale Cugir a crescut numărul elevilor care sunt
interesați de o meserie. Aceștia renunțând la învățământul liceal zi, având posibilitatea de a-și
continua studiile după absolvirea școlii profesionale la liceu seral sau FR;

b)

La clasa a IX-a liceu tehnic (2012-2013) oferta şcolii a fost corelată cu cererea venită din
partea elevilor.

c)

Elevii din promoțiile anterioare absolvențși ai ciclului inferior al liceului și-au manifesatat
interesul de a continua ciclul superior al liceului la alte forme de învă țământ: seral și frecven ță
redusă.
2.1.6.2. Consultarea partenerilor
Parteneri consultaţi:


7 parteneri economici angajatori



30 părinţi ai elevilor şcolii



Directori şi diriginţi din şcolile generale din zona Cugir



AJOFM



ISJ



CLD



Primăria Oraşului Cugir



parteneri educaţionali.
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În urma aplicării chestionarelor, desfăşurării interviurilor şi discuţiilor s-a constatat încrederea
tuturor partenerilor în capacitatea Colegiului Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir de a oferi elevilor trasee
educaționale, oportunităţi şi o formare de calitate care să asigure tinerilor continuarea studiilor într-o
treaptă superioară de învăţământ (inclusiv universitar) şi / sau integrare socio-profesională imediată
după terminarea şcolii (100% dintre părinţi au bifat una sau ambele oportunităţi).

2.2. ANALIZA MEDIUL INTERN (AUTOEVALUAREA)
2.2.1. Strategia şcolii
Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” pune la dispoziţia elevilor un curriculum cuprinzător,
relevant şi diferenţiat pe profiluri astfel încât la sfârşitul ciclului de şcolarizare absolvenţii să posede
abilităţi echilibrate atât în domeniul de specialitate tehnică cât şi umanist şi al ştiinţelor exacte. Elevii
vor urma studii riguroase prevăzute în trunchiul comun al curriculum-ului naţional, în cel diferenţiat şi
în curriculum-ul la decizia şcolii, la care se adaugă o ofertă diversificată de discipline de specialitate
pentru formarea deprinderilor necesare însuşirii specializărilor în domeniul tehnic.
Astfel, vor fi promovate cunoştinţele fundamentale, dar va fi creat suficient spaţiu pentru
opţiuni şi mai ales pentru atingerea de către elevi a unui set de obiective esenţiale:


învăţarea limbilor (naţională, moderne)



însuşirea fundamentului ştiinţelor (fizică, chimie, biologie)



stăpânirea matematicii;



cunoaşterea generală a societăţii;



practicarea sportului;



formarea spiritului de întreprinzător;



pregătirea tehnologică şi informatică;
Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” îşi propune consolidarea poziţiei pe care o are în formarea

profesională a specialiştilor din domeniul mecanic, electric, electromecanic, electronică și automatizări
şi servicii de nivel 2 , 3 și 3 avansat astfel:
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printr-un studiu riguros al pieţei forţei de muncă, pentru a lărgi sfera specializărilor din acest
domeniu cu noi calificari;



prin pregătirea elevilor pentru integrarea socio-comunitară;



prin calitatea generală a predării şi învăţării.

Asigurarea calității și eficienței procesului de învățamânt
• În anul școlar 2012/2013 s-a constatat la cadrele didactice, rigoare ştiinţifică și metodică, adecvarea
strategiilor didactice la conținuturile de instruire, la obiectivele operaționale propuse, la nivelul clasei
și la vârsta elevilor.
• Notarea a fost, în general, ritmică și obiectivă, elevii fiind antrenaţi în autoevaluare și coevaluare.
Atingerea standardelor educaționale a constituit o preocupare permanentă pentru majoritatea cadrelor
didactice, elevii au fost, în general, capabili să înțeleagă mesajele scrise sau orale, să extragă esen țialul
din conținuturile învățate, să folosească cunoștințele acumulate în abordarea unor noi tematici, să- și
exprime și să-și argumenteze opiniile personale.
• Cadrele didactice au fost preocupate de stimularea gândirii creative a elevilor, de formarea
deprinderilor de activitate intelectuală.
• Relațiile dintre elevi și personalul didactic au fost corecte și principiale, organizarea orelor, atmosfera
din clasă și relațiile interpersonale create au fost bune, stimulative pentru actul de predare-învă țareevaluare.
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2.2.2. Rezultatele elevilor



Rata de retenţie şi promovabilitatea comparativă, pe ani 4 ani
Tab. 2.20
Început de

Sfârşit de

an

an

2009-2010

662

2010-2011

Retenţie

Promovaţi

Repetenţi

Promovabilitate

624

94,26%

614

10

98,40%

682

646

94,72%

614

32

95,05%

2011-2012

642

625

97,35%

569

56

91,04%

2012-2013

626

598

95,53%

525

73

87,79%

Rata de retenţie şi promovabilitatea
100.00%
98.00%
96.00%
94.00%
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

92.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
82.00%

Retenţie

Promovabilitate

Fig. 2.17. Sursa: serviciul secretariat
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Situaţia comparativă a absenţelor, pe ani şi pe forme de învăţământ

Motivate/elev
Nemotivate/elev
Total/elev
200620072011-2012;
2004-2005-2007;2008;200869.26
2005;2006;86.03200720092009;
75.8
20102006-80.262008-2010;2011-2012;
73.24
2004-72.58
20052011;
2007;2008;2009;2009-46.68
2005;2006;2006-57.9854.8160.99
2010;201055.72
53.95
2011-2012;
200447.7720052011;
47.462007;2007-2008-2010-2011;
45.9922.58
19.78
2005;2006;32.092008;
2009-2010;
2009; 15 35.94
25.2725.11
22.2820.99

20122013;
201268.37
2013;
201245.19
2013;
23.18

Fig. 2.18. Sursa: serviciul secretariat



Situaţia comparativă a inserţiei profesionale, pe ani şi pe forme de învăţământ
Tab. 2.21
Anul

2010

2011

2012

2013

Clasa

TOTAL

XII A
XII B
XII C
XIII A
XIII B
XIII C
TOTAL
XII A
XII B
XII C
XIII A
XIII B
TOTAL
XII A
XII B
XII C
XIII RP
TOTAL
XII A
XII B
XII C
XIII RP
TOTAL

28
28
17
10
13
12
108
29
26
29
21
19
124
27
26
23
27
103
28
21
20
11
80

Studii
superioar
e buget
13
7
4

1
25
20
15
5

Studii
superioar
e taxa
14
1
2

17
7

1
41
22
8
2
1
33
22
8
3

7
3
10
3
16
4
2
3

33

9
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Angajat
i
1
5
5
1
2
14
1
4
7
6
9
27
4
6
9
19
1
9
3
6
19

Somer
i

Strainatat
e

11
3
9
12
9
44

4
3

6
13
12
9
40
2
3
12
17
34
1
10
5
16

1
8
1
1
4
3
9
1

1
1
1
1
3

Fig. 2.19. Sursa: serviciul secretariat



Procentul de promovabilitate la examenul de Bacalaureat în ultimii 5 ani

Fig. 2.20. Sursa: serviciul secretariat
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Rezultatele elevilor la concusuri şi olimpiade şcolare în ultimii 6 ani

ANUL ŞCOLAR 2006-2007
Nume si Prenume
Preda Ştefan
Mitu Alexandru
Cristea Zoltan
Ghenescu Alin

Tab.2.22
Clasa

Loc

Faza
Naţional

XI
XII

II
III

ă
Naţional

Tehnician electrotehnist

M

ă
Naţional

Tehnician proiectant CAD

M

ă
Naţional

Tehnician în instalaţii electrice

M

ă
Naţional

Electromecanic utilaje şi

M

ă
Naţional

instalaţii industriale
Mecanic utilaje şi instalaţii în

M

ă
Naţional

industrie
Tehnician electromecanic

ă
Judeţea

Tehnic

XI
XI

Mireştean Marius Mihai
XI
Vinţan Daniel Dumitru
Oltean Cosmin

XI
XII

Luca Ionut

X

Dauceanu Radu

XI

Blaga Lucian
Koinoc Robert
Achim Andrei
Bitea George

nă
Judeţea

II

nă
Judeţea

Tehnician proiectant CAD
Tehnician în instalaţii electrice

II

nă
Judeţea

Tehnician operator tehnica de

II

nă
Judeţea

calcul
Tehnician electrotehnist

II

nă
Judeţea

III

nă
Judeţea

Tehnician proiectant CAD
Tehnician în instalaţii electrice

III

nă
Judeţea

Tehnician operator tehnica de

III

nă
Judeţea

calcul
Tehnician electrotehnist

III

nă

XI
XII
XI
XI

Blaga George

XI

Popa Razvan

XII

Strungar

II

XI

Hanu Georgiana

Concurs
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ANUL ŞCOLAR 2007-2008

Tab.2.23

Nume si Prenume

Clasa

Loc

Bitea George Cristian

XII

II

Ciobanu Paul

XII

III

Moldovan Adriana

IX

M

Dragomir Ioan Gabriel

XI

M

Dragomir Florin

XIII

M

Ordace Daniel
Schuller Cristian

XI

I

XI

I

XII

I

XI

II
II

Faza
Naţional
ă
Naţional
ă
Naţional
ă
Naţional
ă
Naţional
ă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă

Koinoc Robert
Ghiban Viorel
Filip Andrei

XI
Luca Ionut

II
XI

Ghiban Viorel

II
XI

Ghenescu Alin
XII
Pastorcici Bogdan
Dragos
Mirestean Mihai

II
II

XII
II
XII

Oltean Cosmin
XIII
Sânea Lucian

II
III

XI
Mardare Alexandru

III
XII

Ghise Ovidiu

III
XII
III

Dauceanu Radu Cristian

XII
III

Neagoe Andrei
Muntean Valer

XII
III
XIII

Ghenescu Alexandru

M
XI

Moldovan Ioan Gabriel

XI

M
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Concurs
Tehnician Proiectant CAD
Tehnician electromecanic
Matematică Haimovici Servicii
Electromecanic utilaje si
instalatii industriale
Tehnician electromecanic
Strungar
Tehnician operator tehnica
de calcul
Tehnician operator tehnica
de calcul
Strungar
Tehnician operator tehnica
de calcul
Tehnician proiectant CAD
Strungar
Tehnician instalatii electrice
Tehnician proiectant CAD
Tehnician electromecanic
Tehnician electromecanic
Tehnician proiectant CAD
Tehnician instalatii electrice
Tehnician operator tehnica
de calcul
Tehnician proiectant CAD
Tehnician electromecanic
Tehnician electromecanic
Tehnician proiectant CAD
Tehnician operator tehnica
de calcul

Cristea Zoltan

XII

M

Cristea Florin

XII

M

Judeţea
nă
Judeţea
nă
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Tehnician proiectant CAD
Tehnician instalatii electrice

ANUL ŞCOLAR 2008-2009

Tab. 2.24

Nume si Prenume

Clasa

Loc

Ciobanu Paul

XIII

III

Ghionea Iulia Mădălina

IX

M

Moldovan Adriana

X

M

Romoşan Andrei
Mihailă Ciprian
Alexandru

XI

I

XI

II

Crişan Cristina Ionela

XI

II

Toader Iuliana

XII

II

Cutean Rareş Ovidiu

XII

II

Luca Ionuţ

XII

II

Mihu Andrei Dan

XI

III

Sinea Lucian

XII

III

Bugur Bogdan

IX

M

Duma Tudor

X

M

Faza
Naţional
ă
Naţional
ă
Naţional
ă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă

ANUL ŞCOLAR 2009-2010

Concurs
Tehnician electromecanic
Matematică Haimovici Servicii
Matematică Haimovici Servicii
Strungar
Tehnician instalaţii electrice
Matematică Haimovici
Tehnician electromecanic
Tehnician operator tehnică
de calcul
Tehnician proiectant CAD
Strungar
Tehnician proiectant CAD
Limba română
Tehnic
Tab. 2.25.

Nume si Prenume

Clasa

Loc

Romaniţan Cosmin

XI

M

Băcăinţan Flavius

XI

M

Dragomir Ioan

XIII

M

Paraschiv Sergiu Lucian

X

I

Sava Luiza Maria

X

I

Herghelegiu Diana

X

I

Filip Lucian

XI

II

Moldovan Adriana

XI

II

Petrariu Raluca

IX

III

Faza
Naţional
ă
Naţional
ă
Naţional
ă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
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Concurs
Tehnician operator tehnică
de calcul
Tehnician proiectant CAD
Tehnician electromecanic
Matematică Haimovici Servicii
Matematică Haimovici Servicii
Chimie Petru Poni
Tehnician proiectant CAD
Matematică Haimovici Servicii
Chimie Petru Poni

Groza Bogdan Corvin

X

M

Medrea Mihael

XI

M

Herghelegiu Diana

X

M

Buta Anamaria

X

M

Hategan Madalina

X

M

Grozavescu Claudia

IX

M

Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
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Tehnic
Limba engleză
Limba română
Chimie Petru Poni
Chimie Petru Poni
Chimie Petru Poni

ANUL ŞCOLAR 2010-2011

Tab. 2.26

Nume si Prenume
DĂNILĂ ALEXANDRU
MARIAN

Clasa

Loc

XII

M

MOLDOVAN ADRIANA

XII

M

ROMANITAN COSMIN

XII

M

SIMEDRU RUBEN

XII

I

LUPEAN RĂZVAN IOAN
BUTA ANA MARIA
STEFANA
DĂNILĂ ALEXANDRU
MARIAN
PASTIU SIMONA
ANDREEA

IX

I

XI

I

XII

I

XII

I

POPA MARIUS CĂTĂLIN

XI

II

DUMA TUDOR
HERGHELEGIU DIANA
CRISTINA

XII

II

XI

II

MOLDOVAN ADRIANA
TOROK LARISA
ANDREEA

XII

II

IX

II

BURSUC PAUL ANDREI

IX

II

IOANEŞ IOANA
BĂCĂINŢAN FLAVIUS
MIRCEA

XI

III

XII

III

XI

M

X

M

X

M

GROZA BOGDAN CORVIN
GROZĂVESCU CLAUDIA
ILINCA
PETRARIU RALUCA
NICOLETA

Faza
Naţional
ă
Naţional
ă
Naţional
ă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
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Concurs
Matematică Haimovici Tehnic
Matematică Haimovici Servicii
Fizica - Augustin Maior
TEHNICIAN OPERATOR
TEHNICA DE CALCIL
Matematică Haimovici Servicii
Matematică Haimovici Servicii
Matematică Haimovici Tehnic
Chimie Petru Poni
TEHNICIAN IN INSTALATII
ELECTRICE
TEHNICIAN OPERATOR
TEHNICA DE CALCIL
Matematică Haimovici Servicii
Matematică Haimovici Servicii
Chimie Petru Poni
Chimie Petru Poni
TEHNICIAN OPERATOR
TEHNICA DE CALCIL
TEHNICIAN PROIECTANT
CAD
TEHNICIAN OPERATOR
TEHNICA DE CALCIL
Matematică Haimovici Servicii
Matematică Haimovici Servicii

ANUL ŞCOLAR 2011-2012

Tab. 2.27.

Nume si Prenume
BUTA ANA MARIA
STEFANA
HERGHELEGIU DIANA
CRISTINA
GHIONEA IULIA
MADALINA

Clasa

Loc

XII

M

XII

M

XII

M

NUȚIU PAUL ADORIAN
HERGHELEGIU DIANA
CRISTINA
TOROK LARISA
ANDREEA
PETRARIU RALUCA
NICOLETA

XI

LUPEAN RĂZVAN
GHIONEA IULIA
MADALINA

I

XII

I

X

I

XI

II

X

II

XII

II

XI

III

ȘUBREDU PAUL ROBERT
ȘERBAN ALEXANDRU
RĂZVAN
ŞTEFAN ALIN
ALEXANDRU
BUTA ANAMARIA
STEFANA

IX

III

XII

III

BURSUC PAUL ANDREI

X

III

TOADER ANAMARIA

IX

III

TRIF ANDREI FLAVIUS

XII

PINTER IONELA

XI

M

GORGAN NICOLAE

XII

M

XI

Faza
Naţional
ă
Naţional
ă
Naţional
ă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă
Judeţea
nă

III

M

Concurs
Matematică Haimovici Servicii
Matematică Haimovici Servicii
Matematică Haimovici Servicii
Mecanic
Matematică Haimovici Servicii
Chimie Petru Poni
Servicii
Matematică Haimovici Servicii
Matematică Haimovici Servicii
Electronică şi automatizări
Mecanic
Matematică Haimovici Servicii
Matematică Haimovici Servicii
Chimie Petru Poni
Chimie Petru Poni
Electric, electrotehnic,
electromecanic
Electronică şi automatizări
Chimie Petru Poni

Rezultatele obținute se datorează:


pregătirii suplimentare realizată de profesorii Colegiului prin ore de meditații, consultații:
o pentru examenul de bacalaureat
o pentru examenul de certificare a competențelor profesionale
o pentru pregătirea olimpiadelor și concursurilor școlare.
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folosirii eficiente a mijloacelor de învățamânt specifice (cărți, culegeri, mijloace audio-vizuale
etc.).



dorinţei elevilor de a se pregăti şi perfecţiona în specializările pe care şi le-au ales

2.2.3. Activităţi educative şcolare şi extraşcolare





Nr.

Festivalului Național al Șanselor Tale, activitate în raport cu CCD Alba, cu următorii
participanţi : Micaciu Alexandru, Iancu Ionuţ, Predescu Stela, Dache Liliana, Ivinş Mariana,
Muscalagiu Arabela
20-23 noiembrie 2012, activităţi cu ocazia derulării programului Anului European al
Îmbătrânirii active şi al Solidarităţii între generaţii
Tab. 2.28
Activitate

Participanţi

Data

crt.
1

Responsabil

desfăşurare
Am drepturi, dar nu le cunosc!

24

(debate)
2

Loc de

Să îmbătrânim frumos!

29

21.XI.

Sala de

2012

conferinţe

20.XI:2012

Cabinetul de

Iancu Ionuţ

Predescu Stela

biologie
3

Generation Gap – How to bridge

27

23.XI.2012

it
4

Conflictul între generaţii, oră de

Sala de

Roşu Diana

conferinţe
16

23.XI.2012

Cabinet

Iviniş Mariana

19

20.XI.2012

Cabinet

Director,prof.

consiliere şcolară
5

Cum ne comportăm în societate
cu bătrânii

Micaciu
Alexandru

6

Voluntariat pentru regresia finală

21

21.XI.2012

Cabinet de

Urs Gabriela

istorie
7

Antreprenorul de succes

29

22.XI.2012

Cabinet

Dumitrean
Camelia

8

Drepturile omului : surse virtuale

20

20.XI.2012
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Cabinet de

Napău Dacia

9

Surse de implicare în acţiuni de

22

23.XI.2012

voluntariat

informatică

Ileana

Cabinetul de

Drogoţel

informatică

Mihaela

10

Ce transmitem ?

16

21.XI.2012

Cabinet

Călugăr Daniel

11

Punţi între generaţii

32

21.XI.

Sala de

Dache Liliana

2012

conferinţe

12

Eu şi ceilalţi

16

22.XI.2012

Cabinet

Călugăr Monica

13

Bătrâneţea - sinteză a vieţii şi

27

21.XI.2012

Cabinet de

Muscalagiu

geografie

Arabela

Sala de

Muscalagiu

conferinţă

Arabela

Cabinetul de

Muscalagiu

geografie

Arabela

prag al veşniciei
14

Bătrâni frumoşi din lumea

27

23.XI.2012

întreagă
15

Bătrâneţea – ultima etapă din

20

22.XI.2012

drumul către cer







1-5 Aprilie Zilele Colegiului Tehnic “Ion D Lazarescu” Cugir
Publicarea revistei scolare Opinia (responsabil, prof. Napau Dacia - Ileana)
7-8 Aprilie Zilele filmului romanesc
15 aprilie parteneriat judetean, Romania, locuri minunate
Premiul II (Toader Anamaria) la Concursul National de Recunoastere a Valorilor
Locale, Oameni, Locuri, Fapte (prof indrumator, Iancu Ionut)
CAEN 35 266




Balul indragostitilor
Daruieste o floare (8 Martie) campanile de sensibilizare a femeilor din Cugir
prin oferirea unui cadou de tip origami
Sursa: Raport activitate Consilier educativ

2.2.4. Proiecte şi parteneriate



Proiect FLEXEL primul proiect LLP-LdV/IVT/2012/RO/251, se derulează începând cu data de
12 martie 2013 şi va fi finalizat pe 23 aprilie 2014. Grandul acordat de CE pentru acest proiect
este de 67.678 euro. Elevii selectaţi conform procedurii proiectului, vor avea şansa de a efectua
stagiul de pregătire practică de 4 săptămâni, la standarde europene, la Organizaţia de primire
VITALIS GmbH, care este în asociaţie cu Camera de Comerţ şi industrie (IHK- Leipzig) şi
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Cooperaţia meşteşugarilor (HWK-Handwerkskammer zu Leipzig), Centrele de formare
profesionala din Leipzig, ZAW- pentru Camera de Comerţ şi industrie, iar în timpul liber elevii
se vor bucura de un program lingvistic şi cultural foarte diversificat. Grupul de participanţi este
format din 25 de elevi, care vor fi în anul şcolar 2013-2014, în clasa a XI-a , liceu tehnologic,
profil tehnic, calificarea tehnician operator tehnică de calcul şi tehnician proiectant CAD.


Parteneriat regional , Repere culturale romanesti
Simpozion International Water- source of european life and knowledge (prof. Dache Liliana si
Iancu Ionut)



Parteneriat Liceul Tehnologic Blaj



Implicarea în proiectul CNreprezinta



Proiect de parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cursuri postuniversitarea de
scurtă durată - ” Educația și securitatea ecologică”, Cugir, perioada octombrie 2012- mai 2013



Parteneriat cu Primăria Cugir, ISJ Alba și companiile: Nova Grup, UMC, FAC, Sculărie, TEA,
Oțeluri și debitări pentru funcționarea Școlii Profesionale Cugir.



Proiect „Seri de film”, Coordonator proiect: Rosu Diana ; Data: 23.11.2012- 21.06.2013
Scurtă prezentare: O dată la două saptamani, elevii se pot recreea in incinta scolii cu mici







filmulețe, documentare care ajută la dezvoltarea pe plan educational; Beneficiari: Elevii scolii
Parteneriat cu şcolile generale din oraş în Săptămâna ”Să știi mai multe, să fii mai bun!””
Proiect ”Job Shadow”, vizite la agenții economici
Parteneriate cu Poliţia Cugir prin care poliţiştii de proximitate participă la ore de dirigenţie
Parteneriat cu Poliția Cugir care asigură supravegherea instituţiei pe durata programului şcolar
Parteneriat cu Poliția Rutieră Cugir privind circulația pietonilor, bicicliștilor, mopediștilor și a



autoturismelor pe drumurile publice.
Parteneriat cu Jandarmeria Alba, pe tema violenței.



Conducerea școlii a realizat un parteneriat deosebit de fructuos cu Comitetul de Părinți din
școală. Consultarea cu parintii pe probleme specifice scolii si elevilor s-a realizat si in cadrul
unor comisii și consilii unde aceștia sunt membrii permanenți: Consiliul de Administrație,
Comisia pentru evaluarea și asiguraea calității s.a.

Sursa: raport activitate coordonator proiecte și programe
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2.2.5. Resurse materiale
În anul scolar 2013-2014 spaţiile de învăţământ constau în:
Tab. 2.29

LABORATOARE

INFORMATICĂ

2

ECONOMIC

1

ÎNCERCĂRI MECANICE

1

ELECTROTEHNICĂ

1

FIZICĂ

1

ROMÂNĂ

3

MATEMATICĂ

3

FIZICĂ

1

CHIMIE

1

LIMBI STRĂINE

2

GEOGRAFIE

1

ISTORIE

1

BIOLOGIE

1

SOCIO-UMANE

1

RELIGIE

1

ECONOMIC

2

TEHNOLOGII

9

CABINETE SPECIALIZATE

1063 mp
SALA DE SPORT
în curs de reabilitare
1148 mp
TEREN DE SPORT
suprafaţă sintetică
ATELIERE
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LĂCĂTUŞERIE

5

STRUNGURI

1

CNC

1

FREZE

1

ELECTROTEHNICĂ

1

SUDURĂ

1

Sursa: administrator patrimoniu

La sfârşitul anului 2013, în bibliotecă există un număr de 26764 volume de carte din toate
domeniile de activitate: ethnic, informatică, matematică, ştiinţele naturii, lingvistică, literatură română
şi străină, biografii, critică literară, artă, geografie, istorie, limbi străine, fizică, chimie, economie,
filozofie, învăţământ, educaţie, sport, generalităţi, religie în valoare de 32356,66 lei RON şi
abonamente la diverse publicaţii (Tribuna Învăţământului, Monitorul Oficial partea I, etc)
Sursa: raport activitate bibliotecar

Spațiile de învățamânt sunt folosite eficient pentru :


Desfășurarea cursurilor



pregătire practică prin laboratorul tehnologic şi instruire practică



desfășurarea activităților extracurriculare: cercuri, dezbateri, întâlniri cu personalități, activită ți
recreative, activități sportive etc



pregătirea examenelor de Bacalaureat și de competențe profesionale



pregătirea concursurilor și olimpiadelor



realizarea și tehnoredactarea lucrărilor pentru susținerea examenului de competențe
profesionale de nivel 2, 3 și 3 avansat



desfășurarea examenelor



desfășurarea concursurilor și olimpiadelor



întâlniri și lectorate cu părinții

Toate spatiile de invatamant ale liceului au fost în stare funcţională
• S-au efectuat reparaţii capitale
• S-a obţinut avizele sanitare de funcţionare
• S-au igienizat corespunzător toate spaţiile din liceu
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Dotare PC-uri şi echipamente periferice
Tab. 2.30

Nr.

Locaţie

Laptop

Crt

Calculatoar

Imprimant

Ecran de

e

e

proiecţie

1

Videoproiector

.
1

Laborator INFO 1

30

2

Laborator INFO 2

25

3

Laborator Tehnica

8

1

de calcul
4

Laborator fizica

5

Cadre didactice -

6
6

21

3

1

9

10

3

5

cabinet
6

Administrativ

7

Utilizat ca server

1

2

Directiune
8

Utilizate pt preluare

1

imagini camere de
supraveghere
Total

7

102

14

4

6
Sursa: Analist programator
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Raport de activitate – Administrator financiar
Pentru perioada 01.01.2013-30.06.2013 s-au primit credite de la bugetul local dupã cum urmeazã :
- Cheltuieli de personal
772.457 lei
- Bunuri şi servicii
169.739 lei
- Burse elevi
22.895 lei
-Investitii
La Bunuri şi servicii s-a cheltuit suma de 169.739 lei dupã cum urmeazã :
- furnituri de birou
4.307 lei
- materiale de curãţenie
1.043 lei
- Incãlzire + energ.electricã
114.294 lei
- apã,canal,gunoi
15.449 lei
-transport cadre didactice,elevi
1.686 lei
-telefon,internet
5.317 lei
- acte de studii
3.975 lei
-alte materiale ,service prg.contabilitate,
deratizare,toner,etc
1.280 lei
-reparaţii curente
-medicamente trruse sanitare
-obiecte de inventar- sistem de supraveghere video,
scaune cancelarie
20.923 lei
-deplasari
1.308 lei
-alte chelt- prestari servicii medicale
157 lei
- publicaţii interne-monitoare oficiale,tribuna înv.
- taxa evaluari psihologice, medicina muncii
De la bugetul de stat am primit credite pentru :
- burse bani de liceu
44.257 lei
-transport elevi
14.903 lei
-cheltuieli de personal-diverse examene
- deplasari diverse examene
total
59.160 lei
Venituri realizate :
sold la 01.01.2013
9.906 lei
- chirii încasate
7.526 lei
- venituri din prestari servicii
1.037 lei
TOTAL VENITURI
18.469 LEI
Cheltuieli din venituri :
7.583 lei
Diverse materiale de reparatii
2.662 lei
Obiecte de inventar – scaune
4.921lei
SOLD LA 30.06.2013
10.886 LEI
Sursa: Raport activitate administrator financiar
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2.2.6. Resurse umane


Colectivul didactic

Structura personalului didactic în anul şcolar 2013-2014 este următoarea:
Tab. 2.31
Doctorat

Gradul I

Gradul II

Definitivat

Debutant

Total

Profesori

1

8

4

4

1

18

Ingineri

1

12

-

1

-

14

Maistri instructori

-

3

-

-

-

3

TOTAL

2

23

4

5

1

35

Fig. 2.21. Sursa: Serviciul secretariat

Din cele 35 de cadre didactice există:




32 titulari
3 suplinitori

Colectivul didactic auxiliar şi nedidactic
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Tab. 2.32

Didactic auxiliar

Nedidactic

Administrator financiar

1

Secretar şef

1

Administrator patrimoniu1

1

Laborant

1

Ajutor analist programator

1

Bibliotecar

1

Asistent social

1

Muncitor

1

Îngrijitor curăţenie

4

Paznic

2

7

7

14

TOTAL

Analizând resursele umane de care dispune şcoala, se desprind la următoarele concluzii :


Colegiul are încadraţi profesori titulari bine pregătiţi şi preocupaţi de formarea continuă.



Conducerea Colegiului încearcă să se respecte principiul continuităţii la clasa, a cadelor
didactice în măsura în care este posibil.



Multiplele solicitări la care trebuie să facă față managerii și profesorii pentru rezolvarea unor
probleme de ordin social (burse, comisii administrative, completarea unor documente din ce în
ce mai complexe, și mai multe, etc) conduc la utilizarea necorespunzătoare a resursei timp cu
urmări negative asupra stării de sănătate și timpului alocat procesului instructiv - educativ.



Starea de nemulțumire permanentă legată de salarizarea din învățământ are urmări negative în
implicarea profesorilor în rezolvarea sarcinilor suplimentare.



Cadrele didactice noi nu sunt întotdeauna pregătite corespunzător și nu au acea înclina ție
necesară pentru activitatea didactică încadrându-se în învățământ doar atunci când nu găsesc un
loc de muncă atractiv în alt domeniu.



Calificări şi curriculum

La începutul anului şcolar 2013 – 2014 colectivele de elevi au următoarea structură şi calificări:
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Tab. 2.33.
CLASA
IX A
XA
XI A
XII A
IX B
IX C
IX D
XB
XC
XI B
XI C
XI D
XII B
XII C
XI SERAL
XIII
ARPSE
XIV
ARPS
X FR
XII FR
IX E
XI E
X PROF.
XI PROF.
I
POSTLIC
.

Domeniul / Calificarea profesională
SERVICII
SERVICII
TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE
TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE
TOTAL SERVICII
ELECTRONICăA ȘI AUTOMATIZĂRI
MECANICĂ
ELECTROMECANICĂ
ELECTRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI
ELECTROMECANICĂ
TEHNICIAN ELECTROMECANIC
TEHNICIAN PROIECTANT CAD
TEHNICIAN IN INSTALAȚII ELECTRICE
TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE
CALCUL
TEHNICIAN PROIECTANT CAD
TOTAL LICEU ZI
MECANICĂ

TOTAL
elevi
31
24
25
26
106
31
26
26
20
22
18
18
16
26
20
223
22

TEHNICIAN PRELUCRĂRI MECANICE

18

TEHNICIAN PRELUCRĂRI MECANICE
TOTAL LICEU SERAL
ȘTIINTE ALE NATURII
ȘTIINTE ALE NATURII
TOTAL FF ȘTIINTE
MECANIC
MECANIC
TOTAL SPECIAL
STRUNGAR
STRUNGAR
TOTAL PROFESIONALĂ

17
57
26
27
53
12
12
24
30
26
56

POSTLICEALĂ
TOTAL ELEVI COLEGIU

30
549

Sursa: serviciul secretariat

2.3. Analiza SWOT
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-

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Management

Management

aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în

-

eficienţa scăzută în formarea şi

domeniul educaţiei;
-

abilităţi

-

de

dezvoltarea echipei la nivel informal;

planificare

strategică

-

în unele cazuri, datorită situaţiilor

dezvoltate ale majorităţii managerilor

existente, forţat de împrejurări se

unităţilor şcolare ;

practică un management educaţional

controlul în favoarea îndrumării şi

directiv.

consilierii cadrelor didactice;

-

centrarea managementului şcolar pe
obiective strategice şi pe obţinerea de
rezultate superioare ;

-

eficienţa managerială manifestată în
echipe la nivel formal;

-

dezvoltarea unei culturi organizaţionale
pozitive şi a unui climat de lucru
motivant;

-

în cele mai multe cazuri, managementul
şcolar şi instituţional
s-a

realizat

de

o

manieră

activ-

participativă şi democratică, care a
permis promovarea iniţiativelor cadrelor
didactice şi a marcat un vizibil salt spre
profesionalism,
spre

reliefând

aplicarea

deschiderea

programului

de

descentralizare a unităţilor şcolare.
Curriculum si dezvoltare curriculară şi

Curriculum şi dezvoltare curriculară şi

extracurriculară

extracurriculară

-

aplicarea unui curriculum echilibrat,
prin

armonizarea

-

curriculum-ului

curriculare la particularităţile elevilor

naţional cu cel local;
-

şi la conţinuturile esenţiale;

elaborarea curriculum-ului local în
cea

mai

mare

insuficienta adecvare a demersurilor

măsură

-

prin

nepracticarea
individualizate

unor
de

trasee

învăţare

şi

consultarea părinţilor şi a elevilor,

insuficienta adaptare a curriculum-

luând

ului particularităţilor unor categorii

in

consideraţie
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nevoile comunităţii, resursele umane
-

şi cele materiale existente;
-

speciale de elevi ;
insuficienta

manifestare

proiectarea documentelor cadrelor

inventivităţii

şi

didactice

pedagogice a cadrelor didactice în

în

conformitate

cu

recomandările/reglementările
ghidurilor

metodologice

creativităţii

vederea creşterii motivaţiei pentru
pentru

aplicarea programelor şcolare, cu

-

a

învăţare a elevilor ;
-

activităţile

extracurriculare

uneori

metodica predării fiecărei discipline

formale,

contribuţia

şi respectând particularităţile de

îmbunătăţirea curriculum-ului fiind

vârstă ale elevilor;

redusă sau ineficientă.

lor

la

aplicarea corectă a curriculum-ului
pentru fiecare disciplină cu respectarea
programelor şcolare.
Rezultate şcolare

-

rezultate bune obţinute de elevi la
concursurile şi olimpiadele şcolare
judeţene şi naţionale;

-

la nivelul examenelor naţionale,

procentele de promovabilitate sunt la nivelul
mediei pe ţară.
Resurse umane
-

Resurse umane

gradul de acoperire cu personal didactic

- fluctuaţia cadrelor didactice la
unele discipline;

calificat la nivelul şcolii este de 100% în
-

anul şcolar 2013-2014;
-

de a nu finaliza la timp, eficient

din totalul cadrelor didactice, 88% sunt

şi corespunzător, problemele de

titulari;
-

numărul

pe agenda şcolii.

programelor

de

formare

organizate pe diferite proiecte, au crescut,
iar numărul de cadre didactice care au
beneficiat de aceste programe a crescut
corespunzător;
-

eficienţa politicilor de recrutare şi corecta
gestionarea

a resurselor umane prin

aplicarea riguroasă a ultimelor acte
normative şi metodologii ale M.E.C.T.S;
-

volumul mare de muncă şi riscul

din totalul cadrelor didactice ponderea
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cea mai mare este reprezentată de cadre
cu gradul didactic I şi II .
-

Resurse materiale şi financiare

-

întreţinerea calculatoarelor din unitatea

Resurse materiale şi financiare
-

în unele situaţii utilizarea ineficientă a
mijloacelor de învăţământ moderne.

de învăţământ.
-

subfinanţarea educaţiei la nivelul
judeţului;

-

accentuarea uzurii morale şi fizice a
bazei didactico-materiale în unele
situaţii;

-

mobilizarea dificilă a resurselor
extrabugetare.

Parteneriat şi dezvoltare comunitară
-

-

formarea unor cadre didactice pe

a

şcolii

existenţa unor parteneriate funcţionale

locale (părinţi, autorităţi

între instituţia de învăţământ şi alte

agenţi economici etc);
-

îmbunătăţirea strategiei şcolii în

a

membrilor

comunităţilor
publice,

percepţii eronate şi prejudecăţi cu
privire la şcoală;

-

îmbunătăţirea sistemului de diseminare a

slaba implicare a familiei ca principal
partener al şcolii;

-

slaba implicare a comitetelor de

activităţile ei specifice;

părinţi în coordonarea relaţiei şcoală-

creşterea transparenţei promovării

comunitate;

obiectivelor şi ofertelor educaţionale la
-

corespunzătoare

parteneriatului;

informaţiilor cu privire la şcoală şi
-

neimplicarea

cadrelor didactice în atragerea în viaţa

domeniul parteneriatului;
-

-

problematica comunicării, cooperării şi

instituţii deconcentrate ale statului;
-

Parteneriat şi dezvoltare comunitară

-

insuficienta deschidere a unităţilor

nivelul diferitelor categorii de instituţii;

şcolare către accesarea unor programe

creşterea numărului de programe de

de parteneriat european.

parteneriat naţional şi internaţional
accesate de şcoală.
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OPORTUNITĂŢI
-

RISCURI
-

promovarea unui cadru legislativ care
încurajează iniţiativele şcolii şi

zonei;
-

implicarea partenerilor săi sociali;
-

parteneriat funcţional al Colegiului
-

autorităţile publice locale şi judeţene;

instabilitatea economică, creşterea
ratei şomajului;

-

creşterea numărului de programe
europene adresate educaţiei (POSDRU,

marginalizarea şi automarginalizarea
unor familii defavorizate;

-

etc);
-

riscul de a nu se mai face decontarea
abonamentelor lunare;

Tehnic “I.D.Lăzărescu” Cugir cu
-

nivel ridicat de sărăcie la nivelul

actualul cadru legislativ cu privire la

intensificarea măsurilor guvernamentale

formarea, repartizarea şi utilizarea

şi a facilităţilor acordate elevilor pentru

fondurilor nu permite o decizie reală a

creşterea participării şcolare;

conducătorilor unităţilor de
învăţământ într-un mod stimulativ şi
coerent;
-

sporul demografic negativ cu
implicaţii în dimensionarea reţelei
şcolare şi a încadrării personalului
didactic.
Sursa: Planul managerial 2013- 2014

2.4. Priorităţi







Corelarea ofertei ÎPT din regiune cu nevoile de calificare.
Dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională.
Reabilitarea infrastructurii şi achiziţionarea mijloacelor de învăţământ şi a echipamentelor
didactice aferente domeniilor prioritare.
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din ÎPT.
Dezvoltarea de parteneriate eficiente în ÎPT pentru o formare profesională de calitate.
Creşterea până în anul 2017 a gradului de cuprindere în ÎPT a categoriilor cu risc de
marginalizare.
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2.5. Rezumatul principalelor aspecte care necesită dezvoltarea

1. Menţinerea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2017 la nivelul anului 2013.
2. Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii (în special
pentru ICE, programe de sprijin, învăţare asistată de calculator, educaţie la cerere)
3. Evitarea transformării unei oportunităţi (număr mare de locuri de muncă oferite pentru absolvenţii
şcolii) în punct slab (scăderea calităţii procesului de predare-învăţare)
4. Parteneriate pentru formare profesională domeniile:
mecanic, electromecanică, electric,
electronică și economic; implicarea partenerilor în dezvoltarea resurselor fizice şi didactice.
5. Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii defavorizate.
6. Orientarea şi consilierea privind cariera. Proceduri de marketing educaţional. Proceduri de
promovare a rezultatelor şi valorilor şcolii.
7. Scăderea absenteismului şi a abandonului şcolar.
8. Asigurarea egalităţii şanselor pentru copii proveniţi din mediul rural şi medii defavorizate şi a celor
cu dificultăţi de învăţare.
9. Consilierea părinţilor.
10. Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (dotări atelier, laboratoare,
informatizare bibliotecă, CDI, mobilier, scăderea costurilor pentru energie electrică, încălzire,
obţinerea resurselor extrabugetare).
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PARTEA A III-A: PLANUL OPERAŢIONAL 2013-2014
PRIORITATEA 1: Creşterea flexibilităţii sistemului TVET
Obiective:
1. Adaptarea ofertei şcolii la cerinţele pieţei muncii şi nevoilor elevilor
2. Colaborarea cu alţi factori interesaţi pentru implementarea eficientă a predării şi evaluării noilor calificări pentru abilităţi cheie
Ţinta:
Menţinerea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2017 la nivelul anului 2013
100% dintre elevi studiază abilităţile cheie şi sunt evaluaţi. Rata de promovare se menţine peste 98% până în 2017.
Context: Din analiza mediului extern se constată că domeniul mecanic, pentru care şcoala realizează formare de nivel 2, 3 și 3 avansat de calificare, este domeniul care înregistrează la
nivel regional un număr semnificativ de locuri de muncă vacante dar şi de şomeri. Raportul locuri de muncă-şomeri rămâne deficitar, cu tendinţă de ameliorare faţă de începutul
perioadei analizate 2010-2013. Totodată în perioada 2013-2020 se va dezvolta în regiune şi judeţ şi sectorul strategic al IT, electric, pentru care şcoala realizează formare de nivel 3 . În
anul şcolar 2012-2013 rata de inserţie socio-profesională a absolvenţilor de nivel 2, 3 și 3 avansat a fost de 100%. Pentru perioada 2013-2017 toţi agenţii economici parteneri solicită
absolvenţi cu competenţe de nivel 2. Totuşi angajatorii nu cunosc noile metode de evaluare şi atestare a abilităţilor cheie necesare angajării. De aceea este necesară informarea
partenerilor cu privire la aceste noutăţi. În 2013 33% dintre absolvenţii de nivel 3 sunt angajaţi la partenerii economici ai şcolii, 41% continuă studiile în învăţământul superior.
Data până la
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

Rezultate aşteptate (măsurabile)

care vor fi
finalizate

1. Continuarea implementării procedurilor de

100% inserţie socio-profesională

identificare a cererilor de pe piaţa muncii inclusiv

pentru absolvenţii de nivel de

a specializărilor nou apărute.

Persoana/persoa
ne responsabile

Anual, luna 11

Parteneri:

AJOFM, ISJ Alba,
CLD, Consiliul
Director

calificare 2 şi 3 și 3 avansat.

C.P

2. Elaborarea planului de şcolarizare 2013-2014
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Şcolar, partenerii
economici

Cost:

Sursa de
finanţare

în corelaţie cu cererile pieţei muncii şi susţinerea

Cel puţin 95% rată de succes pentru

aprobării în CLD

fiecare calificare în parte după 1 an

C.A

de la angajare
3. Lărgirea actualei reţele de parteneriat cu alți

100% din elevii de nivel 2 şi 3

parteneri din orașul Cugir

avansat să efectueze instruirea

Anual, luna 10

Susţinută de
partenerii
Director

practică la partenerii economici.

C.P

100% din elevii de nivel 2 şi 3
avansat să efectueze instruirea

economici
Consiliul şcolar

C.A

practică la partenerii economici
importanţi pe utilaje şi tehnologii
de vârf.
4. Organizarea unei sesiuni de informare privind

Cel puţin 10 parteneri economici

Decembrie

abilităţile cheie pentru agenţi economici-parteneri

participă la sesiunea de informare.

2013

Director

economici
C.P
C.A

5. Organizarea a 2 ateliere de lucru şcoală-

100% dintre elevi să fie formaţi

Anual, lunile

parteneri economici pentru elaborarea şi

pentru competenţele cheie

01, 02

adaptarea CDL la solicitările partenerilor
economici.
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Alba, responsabilii
comisiei metodice

toţi partenerii

C.P

100% să se integreze socio-

importanţi, ISJ

Consiliul Şcolar,
Director

identificate.

10 parteneri

economici, ISJ Alba

profesional.

C.A

Cel puţin 95% să-şi păstreze locul
de muncă după 1 an.
6. Evaluarea opţiunilor elevilor de clasa a VIII-a

30% din absolvenţii de clasa a IX-a

pentru admitere în clasa a IX-a şi a celor de clasa

să continue formare pentru nivelul

a X-a pentru Școala profesională, nivel 2 şi XI-

Anual, luna 05

Director
C.P

2 şi cel puţin 70% pentru nivelul 3.

XII liceul seral sau FR

C.A

ISJ Alba, CJAP,

Venituri

Comitetului de

extrabugetare

Părinţi, şcoli
generale partenere
din zona , SAM
arondate, Consiliul
elevilor

7. Organizarea anuală în parteneriat a “Bursei

100% inserţie socio-profesională a

locurilor de muncă pentru absolvenţii Colegiului

absolvenţilor

Anual, luna 05

Director

AJOFM, ISJ Alba ,
parteneri

C.P

Tehnic I.D. Lăzărescu Cugir”

C.A

economici,
Comitetului de
Părinţi, Consiliul
elevilor
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PRIORITATEA 2: Asigurarea şanselor egale în formarea profesională între mediul urban şi rural în zona Cugir
Obiectiv: Facilitarea dobândirii unei specializări de nivel 2, 3 și 3 avansat de calificare in domeniul mecanic, electronică şi automatizări, electric, elecromecanică și comerţ pentru
elevii proveniţi din mediul rural, zona Cugir şi judeţ şi pentru elevii proveniţi din familii defavorizate, mediul urban
Ţinta: Creşterea cu 20% a numărului de absolvenţi din mediul rural atraşi către şcoală. Reducerea abandonului şcolar al elevilor proveniţi din mediul rural şi al celor din familii
defavorizate, mediul urban
Context Părinţii acestor elevi nu dispun de resurse financiare pentru asigurarea şcolarizării în altă localitate decât cea de domiciliu. În aceste condiţii se impun măsuri pentru facilitarea
accesului acestor elevi la cazare şi masă în internatul şcolii acolo unde nu există posibilităţi de navetă precum şi accesul la manualele necesare.
Data până la
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

Rezultate aşteptate (măsurabile)

care vor fi
finalizate

1. Facilitarea obţinerii de burse de şcolarizare de

Cel puţin 25 burse pentru elevii de

la partenerii economici

la școala profesională, nivelul 2 de

2014, luna 10

Persoana/persoa
ne responsabile
Director
C.P

calificare

Parteneri:

Cost:

Sursa de
finanţare

Toţi partenerii

Parteneri

economici,

economici

Consiliul Şcolar

C.A

Reducerea cu 50% a abandonului
şcolar în rândul elevilor proveniţi
din mediul rural
2. Organizarea “Târgului de manuale” între elevii

Toţi elevii cu posibilităţi materiale

şcolii.

reduse vor avea acces la manuale

2014, luna 09

Director
C.P

de specialitate cu preţ redus.
Multiplicarea manualelor de specialitate

C.A
3. Proiectarea şi desfăşurarea unor programe de

Cel puţin 90% dintre elevii

sprijin pentru: elevii proveniţi din familii

implicaţi în programele de sprijin

defavorizate, elevii cu nevoi speciale, elevii cu

vor finaliza cursurile şi se vor

2014-2015

Director
C.P
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Consiliul elevilor,

500 Euro

Donaţii Asoc.

Asociaţia

Com. Părinţi +

Comitetului de

sponsorizări

Părinţi

part. ec.

Toţi partenerii şcolii

dificultăţi de învăţare

integra profesional la agenţii

C.A

economici parteneri sau vor
continua studiile pentru un nivel
superior de calificare
4. Facilitarea vizitelor la partenerii economici

Toţi elevii claselor a IX –a vor

2014, luna

pentru elevii claselor a IX-a, în Sîptămâna

efectua lecţii-vizită de documentare

noiembrie

meseriilor

C.P

la agenţii economici, pentru fiecare
modul din curriculum de

Cel puţin 10% dintre elevii de nivel

antreprenoriale prin elaborarea şi dezvoltarea de

2 şi 25% dintre elevii de nivel 3 vor

curriculum de dezvoltare locală “Managementul

parcurge şi vor desfăşura activităţi

şi dezvoltarea microîntreprinderii – activităţi

practice în microîntreprinderea

practice”

şcolară şi vor fi evaluaţi prin

Agenţi economici

Comitetele de

parteneri, ISJ,

părinţi din,

claselle a IX-a

sponsorizări

Camera de Comerţ

Venituri

şi Industrie

extrabugetare,

Profesori de

buget local,

educaţie

veniturile

antreprenorială,

microîntreprin

C.A

specialitate şi lecţii de practică
5. Formarea şi dezvoltarea competenţelor

Director

2014

Director
C.P
C.A

eficienţa unui proiect de echipă

anual 2013-

derii şcolare,

aplicat în microîntreprinderea

2017

sponsorizări

şcolară

parteneri
economici
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PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatului dintre grupurile şcolare şi agenţii economici pentru îmbunătăţirea formării profesionale
Obiectiv: Implicarea activă a agenţilor economici parteneri în formarea profesională prin participarea la asigurarea condiţiilor optime de instruire a elevilor şi prin urmărirea integrării
absolvenţilor
Ţinta: Menţinerea gradului de inserţie a absolvenţilor Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir în domeniul calificării absolvite în 2013 la nivelul 2011
Context: Reţeaua partenerială cuprinde un spectru larg de parteneri între care 10 parteneri economici care activează în domeniul de dezvoltare mecanic. Activitatea acestei structuri
parteneriale s-a diversificat şi a avut un rol important în creşterea calităţii formării profesionale a elevilor şcolii , asigurarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor, urmărirea
integrării absolvenţilor la agenţii economici angajatori, susţinerea proiectelor de dezvoltare a şcolii. Ţinând cont de realizările existente se impune o diversificare a acţiunilor realizate în
parteneriat şi o creştere a gradului de implicare a agenţilor economici parteneri în activitatea de formare profesională a elevilor şcolii.
Data până la
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

Rezultate aşteptate (măsurabile)

care vor fi
finalizate

1. Diversificarea activităţilor de parteneriat pentru

Încheierea convenţiilor de practică

desfăşurarea activităţii de practică comasată la

cu cel puţin 10 parteneri economici.

Anual, luna 10

Persoana/persoa
ne responsabile
Director

Parteneri:

Cost:

Sursa de
finanţare

Partenerii
economici actuali şi

C.P

clasele de școală prefesională.

viitori

C.A
2. Diversificarea activităţilor cu partenerii

100% dintre elevii de nivelul 2, 3

Conform

economici puternici dotaţi cu tehnologii de vârf,

și 3 avansat de calificare vor avea

graficului de

pentru formarea profesională în nivelele 2, 3 și 3

acces la instruire practică pe utilaje

instruire

avansat de calificare.

şi tehnologii de vârf.

practică

3. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea unor

Cel puţin 3 reprezentanţi ai

An şcolar

sesiuni comune de formare (specialişti agenţi ec.

partenerilor economici şi 10 cadre

2014-2015

+ profesori ai şcolii) în vederea dobândirii de

didactice să participe la sesiuni de

către elevi a abilităţilor cheie şi competenţelor

formare pe MUCN

Director

partenerii
C.P

economici

C.A
Director
C.P
C.A
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Susţinută de

ISJ Alba, Consiliul

Venituri

Şcolar, AJOFM,

extrabugetar
e+
sponsorizări

sociale.

ag. ec.

5. Antrenarea agenţilor economici în realizarea /

Cel puţin 3 parteneri economici vor

2014, luna 01,

Comisia pentru

actualizarea CDL

participa activ la realizarea /

02

curriculum,

actualizarea CDL pentru anul şcolar

responsabili

2014-2015

comisii metodice
tehnice

6. Constituirea unor echipe mixte şcoală-agent

Cel puţin 95% rată de succes pentru

economic, şcoală-universităţi pentru înregistrarea

fiecare calificare la 1 an de la

şi urmărirea situaţiei absolvenţilor şcolii timp de 1

angajare şi pentru cei care continuă

an după angajare sau după admitere în

studiile

Anual, luna 09

Director

ISJ Alba,
Consiliul Şcolar,
AJOFM, Comitet
Părinţi
Parteneri economici
angajatori,

Diriginţi
C.P

învăţământul superior

C.A
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Consiliul Şcolar,
Consiliul elevilor
Comitetului de
Părinţi, universităţi

PRIORITATEA 4: Asigurarea calităţii în Colegiul Tehnic I.D. Lăzărescu Cugir
Obiectiv: Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii în activitatea Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir începând din anul şcolar 2013-2014.
Ţinta: Până în decembrie 2013 managerii şi cadrele didactice vor participa la stagii de formare şi vor începe implementarea sistemului naţional de asigurare a calităţii
Data până la
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

Rezultate aşteptate (măsurabile)

care vor fi
finalizate

1. Formarea continuă a managerilor pentru

Toţi Directori vor participa la

Anual până în

implementarea SNC

activităţi de formare organizate de

2013

Persoana/persoa
ne responsabile

Parteneri:

Director

ISJ Alba,

ISJ Alba

Cost:

Sursa de
finanţare

ISJ şi centrul de resurse

2. Formarea cadrelor didactice din şcoală

Cel puţin 80% din personalul

Sem. I an

responsabili

împreună cu reprezentanţii partenerilor economici

didactic vor participa la stagiile de

şcolar 2014-

comisii metodice,

pentru implementarea SNC, a ICE, educaţia la

formare organizate

2015

3. Monitorizarea, evaluarea şi stabilirea de măsuri

Îndeplinirea standardelor cel puţin

01.07.2013

corective privind implementarea SNC în şcoală .

pentru nivelul b) (satisfăcător) în

Venituri
extrabug.

cerere şi programe de sprijin.

Realizarea Raportului de autoevaluare internă

responsabili

ISJ Alba, Consiliul

comisii metodice

Şcolar, Comitet

anul şcolar 2009-2010 şi optim

Părinţi, Consiliul

pentru 2010-2013

elevilor

Elaborarea Planului de îmbunătăţire
01.09.20102017.
4. Asigurarea unui barem minim de dotare pentru

Procurare de soft educaţional

TIC, activităţi practice în atelier şcoală şi

pentru toate disciplinele din

laboratoare tehnologice, microîntreprindere

01.09.2013 -

Director
C.P

curriculum

96

ISJ Alba, Consiliul

100.000

Programe

Local, Comitetului

Euro

Phare

de Părinţi

şcolară

Repararea Masinilor unelte din

Mai 2014

C.A

Anual până în

responsabili

2017

comisii metodice

2015, 09

Director

Venituri

atelierul scoala
Demararea activităţii atelierul

extrabug. +
buget local

scoala
5. Informatizarea bibliotecii şi transformarea ei în

Dotarea sălii de lectură a bibliotecii

CDI,

cu PC în reţea conectate la Internet

Comisia metodică ,
Bibl. Judeţeană,
CCD
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2500 Euro

Venituri
extrabugetare

PRIORITATEA 5: Sprijin pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională
Obiectiv: Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera
Ţinta: Menţinerea gradului de inserţie a absolvenţilor în domeniul calificării în 2017 la nivelul anului 2013
Reducerea abandonului şcolar cu 30% în 2017 faţă de 2013
Cel puţin 90% dintre absolvenţii Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir în 2013 vor fi de nivel 2, 3 și 3 de calificare
Context: Din analiza regională şi locală reiese că în prezent în structura educaţională regională şi locală nu există o activitate eficientă de orientare profesională a elevilor şi de
consiliere a părinţilor. Din sondajele CJAPP şi ale şcolii reiese că în orientare şcolară şi vocaţională a elevilor de clasa a VIII-a există o pondere foarte mare a părerii părinţilor care
preferă orientarea spre licee teoretice şi mai puţin spre IPT, iar ponderea influenţei factorilor din şcolile generale (profesori, diriginţi, consilieri educativi) este de doar 41%. Deşi la
nivelul ISJ şi unele şcoli din judeţul Alba există personal bine instruit şi calificat pentru consiliere privind cariera, competenţele acestor persoane nu sunt utilizate la nivelul şcolilor IPT.
Se impune un sprijin activ pentru structura elev-părinte din partea personalului instruit care să-i consilieze (ţinând cont de capacităţile copilului) către oferta educaţională cea mai
potrivită şi să-i informeze asupra orientărilor înregistrate pe piaţa muncii locale şi regionale
Data până la
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

Rezultate aşteptate (măsurabile)

care vor fi
finalizate

1. Amenajarea şi dotarea cabinetului şcolar de

Cabinet de consiliere în corpul B al

consiliere privind cariera

şcolii

06. 2015

Persoana/persoa
ne responsabile
Director
C.P

Parteneri:

Creşterea numărului de opţiuni 1

Lunar în

Cugir a unor activităţi de promovare a ofertei

pentru Colegiul Tehnic ”Ion D.

fiecare an până

şcolii şi a evoluţiei pieţei muncii locale-regionale

Lăzărescu” Cugir2008, 2009etc.

în 2017

Director

C.A
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finanţare
Venituri

Centrul pentru

extrabug. şi

Tineret, MEC

finanţare
Phare

Şcolile generale din
zona Cugir,

C.P

Sursa de

ISJ Alba, CJAPP,

C.A
2. Desfăşurarea lunară în şcolile generale din zona

Cost:

AJOFM, parteneri
economici, CJAPP

3. Editarea unor pliante cu oferta de școlarizare a

Creşterea numărului de opţiuni 1

Lunar în

Colegiului și distribuirea acesteia în rândul

pentru Colegiul Tehnic ”Ion D.

fiecare an până

elevilor din clasele a VIII-a a şcolilor generale şi

Lăzărescu” Cugir 2013, 2014 etc.

personalului agenţilor economici parteneri din

pentru nivelele 2, 3 și 3 avansat de

judeţ pentru promovarea IPT

calificare.

în 2017

Director

Şcolile generale din
zona Cugir,

C.P
C.A

AJOFM, parteneri
economici, CJAPP,

1.
4. Consilierea elevilor din clasele a IX-a de la

Cel puţin 30% dintre elevii claselor

Câte două

Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir

a IX-a SAM vor continua formare

activităţi pe

arondate în vederea continuării formării pentru

de nivel 2 şi 70% de nivel 3 până în

semestru până

nivelul 2, 3 și de calificare la Colegiul Tehnic

2017

în 2017

I.D. Lăzărescu Cugir

Director

AJOFM, parteneri
economici, CJAPP,

C.P

ISJ Alba

C.A

Menţinerea gradului de inserţie al
absolvenţilor în domeniul absolvit
în 2017 la nivelul anului 2013
5. Acordarea de sprijin material elevilor proveniţi

Reducerea abandonului şcolar cu

Anual, lunile

din medii defavorizate pentru procurarea

30% în 2017 faţă de nivelul din

septembrie,

manualelor (nivel 2 şi 3) şi continuarea studiilor

2013

iunie

la Colegiul Tehnic I.D.Lăzărescu Cugir
(multiplicare manuale, burse de la partenerii
economici, sprijin financiar din partea
Comitetului de Părinţi şi a partenerilor

Director

economici, ISJ
C.P
C.A

Reducerea absenteismului şcolar cu
65% în 2017 faţă de nivelul din

Parteneri
Alba, Asociaţia
Director
C.P

2013.
C.A Comitetului de

economici).

Părinti Director
C.P
C.A si, Consiliul
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elevilor
6. Organizarea “Zilele Colegiului Tehnic I.D.

Creşterea numărului de opţiuni 1

Lăzărescu”, Scoala Altfel, Participare la “Târgul

pentru Colegiul Tehnic

Liceelor”

calificare.

Director
C.P

I.D.Lăzărescu Cugir 2013, 2014
etc. pentru nivelele 2, 3 de

Editarea pliantului de promovare al şcolii și a

Anual, luna 04

Anual, luna 05

C.A

reviste Colegiului ”Opinia”

Şcoli generale

extrabugetare,

Cugir, ISJ Alba ,

contribuţii

CJAP, Consiliul

Asoc. Com.

Şcolar, Consiliul

Părinţi,

Comitetului de
Părinţi,
Menţinerea gradului de inserţie al

Lunar pentru

dirigenţie, sondaje, informări, vizite) pentru

absolvenţilor în domeniul absolvit

fiecare clasă

orientarea şcolară şi profesională şi consiliere

în 2017 la nivelul anului 2013

privind cariera a elevilor din anii terminali pentru
toate nivelele de calificare

din anii
terminali

Creşterea ratei de succes după 1 an
de la angajare / admitere într-o

Director

C.P
C.A

formă superioară de învăţământ

Consiliul elevilor,
comisia diriginţilor,

Diriginţi

AJOFM, CJAP,
parteneri
economici,
universităţi
partenere,
Comitetului de
Părinţi
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Venituri

partenere din zona

elevilor,

7. Desfăşurarea unui ciclu de acţiuni (ore de

200 Euro

PARTEA A IV- A:
CONSULTARE, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPEMENTĂRII PAS

Consultarea
În vederea elaborării PAS – ului, s-au utilizat informaţiile oferite de PLAI şi PRAI .
Consultarea acestor documente a oferit informaţii preţioase referitoare la direcţiile de dezvoltare şi
la liniile de relevanţă ale învăţământului din zona centru şi din judeţul Alba. Au fost consultate şi
analizate şi alte documente.
În stabilirea unui management de curriculum anticipativ şi strategic de un real folos au fost
planul de şcolarizare, planurile de învăţământ precum şi programele şcolare pentru fiecare
specializare pe care şcoala o realizează în anul şcolar 2013-2014.
ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS:
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS.
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin:
- chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor economici, autorităţilor
locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională;
- discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională;
- interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local.
Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional prin PRAI.
4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare:
- personalului şcolii (în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră);
- elevilor (în cadrul Consiliului elevilor);
- părinţilor (în cadrul întâlnirilor cu părinţii);
- partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat.
6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea
priorităţilor.
7. Elaborarea planului operaţional.
Monitorizarea
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Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2013-2014 urmărindu-se
mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în vederea realizării
indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv.
În procesul de monitorizare se urmăreşte:
- comunicarea clară a obiectivelor şi concentrarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor;
- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;
- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce pot apărea în derularea proiectelor.
Ca instrumente de monitorizare se folosesc:
- observaţiile;
- discuţiile cu elevii;
- asistenţa la ore;
- sondaje scrise şi orale;
- întâlniri în cadrul comisiilor metodice din şcoală, consiliul de administraţie, consiliul profesoral,
etc.
SURSE DE INFORMAŢII:
Documente de proiectare a activităţii şcolii:
- documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al
părinţilor;
- documente care atestă parteneriatele şcolii;
- oferta de şcolarizare.
Documente de analiză a activităţii şcolii:
- rapoarte ale catedrelor;
- rapoarte ale Consiliului de Administraţie;
- rapoarte ale echipei manageriale;
- rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii: secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă.
Documente de prezentare şi promovare a şcolii;
Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, Regiunea
Centru Chestionare, discuţii, interviuri;
Rapoarte scrise ale ISJ Alba şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală.
Evaluarea
Evaluarea acestui plan managerial se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele
anului şcolar 2013-2014 se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face corecturile
necesare pentru un plan managerial viitor adaptat evident situaţiilor ce se impun la momentul
potrivit.
Instrumente de evaluare
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Evaluarea își propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele :
 raportul dintre performanţele obţinuțe şi cele intenţionate;
 acţiuni corective în situaţii când performanţa este mai mică decât aşteptările;
Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca instrumente
de evaluare următoarele:
 autoevaluare
 inter - evaluări
 declaraţii de intenţii
 interviuri de evaluare
 observaţii folosind ghiduri de observaţie
 fișe de apreciere
 diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului
În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul PAS al şcolii, se va acorda
atenţie următoarelor elemente :
 respectarea misiunii şi a scopurilor;
 urmărirea respectării etapelor propuse prin PAS;
 analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte;
 corelaţia dintre resurse și obiectivele alese.
 stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei
ţinte
Implementarea Planului de Acţiune al Şcolii va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat prin:
Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
Includearea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale
Consiliului profesoral, ale catedrelor; CEAC
Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al

Consiliului de

Administraţie;
Revizuire periodică şi corecţii.

Responsabilităţi:
Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează
activitatea de învăţământ informaţiile privind modul şi etapele de realizare a obiectivelor propuse,
sunt distribuite astfel :
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- Managerii pentru obiectivele legate de oferta educaţională , inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii
şi parteneriate.
- Responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea randamentului şcolar.
- Consilierul educativ pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi pentru cele legate de
activităţile extraşcolare şi extracurriculare.
- prof.Toma Florin, pentru probleme de protecţia muncii şi PSI.
- prof. Dumitrean Camelia pentru realizarea competenţelor specifice specializării, prevăzute în
standardele de pregătire profesională
Indicatorii de performanţă
Prin perspectivă managerială o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o
funcţionare optimă sistemului de formare din şcoală.
Dintre posibilii indicatori de performanţă amintim :
- furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală;
- stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru atribuirea de semnificaţii
datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de judecăţi de valoare ( aprecieri obiective ).
- enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare.
- adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi evaluare
se impune acest lucru
- realizarea misiunii şcolii
Concluzii:
Acest capitol al proiectului prezintă modalităţi şi forme directe şi diverse de realizare a
monitorizării şi evaluării în scopul verificării, analizei şi aprecierii unor activităţi şcolare în vederea
cunoaşterii stadiului realizării lor cât şi în vederea unei îmbunătăţiri continue prin prevenirea şi
înlăturarea la timp a unor dificultăţi şi neajunsuri. Menţionăm necesitatea ca aceste monitorizări şi
evaluări să fie făcute în mod colegial şi fără ostentaţie.
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