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Cuvânt înainte 

 

Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic 

(IPT) are caracter naţional şi este realizată în raport cu obiectivele asumate de România ca stat membru al 

Uniunii Europene.  

Obiectivul major al planificării strategice a ÎPT constă în creşterea contribuţiei învăţământului 

profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare şi 

cunoaştere, participativă şi inclusivă. 

Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat dublului rol al educaţiei: economic 

şi social. Prin urmare ÎPT nu se poate rezuma, în sens restrâns, la satisfacerea cerinţelor imediate ale unui 

loc de muncă, el trebuie să asigure pregătirea pentru dezvoltarea unei cariere de succes care presupune 

integrare socio – profesională, inclusiv în plan antreprenorial, și/sau continuarea studiilor. În aceste condiţii 

învăţământul profesional şi tehnic trebuie să asigure absolvenților șansa ocupării unui loc de muncă, văzută 

ca o etapă, imediată sau ulterioară, în procesul învăţării pe parcursul întregii vieţi, care  include  și învăţarea 

la locul de muncă în vederea adaptării la cerinţele acestuia. 

Iată de ce prognoza ofertei IPT realizată în corelare cu o cerere previzionată a forţei de muncă şi 

tranziţia de la şcoală la viaţa activă devin elemente strategice pentru  o planificare performantă. 

Modelul propus şi implementat începând cu anul 2003 urmăreşte asigurarea unei oferte de formare 

profesională prin ÎPT relevantă  în raport cu nevoile previzionate ale pieţei muncii.  

Relevanţa ofertei de formare profesională se referă atât la aspectul cantitativ (deficitul de 

competenţe şi calificări de pe piaţa muncii) cât şi la aspectul calitativ  

( teritorialitatea ofertei şi calitatea rezultatelor învăţării) 

Modelul de planificare strategică  se caracterizează prin:  

 descentralizarea deciziei şi distribuirea acesteia pe mai multe niveluri decizionale, respectiv 

naţional, regional, judeţean şi local  

 realizarea exerciţiului participativ bazat pe acţiunea colectivă a partenerilor economici şi 

sociali multipli (Consorţii regionale, Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului 

Social, Consilii de Administraţie al  unităţilor de învăţământ) 

 combinarea fluxului decizional de sus în jos cu cel de jos în sus  

 elaborarea, implementarea şi monitorizarea instrumentelor de planificare strategică: Planul 

Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) - nivel regional; Planul Local de Acţiune 

pentru Învăţământ (PLAI) - nivel judeţean; Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) - nivelul 

comunităţii din aria de acţiune a şcolii 

Scopul Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) este de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 

învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel local în perspectiva 

anului 2025. 

 

Rolul PLAI  este: 

 să analizeze contextual județean, în raport cu contextual regional, și să identifice aspectele 

specifice juețului; 

 să stabilească prioritățile, ţintele şi acţiunile pentru dezvoltarea învăţământului profesional 

şi tehnic la nivel local ca răspuns la nevoile identificate; 

 să furnizeze cadrul de referinţă şi de a facilita documentarea pentru elaborarea şi 

armonizarea documentelor strategice de la școlii – PAS. 
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 să analizeze capacităţii sistemului învăţământului profesional şi tehnic de a răspunde 

nevoilor identificate prin analiza contextului local; 

 

 

1. Rezumat 

 

Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (PLAI) reprezintă un 

document de planificare strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic 

în perspectiva anului 2025, în care membrii CLDPS Bistrița – Năsăud  își exprimă viziunea asupra TVET 

prin două direcții majore de acțiune: 

 adaptarea ofertei educționale la nevoile de dezvoltare socio-economice  de la nivel local, ținând 

cont de nevoile și intersele de formare ale elevilor; 

 asigurarea calității actului educațional, ca bază a succesului inserției socio-profesionale a 

absolvenților. 

Structura adoptată la nivel național pentru PRAI, a fost luată ca bază pentru elaborarea PLAI, pentru a  

asigura comparabilitatea datelor și a rezultatelor la nivel regional și național, pentru a permite monitorizarea 

progresului realizat în raport cu țintele asumate de România,  ca o contribuție la obiectivele europene.  

Capitolul 2 Contextul european și național oferă o sinteză a indicatorilor relevanți pentru ÎPT, indicatori 

asumați de România pentru următorul interval, cilcu de programare european. Sunt prezentate elemente ale 

analizei la nivel european, național și regional, pentru a permite ca setul de obiective și activități planificate 

la nivel regional să constituie o contribuție la realizarea indicatorilor de progres asumați la nivel național. 

Acest capitol permite analiza propriului sistem prin metoda benchmarking, având repere situațiile și 

exemplele din statele membre ale UE, relevante pentru progresul asumat pentru următoarea perioadă.  

Capitolele  Aspecte demografice (3), Profilul economic județean (4)  și Piața muncii la nivel județean 

(5) oferă o sinteză a celor mai importante elemente ale aspectelor regionale privind evoluțiile demografice 

la nivel  regional și local,  nevoia actuală și cea prognozată de calificări cerute pe piața muncii. Concluziile 

obținute din interpretarea corelată a datelor specifice aferente acestor domenii constituie imaginea cererii 

actuale de forță de muncă la nivel  județean. 

Capitolul 6 Învățământului profesional și tehnic din județ, oferă imaginea actualizată a capacității 

sistemului educațional de a răspunde nevoilor de calificări pe nivelele reglementate 3, 4 și 5, în raport cu 

cererea conturată în capitolele mai sus menționate.  Evoluția ofertei de ÎPT urmărită și documentată pentru 

ultimii 10 ani (pentru majoritatea indicatorilor relevanți) scoate în evidență reducerea ponderii ofertei ÎPT, 

datorată în primul rând declinului  demografic care a afectat oferta județeană, dar și a atractivității scăzute 

a învățământului profesional și tehnic, în contextul unei slabe orientări profesionale în rândul elevilor și 

părinților. 

Capitolul 8 Analiza SWOT a corelării ofertei de formare profesională cu cererea, pentru ca în capitolul 

9Rezumatul principalelor concluzii și recomandări pentru planul de măsuri, cuprinde principalele 

recomandări dezvoltate în Capitolul 10 Plan de măsuri, structurat pe patru priorități. 

Măsurile din Planul de acțiune vor fi implementate la nivel județean, proces care va fi monitorizat, 

asigurându-se astfel continuitatea procesului de corelare a ofertei de formare profesională cu cererea de pe 

piața muncii. 

 

2. Contextul european, naţional şi regional 
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2.1. Contextul european 

 

Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor derivați din 

Strategia Europa 2020: 

 

1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020: 

a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 75%1; 

b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 

c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă 

există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în 

consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990; 

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii1 la maximum 10%2 și creșterea procentului persoanelor 

cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40%3 în 2020; 

e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 

20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 20084. 

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

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

de-a lungul vieții5; 

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

matematică și științe exacte6, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 

3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar7, ar trebui 

să fie de cel puțin 40 %; 

4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii8 din sistemele de educație și formare, ar trebui 

să fie sub 10 %; 

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

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

 6)până în 2020, proporția de absolvenți angajați9 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au 

finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de 

referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 201010. 

 

3. Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, derivate din cadrul 

strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în continuare, comparativ, evoluția 

indicatorilor în cazul României şi a Uniunii Europene, 28 de state: 

 

                                       
1 Prin definiția acceptată de UE încă din 2003 (Reuniunea miniștrilor educației în cadrul Consiliului UE din mai 2003), abandonul 
școlar timpuriu se referă la persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult învățământul secundar 
inferior și care nu-și continuă educația sau formarea profesională 
2 Față de nivelul de referință de 15% la momentul adoptării Strategiei EFP 
3 Față de nivelul de referință de 31% la momentul adoptării Strategiei EFP 
4 Pragul național de sărăcie este stabilit la 60% din venitul median disponibil în fiecare stat membru 
5Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani care a participat la programe de educație și formare în cele 
patru săptămâni care au precedat ancheta (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
6Sursă: OCDE/PISA 
7 Nivelurile ISCED 5 și 6 (EUROSTAT, UOE) 
8Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au absolvit doar învățământul secundar inferior sau 
mai puțin și care nu mai sunt înscriși într-o instituție de învățământ sau de formare (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
9 Se referă la absolvenții învățământului secundar superior (ISCED 3), terțiar nonuniversitar(ISCED 4) și absolvenții 
învățământului terțiar (ISCED 5-6) 
10Măsurată ca proporția populației angajată cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care a absolvit în urmă cu 1, 2 și 3 ani și care 

nu este înscrisă în prezent în nicio altă activitate de educație și formare profesională. 
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Indicatori Unitate 

România 

Perioada de referinţă  

Media 

UE-28 

Ținta 

RO 

Ținta 

UE 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2020 2020 

Rata de 

părăsire 

timpurie a 

şcolii11 

% 

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

Ponderea 

absolvenților 

de 

învățământ 

terțiar12 

% 

(30-34 ani) 
11,4 16,8 18,3 20,3 21,7 22,9 25,0 25,6 38,7 26,7 40 

Procentul 

persoanelor 

cu vârsta de 

15 ani cu 

competențe 

scăzute de 

citire, 

matematică și 

științe 

exacte13 

% 

(15 

ani) 

Citire  40,4   37,3  
 

38,7 19,7  15,0 

Matematic

ă 
 47,0   40,8  

 
39,9 22,1  15,0 

Științe   41,4   37,3  

 

38,5 23,5  15,0 

Participarea 

adulților în 

ÎPV14 

% 

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

Rata de 

ocupare a 

absolvenților 

(ISCED 3-6)15 

% 

(20-34 

ani) 

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

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

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

Rata de 

ocupare16 

% 

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

Sursa: Pentru datele Eurostat, baza de date online 

 

 

 

4. Analizând evoluția indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană și țintele asumate de 

România pentru 2020, rezultă următoarele constatări: 

                                       
11 Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_40) 
12Sursa: Eurostat (date online, code:t2020_41) 
13 Sursa: Educational Training Monitor 2014, conform OECD (PISA 2009 și 2012), 
14 Sursa: Eurostat (date online, code:trng_lfs_13) 
15 Sursa: Eurostat (date online, code:edat_lfse_32) 
16Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_10) 
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a) rata părăsirii timpurii a școlii în România, 17,3% în 2015,  cu 5,3 puncte procentuale peste media 

europeană de 12%, este una din cele mai ridicate din Europa, cu o evoluţie sinuoasă, fără un progres 

semnificativ în direcția țintei naționale, de 11,3%, pentru anul 2020; 

b) ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un progres bun în direcția țintei naționale, 

de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 16,8% în 2009, la 25,6% în 2015. Cu toate acestea, se 

constată un decalaj semnificativ între valorile indicatorului la nivel naţional şi cele la nivelul UE 28: 

media europeană de 38,7% în 2015, ţinta europeană de 40% pentru 2020. 

c) impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, care ar contribui 

semnificativ la informarea și conștientizarea abilităților native ale elevilor, atât de către aceștia, cât 

și de către familii și cadre didactice; 

d) România continuă să se situeze pe penultimul loc între țările europene participante în programul 

PISA17. În ciuda unui progres bun înregistrat la testarea din 2015 faţă de testarea din 2012 la 

matematică, rezultatele tinerilor români, în vârstă de 15 ani,  indică un procent foarte ridicat al celor 

cu competențe scăzute, de 39,9%, în condițiile în care media europeană, în același an, a fost de 

22,1%. În 2015 se înregistrează  o creştere a ponderii tinerilor cu competenţe scăzute  la citire şi la 

ştiinţe faţă de 2012.  La citire, 38,7% din tinerii din România au  un nivel scăzut, faţă de numai 

19,7% cât este media la nivelul celor 28 de state europene.  La ştiinţe, 38,5% din tinerii din România 

au  un nivel scăzut, faţă de numai 23,5% cât este media la nivelul celor 28 de state europene Ţinta 

din Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul  educației și formării profesionale ET 

2020 propusă la nivel european pentru anul 2020 este de 15% pentru toate cele 3 criterii, citire, 

matematică şi ştiinţe; 

e) în contextul crizei economice și financiare, rata de ocupare a absolvenților cu vârsta cuprinsă între 

20 și 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut o evoluție descrescătoare după anul 

2009, cu o uşoară revenire în anul 2015. În cazul absolvenților de învățământ secundar superior 

ISCED 3-4, rata de ocupare în 2015 a fost de 59,8%, faţă de 69,1% în 2009 şi faţă de media UE 28 

DE 70,9%. Cu o rată a ocupării absolvenților de 68,1% în anul 2015, pe ansamblul nivelurilor de 

educație ISCED 3-8, România se plasează cu peste 8 puncte procentuale sub media europeană, de 

76,9% şi departe de ținta de 82%, propusă la nivel european pentru anul 2020; 

f) în ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de ocupare în România 

a fost, în 2015, de 66% față de media europeană de 70,1%, fără progrese semnificative în perioada 

analizată, în raport cu ținta de 70%, asumată la nivel  național pentru anul 2020; 

g) rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți a fost, în 2015, de 

1,3 %, în scădere în ultimii 3 ani, mult sub valoarea europeană de 10,7% și departe de ținta de 10% 

propusă de România pentru 2020. 

 

5. Ponderea relativ bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și tehnic în totalul elevilor 

înscriși în învățământul secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 56,3%, în România, față de media 

UE-28 de 48,1%18, demonstrează importanța formării profesionale inițiale pentru piața muncii din 

România. Cu toate acestea, în perioada 2013-2015 s-a înregistrat o scădere continuă a valorii 

indicatorului, de la 62,9% în 2013 la 56,3% în 2015. 

 

 

                                       
17OECD 2016 - PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education  
18  Date actualizate pentru anul 2012, conf. Eurostat (date online, code:educ_uoe_enra13) 



PLAI al județului BISTRIȚA – NĂSĂUD,2019-2025 

10 

 

2.2. Contextul național 

Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită pentru educaţia 

şi formarea profesională se numără: 

 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020; 

 Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020; 

 Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; 

 Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020; 

 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; 

 Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020; 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; 

 Strategia Naţionala privind incluziunea sociala și reducerea sărăciei 2015-2020; 

 Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi competitivitate 

teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni; 

 Strategia Națională pentru competitivitate 2014-2020; 

 Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru 

perioada 2014-2020; 

 Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 

 Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020; 

 Strategia Naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020; 

 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030; 

 Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020; 

 Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020; 

 Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. 

 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014 - 2020 are 

următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:  

 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa 

muncii, având ca țintă strategicăcreşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, 

necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 

2014  

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a 

auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, pentru 

o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare 

profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii; 

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea 

profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi 

cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ 

la nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 

 

4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 
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5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 

6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională. 

 

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare 

profesională, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional 

la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014;  

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 

2020, de la 1,5% în 2014. 

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite 

în context nonformal şi informal; 

8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 

9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării 

dobândite în context nonformal şi informal; 

10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru 

tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 

 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice: 

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional 

la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de 

bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;  

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 

2020, de la 1,5% în 2014. 

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la nivel de 

sistem; 

12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 

13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare 

profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea 

rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal; 

14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 

15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul 

formării profesionale, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului 

antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;  

 

 

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 

2020, de la 2.800 în 2014. 
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Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul 

programelor de formare profesională; 

17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 

18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor 

pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 

 

Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin strategiile 

menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. Structura învăţământului profesional şi tehnic este ilustrată în figura de mai 

jos. 

 

 
Sursa:MEN 

 

 

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

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

(cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare ale învățării. 
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Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: 

  a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; 

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

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

 

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

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

frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an. 

 

Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu examen de 

certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională. 

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

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

 

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

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

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

certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor (tehnician) și 

suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.  

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

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

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

Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a 

învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/ 2015, pe baza unui contract cadru, 

încheiat între unitatea de învățământ şi operatorii economici implicaţi în formarea profesională a 

elevilor; 

- învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a 

învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 2018, pe baza unui contract de 

parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie/un consorţiu 

de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ -teritorială pe raza căreia 

se află unitatea şcolară și unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ 

– agentul economic și elev; 

- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a X-a de liceu, 

formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua șansă”. 

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

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

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

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

certificatului, conform Europass. 

 

2.3. Contextul regional 

Planul de dezvoltare regională (PDR) este principalul document de planificare elaborat la nivel regional şi 

reflectă politicile de dezvoltare relevante la nivel naţional în raport cu nevoile specifice la nivel de regiune, 
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dar şi cu direcţiile strategice de politică ale celorlalţi principali finanţatori ai programelor de dezvoltare 

aferente regiunii respective.  

Planificarea are în vedere atât fondurile externe (europene) cât şi interne (naţionale/guvernamentale, 

regionale, locale). PDR a fost realizat în conformitate cu orientările metodologice elaborate de către 

Ministerul Dezvoltării Regionale ce vizează atât conţinutul Planurilor de Dezvoltare Regională cât și cadrul 

partenerial de elaborare, consultare și aprobare al acestora, fiind modificat în urma analizei exi-ante. 

Planul de Dezvoltare Regională își propune să contribuie la realizarea celor trei obiective de bază ale 

politicii de dezvoltare regională în România, stipulate în Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională: 

  1.  Diminuarea dezechilibrelor regionale existente, 

  2.  Corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, 

  3.  Stimularea cooperării inter-regionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere. 

 

PDR 2014 - 2020 porneşte de la analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor existente şi a tendinţelor 

înregistrate în perioada de programare trecută (2007-2013) la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest 

(Transilvania Nord) în domenii legate de: resursele naturale, sistemul  de aşezări, structura socio-

demografică a populaţiei, infrastructura, mediul, economia, turismul, agricultura şi dezvoltarea rurală şi 

administraţia şi buna guvernanţă. 

 

Analiza situaţiei existente se încheie cu evidenţierea potenţialului şi a nevoilor specifice regiunii, 

prinintermediul analizei punctelor tari și slabe, oportunităţilor și ameninţărilor (SWOT). 

Pe baza acestor informaţii, a viziunii de dezvoltare pe termen lung, precum şi a contextului de planificare 

şi programare de la nivel naţional şi european privind politica de coeziune pentru perioada 2014 - 2020, au 

fost formulate obiective, priorităţi şi acţiuni specifice de dezvoltare ale regiunii pentru exerciţiul financiar 

2014 - 2020. 

Ultima parte a documentului oferă informaţii privind cadrul în care ar trebui să se realizeze procesul de 

monitorizare şi evaluare a PDR pe parcursul perioadei 2014-2020. Aceste activităţi sunt importante, 

deoarece perioada actuală de programare pune un accent mai mare pe obţinerea de rezultate care să conducă 

la un impact real mai mare, dar şi pentru a putea realiza rapoartele strategice privind implementarea 

planului în 2016, 2019 şi 2022. 

PDR 2014-2020 oferă cadrul necesar pentru identificarea şi integrarea / corelarea proiectelor la nivelul 

Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, pe baza priorităţilor de dezvoltare pentru următoarea  perioadă de 

programare. 

Astfel documentul conţine şi un portofoliu de proiecte prioritare strategice. Prin acest portofoliu se dorește 

să se contribuie la creşterea absorbţiei şi impactului fondurilor la nivel regional. De asemenea, sperăm, că 

în acest mod impactul asupra dezvoltării regiunii ar fi unul mult mai puternic, investiţiile prioritare finanţate 

din fonduri europene sau guvernamentale fiind multiplicate prin investiţiile realizate din fonduri private 

utilizate pentru proiecte complementare, conexe celor prevăzute în cadrul portofoliului de proiecte 

strategice la nivel regional. 

 

 

În cadrul PDR se realizează o analiză detaliată a tuturor sectoarelor de dezvoltare a regiunii Nord-Vest, un 

capitol aparte reprezintă Educația, care cuprinde informații relevante atât pentru învățământul profesional 

și tehnic, căt și pentru învățământul superior.  

În continuare sunt prezentate prioritățile identificate în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ, din care am preluat prioritățile și obiectivele specifice.   
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Strategia de dezvoltare propusă pentru Regiunea Nord-Vest pentru perioada 2014-2020 se bazează pe 

rezultatele analizei SWOT şi pe nevoile şi provocările, care au putut fi identificate în această analiză. De 

asemenea are în vedere viziunea şi obiectivele identificate la niveln regional pe termen lung, precum şi 

orientările de la nivel european şi naţional.În ceea ce priveşte aspectele metodologice s-a adoptat orientarea 

europeană bazată pe concentrarea tematică a resurselor şi orientarea către rezultate şi impact, ca răspuns la 

principalele provocări identificate. Conform logicii de intervenţie promovate la nivel european pentru 

perioada 2014-2020, strategia se structurează pe următoarele nivele de intervenţie: obiectiv general, 

priorităţi şi priorităţi de intervenţie69, pentru care s-au stabilit obiective specifice, respectiv acţiuni 

orientative70. Fiecare prioritate corespunde mai multor Obiective Tematice Europene. 

 

OBIECTIVUL  GENERAL 

Creşterea economiei regionale prin dezvoltare multidimensională şi integrată pentru diminuarea 

disparităţilor intra- şi interregionale şi creşterea standardului de viaţă regional. 

 

Prioritatea  1 – Creştereacompetitivităţii regiunii şistimularea cercetării şi inovării 

Prioritatea 2 – Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi a 

informaţiilor 

Prioritatea  3 –  Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune 

Prioritatea 4 – Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi reducerea  

emisiilor poluante 

 

Prioritatea 1 – Creşterea competitivităţii regiunii şi stimularea cercetării şi inovării 

 

1.1 Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor şi a microîntreprinderilor şi creşterea gradului de 

internaţionalizare ale acestora 

OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea competitivităţii IMM-urilor şi a microîntreprinderilor prin investiţii în 

infrastructură, acces la servicii şi reţele internaţionale 

1.2 Sprijinirea şi promovarea activităţilor de CDI 

OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea capacităţii de cercetare, inovare şi transfer tehnologic, 

1.3 Dezvoltarea şi încurajarea antreprenoriatului 

OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea spiritului antreprenorial 

1.4 Dezvoltarea şi valorificarea potenţialului touristic 

OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea performanţei sectorului turistic în economia regional 

 

Prioritatea 2 – Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi a 

informaţiilor 

2.1 Dezvoltarea unui sistem de transport durabil şi sustenabil 

OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea unui sistem integrat de infrastructură de transport regional, conectat 

la reţeaua TEN-T 

 

2.2 Îmbunătăţirea accesului la infrastructura TIC şi creşterea atractivităţii utilizării reţelelor de către 

mediul privat şi public 

2.2 Îmbunătăţirea accesului la infrastructura TIC şi creşterea atractivităţii utilizării reţelelor de către 

mediul privat şi public 

 

Prioritatea 3: Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune obiective tematice europene 
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corespunzătoare 

3.1 Investiţii în educaţie, servicii sociale şi de sănătate şi în îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor din aceste domenii 

OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea calităţii infrastructurii şi a serviciilor în domeniul educaţiei, sănătăţii şi 

a serviciilor sociale 

durabile şi incluzive 

3.2 Dezvoltarea capitalului uman 

OBIECTIV SPECIFIC: Promovarea ocupării forţei de muncă 

3.3 Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în zonele urbane şi rurale 

OBIECTIV SPECIFIC: Îmbunătăţirea calităţii vieţii grupurilor vulnerabile şi dezavantajate, precum şi 

asigurarea accesului la servicii sociale, de sănătate şi de educaţie de calitate 

3.4 Dezvoltarea capacităţii administrative regionale 

OBIECTIV SPECIFIC: Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice 

 

Prioritatea 4: Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi reducerea 

emisiilor poluante 

4.1 Promovarea eficienţei energetice în sectorul public şi privat 

4.2 Protecţie împotriva efectelor schimbărilor climatice 

4.3 Protejarea biodiversităţii şi a resurselor naturale (apă, aer, sol) 

4.4 Dezvoltare urbană durabilă 

4.5 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în sectoarele apă şi deşeuri 

4.6 Dezvoltarea sustenabilă a patrimoniului cultural şi construit 

 

Fiecare județ al regiunii Nord-Vest a elaborat Strategia de dezvoltare a județului; acestea se află pe site-

urile Consiliilor județene:Strategia de dezvoltare a județului Bistrița - Năsăud pentru perioada 2014-2020 
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3. Aspecte demografice 

3.1. Evoluții și situaţia actuală 

 

Judeţul Bistriţa-Nasăud este situat în nordul României, în partea de nord-est a Transilvaniei,între 

paralelele 46°48’ şi 47°37’ latitudine nordică şi meridianele 23°27’ şi 25°36’ longitudineestică şi se 

învecinează cu judeţele Cluj la vest, Mureş la sud, Suceava în est şi Maramureş lanord (Figura 1.1), 

constituind una din unităţile administrativ-teritoriale ale Regiunii deDezvoltare Nord-Vest (Transilvania 

de Nord). 

Teritoriul județului Bistrița -Năsăud prezintă un relief variat și complex, 

dispus sub forma unui amfiteatru natural cu deschidere în trepte catre 

Câmpia Transilvaniei, conturându-se trei zone de relief:  

- zona montană - ce cuprinde o cunună de munți din arcul Carpaților 

Orientali, grupa nordică și mijlocie, în care intră masivele Ţibleș,  

Rodna, Suhard, Bârgau și Călimani; 

 - zona dealurilor - care ocupă partea centrală și de vest a județului în  

proporție de 2/3 din suprafața sa;  

- zona de luncă - ce însoțește cursurile principalelor râuri, în special al 

Someșului Mare și al afluenților săi, reprezentând circa 3% din  suprafata județului.  

Teritoriul județului este drenat de o rețea hidrografică axata pe râul principal Someșul Mare, 

lungimea totală a acestei rețele însumând aproximativ 3030 km.  

Din punct de vedere climatic, judetul Bistrița -Năsăud se încadrează în zona continental moderata. 

Suprafaţa judeţului este de 5355 km2, reprezentând 2,25% din suprafaţa ţării şi 15,68% din suprafaţa 

Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest și înglobează zona de contact a Carpaților Orientali cu Podișul 

Transilvaniei, respectiv bazinul superior al Someșului Mare cu afluenții săi, precum și o mică porțiune din 

bazinul mijlociu al Mureșului. Județul avea la 1 iulie 2018 un număr de 328.775 locuitori, în scădere cu 

0,1% față de anul 2015. Ponderea populației urbane era de 39,4%.  

Populația între 10 și 19 ani la 1 iulie 2018 reprezintă 11,7% din total populație (38323 persoane), 

din care aproximativ o treime locuiește în mediul urban. În raport cu anul 2015, această categorie a 

populației se află în scădere cu 0,1%. Populația între 20 și 24 ani la 1 iulie 2018 reprezenta 5,9% din total 

populație, în scădere față de anul 2015 cu 0,3%.  

Reşedinţa judeţului este municipiul Bistriţa, a cărui primă atestare documentară este în anul 1264, 

fiind un vechi burg german şi un valoros centru istoric. Municipiul Bistrița este situat în subunitatea 

morfologică Dealurile Bistriței. Suprafața pe care se află este o regiune cunoscută ca Depresiunea Bistriței. 

Această depresiune este deschisă la sud-vest și nord-est, iar înspre nord și sud este marginită de dealurile: 

Cetate (Burgberg) 686 m, Bistriței (549 m), Ciuha (620 m), Corhana, Cocoș, Jelnei, Codrișor 

(Schieferberg), Cighir. Depresiunea Bistriței este de origine eroziv-acumulativă. Este străbătută de râul 

Bistrița care izvorăște de pe versantul nordic al Munților Călimani, de sub vârful Bistricioru, de la o 

altitudine de 1562 m, parcurgând un traseu de 64 km până la intrarea în oraș. Aici primește doi afluenți, 

pârâul Ghinzii și pârâul Jelnei. De pe Dealul Cetății își adună apele pârăul Căstăilor care se varsă în râul 

Bistrița între Bistrița și Viișoara. Râul Bistrița traverseaza localitatea Viișoara, trece pe la marginea 
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localitații Sărata și se varsă în râul Șieu. Alte centre urbane importante ale judeţului sunt: Năsăud, Beclean, 

Sângeorz Băi. Pe suprafaţa judeţului se găsesc 58 de comune (încorporând 235 sate) dintre care cele mai 

mari sunt: Feldru, Maieru, Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Lechinţa, Nimigea, Teaca, Rebrişoara, 

Josenii Bârgăului. Judeţul Bistriţa-Năsăud constituie una din unităţile administrativ-teritoriale ale Regiunii 

de Dezvoltare Nord-Vest.  

Poziţia Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest şi a judeţului Bistriţa – Năsăudși principalele sale localități,pe 

teritoriul României este pusă în evidenţă în figura alăturată. 

 

 

3.1.1. Evoluții demografice 
Pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud își aveau domiciliul la 1 iulie 2018 un număr de 328.775 locuitori, 

densitatea medie a populaţiei fiind de 61,4 locuitori/km2. Se constată o concentrare majoritară a populaţiei 

judeţului în zonele rurale, în care trăiesc 198909 locuitori, reprezentând 60,5% din populaţia totală a 

judeţului, pe când în zonele urbane populaţia este doar de 129866 locuitori (39,5% din populaţia totală a 

judeţului). 

Evoluția populației: 

Nr. 

crt. 

Indicatori 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Număr locuitori (la 1 

iulie) din care: 329592 329631 329555 329034 328775 

2 Mediul urban (%) 38,9 39,1 39,3 39,4 39,5 

3 Mediul rural (%) 61,1 60,9 60,7 60,6 60,5 

4 Spor natural +95 +45 ... ... ... 

5 Soldul schimbărilor de 

domiciliu (inclusiv 

migrația externă) 

 

-452 

 

-422 

 

-436 

 

... 

 

... 

6 Densitatea populației 61,5 61,5 61,5 61,4 61,4 
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Densitatea medie a populaţiei variază în limite foarte largi în cadrul judeţului: astfel, municipiul Bistriţa 

are o densitate medie de 643,4 locuitori/km2, spre deosebire de comuna Şanţ care înregistrează o densitate 

medie de 13,2 locuitori/km2. La nivelul judeţului, densitatea aşezărilor rurale este de 4,7 sate/100km2. 

Mărimea medie a unui sat după numărul populației este de aproximativ 848 locuitori. 

 

Durata medie de viață a locuitorilor județului Bistrița-Năsăud în anul 2016 este de 75,96 ani, a unsprezecea 

cea mai ridicată la nivel naţional, apropiată de cea din judeţe precum Vrancea sau Suceava, dar cu aproape 

doi ani mai mică decât cea înregistrată în municipiul București. Direcțiade evoluție este pozitivă, în anul 

2010 această durată fiind de 74,45 ani. Bistriţenii trăiesc, în medie, cu aproape 2,4 ani mai mult decât 

locuitorii judeţului Satu Mare şi cu aproape doi ani şi jumătate în plus faţă de cei din judeţul Tulcea, regiuni 

unde se găsesc persoanele cu cea mai scăzută speranţă de viaţă din România. 

 

Un alt avantaj al celor care trăiesc în judeţul Bistriţa-Năsăud este şi acela că rata şomajului este una scăzută. 

Astfel, la finalul anului 2016, aceasta era de 3,7%, fiind mai ridicată decât în judeţe precum Ilfov, Timiş, 

Bucureşti, Cluj, Caraș-Severin, Arad, Bihor, Maramureș, dar mai scăzută decât în judeţe precum Vaslui, 

Teleorman, Buzău sau Neamţ. Mortalitatea infantilă are o evoluție sinusoidală: 6,8 decedați sub un an la 

1000 locuitori în 2014, 6,4 în 2015 și 6,7 în 2016. 

În anul 2018, structura pe vârste a populaţiei din judeţ era următoarea:  

- 0-14 ani - 16,8% , în scădere cu 0,1 puncte procentuale comparativ cu anul 2015; 

- 15-64 ani – 69,0%, în scădere cu 0,5 puncte procentuale față de anul 2015; 

- peste 65 de ani – 14,3% - cu 0,6 puncte procentuale peste nivelul anului 2015. 

 

3.1.2. Structura pe grupe de vârstă la Recensământul din 2011 
 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă, la recensământul din 2011, indică faptul că populaţia cu 

vârsta cuprinsă între 30 - 64 de ani reprezintă segmentul majoritar în județ, procentual reprezentând 48,0% 

din totalul populației rezidente. Procentul populației tinere cu vârste cu prinse între 10-24 de ani, este de 

18,9%. Procentul vârstnicilor, cei peste 65 de ani, este de 14,9%. Tendinţa de creștere a ponderii populației 

vârstnice se menține în continuare. 

 
Sursa: calculate  pe baza datelor INS 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Varsta

Structura populatiei rezidente din jud.Bistrița-Năsăud pe grupe de 
vârstă, la recensământul din 2011, [%]

0-9 ani 10-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-64 ani >65 ani
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Din analiza grupelor de vârstă ale populației, relevante pentru învățământul profesional și tehnic 

(grupele: 10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 ani), în perioada 2009-2018, situația se prezintă astfel: 

 

 Grupa de vârstă 10-14 ani 

În anul 2018 asistăm la o ușoară scădere la nivelul județului Bistrița-Năsăud a populației din această 

grupă de vârstă cu 4,5%, adică cu 890 de persoane, comparativ cu 2009. La nivelul regiunii Nord-

Vest creșteri au înregistrat județul Cluj și județul Satu-Mare, cu 2,6%, respectiv 0,8%. Celelalte 

județe au înregistrat scăderi ale numărului de persoane din categoria de vârstă mai sus menționată 

în anul 2018 comparativ cu anul 2009. 

 
Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

 

 Grupa de vârstă 15-19 ani 

Județul Bistrița-Năsăud înregistrează o scădere accentuată a populației din grupa de vârstă 15-19 

ani, (-13,7%), adică 3078 de persoane în anul 2018 comparativ cu anul 2009. Toate județele regiunii 

Nord-Vest au înregistrat scăderi semnificative ale numărului de persoane din categoria de vârstă 

15-19 ani, dar cea mai mare scădere a fost în județul Cluj. 

 

 
Sursa: INS , Baza de date TEMPO 
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 Grupa de vârstă 20-24 ani 

La nivelul grupei de vârstă 20-24 de ani scăderea înregistrată în anul 2018 față de 2009 a fost de (-

29,3%) adică de 8088 persoane, la nivelul județului Bistrița-Năsăud. Cea mai accentuată scădere 

din cadrul regiunii se înregistrează în județul Satu Mare (-33,7%), urmat de județul Cluj cu (-

32,7%). Celelalte județe înregistrează scăderi mai mici. 

 

 
Sursa: INS , Baza de date TEMPO  

 

 

3.1.3. Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) 

 

Structura populaţiei pe medii de rezidenţă, la nivelul anului 2011 (datele finale ale 

recensământului), arată că în județul Bistrița-Năsăud populația urbană era de 104970 locuitori.  În mediul 

rural trăiau 181255 de locuitori.  

 Analizând grupele de vârstă relevante pentru învățământul profesional și tehnic în contextul  

mediului rezidențial se constată diferențe majore la comparația făcută între grupe:  

 grupa de vârstă 10-14 ani  - majoritatea persoanelor aparținând acestei grupe de vârstă trăiesc în 

mediul rural, în medie 64,3% față de 35,7% în mediul urban. Diferențele numerice între cele două 

medii rezidențiale se mențin aceleași în perioada analizată (2009-2018); 
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Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

 

 grupa de vârstă 15-19 ani  - scăderea populației pe medii de rezidență în județul Bistrița-Năsăud în 

anul 2018 comparativ cu anul 2009 a fost de 1855 persoane în mediul urban și  de 1223 persoane 

în mediul rural. 

 

 
Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

 

 grupa de vârstă 20-24 ani  - în perioada supusă analizei se constată că majoritatea populației 

locuiește în mediul rural, situația fiind aceeași pe toată perioada analizată.; scăderea populației din 

mediul urban în anul 2018 comparativ cu anul 2009 a fost de 42% de la 11628 în 2009 la 6736 

persoane în 2018, iar în mediul rural a fost de 20% de la 15943 persoane în 2009 la 12747 în anul 

2018. 
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Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

 

3.1.4. Distribuţia populației pe sexe  

 

Structura populaţiei pe sexe, în județul Bistrița-Năsăud, la recensământul din 2011 este următoarea: 

populaţie feminină 50,5% din totalul populației județului, populația masculină 49,5%. Judeţul Cluj are cel 

mai ridicat procent de populație feminină la nivelul regiunii Nord-Vest, judeţul cu cel mai mic procent de 

populație feminină fiind Bistriţa-Năsăud. În toate judeţele regiunii populaţia de sex feminin depășește 

numeric populaţia de sex masculin.  

 Din analiza populației din grupele de vârstă relevante pentru învățământul profesional și tehnic, la 

nivelul județului Bistrița-Năsăud, se constată că populația masculină din categoria de vârstă 10-14 ani este 

mai mare decât cea feminină.  

Pentru grupa de vârstă 10-14 ani scăderea numerică în anul 2018 comparativ cu anul 2009  a fost 

foarte redusă, ponderile între cele două sexe rămânând aproximativ constante: 50,8% în 2009, respectiv 

50,6% în anul 2018 pentru populația de sex masculin și 49,2% respectiv 49,4% pentru populația de sex 

feminin în aceeași ani de referință. 

 
Sursa: INS , Baza de date TEMPO 
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Pentru grupa de vârstă 15-19 ani diferența dintre cele două sexe este aproximativ constantă în fiecare an al 

perioadei analizate; populația de sex masculin s-a redus cu 1492 de persoane în  anul 2018 comparativ cu 

anul 2009, iar cea de sex feminin cu 1586 persoane. Trendul grupei de vârstă este descendent pentru ambele 

sexe. 

 

 
Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

 

Pentru grupa de vârstă 20-24 de ani perioada 2009- 2010, se caracterizează printr-o evoluție 

ascendentă a numărului de persoane pentru ambele sexe, iar în perioada 2011-2018 se manifestă o tendință 

de scădere pentru ambele sexe. Populația de sex masculin a scăzut cu 4180 persoane, iar populația de sex 

feminin a scăzut cu 3908 de persoane, în anul 2018 comparativ cu anul 2009. 

 

 
Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

 

3.1.5. Structura etnică 

La recensământul din 2011 populația rezidentă a județului Bistrița-Năsăud era de 286225 locuitori. 

Distribuţia populaţiei după etnie arată că ponderea populaţiei de etnie română este majoritară, (86,5% din 

totalul populației județului). Populaţia de etnie maghiară reprezintă 5,0%, procentul locuitorilor de etnie 

romă este de 4,1% iar persoanele de etnie germană din județ reprezintă 0,1% din total populaţiei județului.  

 

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evoluția populației totale din grupa de vârstă 15-19 ani pe sexe în județul 
Bistrița-Năsăud

Masculin Feminin

0

5000

10000

15000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evoluția populației totale din grupa de vârstă 20-24 ani pe sexe în 
județul Bistrița-Năsăud

Masculin Feminin



PLAI al județului BISTRIȚA – NĂSĂUD,2019-2025 

25 

 

 
Sursa datelor: INS Statistica Recensământului populaţiei 2011 

 

 Analiza distribuției populației de 10 ani și peste după nivelul de educație arată că  66,9% din 

populația județului a absolvit studiile de nivel secundar (gimnazial, liceal, profesional și de ucenici), 10,4% 

din populație avea studii superioare, 16,6% studii de nivel primar, 2,8% nivel postliceal și 3,3% nu au 

absolvit nici o școală. 

 

 

 
Sursa datelor: INS Statistica Recensământului populaţiei 2011 

 

Situația etniei rome 

În ceea ce priveşte nivelul de educaţie, ca unul din principalii indicatori de incluziune socială, 

conform datelor Recensământului populației și locuințelor din 2011, din totalul populației de 10 ani și peste 

de etnie romă din județul Bistrița-Năsăud, 12,5% declară că nu ştiu să scrie şi să citească, 34,6% dintre 

romi  au terminat primele patru clase şi 36,6% doar învățământul gimnazial. Numai 16,3% urmează un 

liceu sau un nivel superior de educaţie. Analfabetismul afectează în special persoanele adulte, din mediul 

rural, mai cu seamă romii din comunităţile compacte, segregate. 

  

3.1.6. Mişcarea migratorie 

Emigranții definitivi pe grupe de vârstă, înregistrați la nivelul Regiunii Nord-Vest, în perioada 

1992-2016,  se ridică la un total de 53554 de persoane. Grupa de vârstă cea mai numeroasă care a emigrat, 
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la nivelul regiunii este cea cuprinsă între 25-64 de ani, adică 33587 de persoane. 

Analiza numărului de emigranți definitiv pe grupe de vârstă, în perioada 2012-2016, la nivelul 

județuluiBistrița-Năsăud, evidențiază  că grupa de vârstă 25-64 de ani înregistrează cel mai mare număr de 

emigranți definitiv, adică 892 persoane, în contextul în care grupa respectivă reprezintă populația aptă de 

muncă.  

 

 
Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

 

La nivelul județelor regiunii, județul Cluj înregistrează cel mai mare număr de emigranți temporari (31536 

de persoane), în perioada 2012-2016. Cel mai mic număr de emigranți temporari îl înregistrează județul 

Sălaj, cu 9844 de persoane. Județul Bistrița-Năsăud a înregistrat în aceeași perioadă un număr de 12716 

emigranți nedefinitiv. 

 

 
Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

 

Grupele de vârstă relevante pentru învățământul profesional și tehnic din regiune, înregistrează 

valori mult mai mici. Dintre județe, Clujul  înregistrează cel mai mare număr de emigranți din grupele de 

vârstă relevante pentru IPT, adică 1468 de persoane. 

Soldul schimbărilor de domiciliu la nivelul județului Bistrița-Năsăud a înregistrat în perioada 2012-2016 o 

evoluție oscilantă, cu o tendință favorabilă de evoluție, manifestată în special în ultimii trei ani ai perioadei 

analizate; dacă în 2014 județul înregistra un sold negativ de 294 persoane, în 2016 acesta era mai mic, 
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ajungând la 165 persoane. Singurele județe din cadrul regiunii care au înregistrat un sold pozitiv al migrației 

în intervalul 2012-2016 au fost Cluj și Bihor.   

 

3.2. Proiecţii demografice la orizontul anului 2060 

Populaţia de vârstă preşcolară şi şcolară, grupa de vârstă 3-14 ani, reprezenta în 2018, 16,7 % din 

totalul populației județului Bistrița-Năsăud, evoluția prognozată fiind ascendentă, astfel că ea va reprezenta 

circa 17,5% în anul 2060. 

 

 

 
Sursa: INS 

 

Populaţia României pe grupe mari de vârstă, în anii 2011, 2020, 2030 şi 2060, varianta constantă, scade 

pregnant la grupele de vârstă 0-14 ani și 15-64 de ani, și rămâne aproximativ constantă la grupa 65 de ani 

și peste. 

Din datele disponibile pentru județul Bistrița-Năsăud, rezultă că la orizontul anului 2060 populația 

rezidentă tânără (0-14 ani) va reprezenta în varianta medie de prognoză  doar 80,4% din populația tânără a 

anului 2015, rezultând astfel o diminuare cu 19,6% a acestei categorii de populație. 

Populația din grupa de vârstă 15-64 ani, un segment important din punct de vedere economic, va înregistra 

de asemenea o diminuare relativă importantă, în anul 2060 reprezentând 73,3% din populația adultă 

rezidentă la 1 iulie 2015. 

Populația vârstnică (65 de ani și peste) se estimează că va înregistra o creștere cu 19,5% comparativ cu 1 

iulie 2015. 

Dacă analizăm structura pe grupe de vârstă a populației rezidente  la nivelul anului 2060 comparativ cu 

anul 2015 vom constata o evoluție nefavorabilă din punct de vedere socio-economic. Astfel, ponderea 

populației tinere se va diminua ușor, de la 17,8% la 17,5% din totalul populației rezidente. 

Grupa de vârstă 15-64 ani va reprezenta în 2060 59,3% din populația rezidentă a județului, față de 66,3% 

în anul 2015. 

Populația vârstnică se prognozează a avea o evoluție ascendentă, ponderea la orizontul anului 2060 fiind 

de 23,2% din populația județului, comparativ cu 15,9% în anul 2015. 

 

3.3. Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 

  Declinul demografic general va continua, pentru populaţia tânără. Apare ca stringentă nevoia unei 

gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în 

capitalul uman. 
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 La nivelul județului Bistrița-Năsăud reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi amplificată 

de migraţia externă. Pentru ac opri sau măcar a diminua exodul populației județului în afara țării se impun 

măsuri de stimulare a mediului socio-economic intern, vizând în principal: racordarea realistă la piaţa 

europeană, naţională şi regională a muncii, a activităţilor de informare, orientare şi consiliere în scopul 

realizării unei oferte de şcolarizare cât mai aproape de cererea de pe piaţa muncii. 

Din analiza grupelor de vârstă ale populației, relevante pentru învățământul profesional și tehnic (grupele: 

10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 ani), în perioada 2009-2018, situația se prezintă astfel: 

 

 Grupa 10-14 ani înregistrează o ușoară scădere cu 4,5%, adică 890 persoane, în anul 2018 

comparativ cu 2009; 

 Pentru grupa de vârstă 15-19 ani, județul Bistrița-Năsăud  înregistrează o scădere relativ importantă  

a populației (13,7%), adică 3078 persoane în perioada 2009-2018. 

  La nivelul grupei de vârstă 20-24 de ani scăderea înregistrată în perioada 2008-2017 a fost de 

29,3%, adică de 8088 persoane. 

 Proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor o diminuare a populației tinere 

și adulte a județului în perspectiva anului 2060, paralel cu o creștere relativ importantă a populației 

vârstnice (de 65 de ani și peste). 

Faţă de aceste constatări, se recomandă: 

Măsuri la nivelul reţelei şcolare: optimizarea alocării resurselor, prin: concentrarea pregătirii în şcoli 

viabile; rezolvarea problemelor de acces; funcţionarea reţelelor 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 . 

Fenomenul îmbătrânirii demografice va reprezenta o provocare majoră a viitorului în perspectiva anului 

2060, când ponderea populației de 65 de ani și peste va depăși 23%. din populația totală a județului, ceea 

ce  conduce la: nevoi sporite de personal calificat - asistenţă socială şi medicală; nevoi educaţionale 

specifice (educaţie non-formală). 

Judeţul Bistrița-Năsăud este un județ rural, peste 60% din populație trăind la țară. În intervalul 

2014-2018 se remarcă o tendință timidă de diminuare a ponderii populației rurale 

Analiza populației  sexe a relevat faptul că în județul Bistrița-Năsăud populația de sex feminin este 

majoritară atât în mediul urban cât și în mediul rural. 

 Ponderea semnificativă a populaţiei feminine reclamă următoarele activităţi: 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).  

Analizând grupele de vârstă relevante pentru învățământul profesional și tehnic în contextul mediului 

rezidențial se constată diferențe majore la comparația făcută între grupe: 

grupa de vârstă 10-14 ani  - - majoritatea persoanelor aparținând acestei grupe de vârstă trăiesc în 

mediul rural, în medie 64% față de 36% în mediul rural.  

grupa de vârstă 15-19 ani  - scăderea populației din mediul urban  în județul Bistrița-Năsăud    a 

fost de 1855 de persoane, iar în mediul rural de 1223 persoane în 2018 comparativ cu 2009. 

grupa de vârstă 20-24 ani  - în perioada supusă analizei se constată că majoritatea populației din 

grupa de vârstă locuiește în mediul rural, situația fiind aceeași pe toată perioada analizată.; scăderea 

populației din mediul urban în perioada 2009-2018 a fost de 42% de la 11628 persoane la 6736 
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persoane, iar în mediul rural a fost mai redusă, de circa 20% în perioada monitorizată de la 15943 

la 12747.  

Sistemul de educaţie şi formare profesională este chemat să contribuie prin măsuri specifice vizând: 

ofertă de pregătire adecvată şi asigurarea condiţiilor de învăţare în unităţile de învăţământ din mediul rural, 

pentru a atrage elevii să rămână cât mai aproape de domiciliu; educaţie în sprijinul conservării şi valorizării 

patrimoniului cultural specific şi resurselor naturale din mediul rural; îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în 

mediul rural prin dotarea corespunzătoare a atelierelor şi laboratoarelor unde se realizează  

pregătire de specialitate.  

 

Distribuţia populaţiei după etnie arată că ponderea populaţiei de etnie română este majoritară, fiind de 

86,5% din totalul populației județului. 

În ceea ce priveşte nivelul de educaţie, ca unul din principalii indicatori de incluziune socială, în 

județul Bistrița-Năsăud ponderea persoanelor de etnie romă care la recensământul din 2011 au declarat că 

nu știu să scrie și să citească a fost de  12,5%. Circa 35% din populația de etnie romă a absolvit ciclul 

primar, și aproape 37% ciclul gimnazial. 

 Diversitatea etnică prezentă în județul Bistrița-Năsăud, recomandă o serie de măsuri, cum ar fi: 

educaţie multiculturală; soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor; 

programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate. 

Analiza numărului de emigranți definitiv pe grupe de vârstă, în perioada 2012-2016, la nivelul 

județului Bistrița -Năsăud, a scos în evidență faptul  că grupa de vârstă 25-64 de ani înregistrează cel mai 

mare număr de emigranți definitivi, respectiv 892 persoane, în contextul în care grupa respectivă reprezintă 

populația aptă de muncă.  

Conform datelor Eurostat, ponderea populaţiei totale aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială este în 

scădere în Regiunea Nord-Vest şi sub media naţională. Rămâne ridicată ponderea populaţiei aflată în 

situaţie de sărăcie (materială) severă10, prin comparaţie cu valoarea indicatorului la nivel european. 

Aproximativ 24% din totalul populaţiei regiunii se confrunta cu acest risc în 2011, faţă de 8% la nivelul 

UE; deşi sunt mai puţini decât media pe ţară, care este de aproximativ 30%. 

Conform raportului „Tendinţe sociale” al INS din 2011, Regiunea Nord-Vest este pe locul 3 la nivel 

naţional între cele mai puţin sărace regiuni, după Bucureşti-Ilfov şi Vest, rata sărăciei scăzând de la 15,8% 

la 14,4%12. 
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4. Profilul economic judeţean 

 

 

La nivel Regional, contribuția județului Bistrița-Năsăud la realizarea produsului intern brut (PIB) 

regional este modestă, situându-se înaintea județelor Sălaj și Satu Mare, însă mult sub județele Maramureș, 

Bihor și Cluj.  

Analizând economia judeţului Bistriţa-Năsăud, aceasta este preponderent industrial-agrară, 

specializată în industria construcțiilor de mașini, echipamente și aparate electrice, industria metalurgică, 

industria alimentară și textilă. Agricultura este o ramură de bază în economia județului,  peste jumătate din 

populația ocupată lucrând în acest domeniu.  

În ceea ce privește ritmul de înființare a afacerilor noi în regiune și în județ, acesta este influențat 

semnificativ de măsurile de sprijin. Spre exemplu, în județul Bistrița-Năsăud, în anul 2016 aveau să fie 

înregistrate în mediul rural 398 de firme, reprezentând 46% din totalul firmelor înființate la nivel județean. 

În anul 2017, pe fondul popularității măsurilor de finanțare cu fonduri nerambursabile prin intermediul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală (atât pentru activități agricole, cât și pentru activități 

neagricole) și a instrumentelor de finanțare nerambursabilă guvernamentală, aveau să fie înființate până la 

30 noiembrie, în mediul rural, 620 de firme, reprezentând 51% din totalul firmelor înființate în județ.  

În anul 2016, au predominat domeniile: transporturi rutiere de mărfuri (54 societăți), lucrări de  

 

construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (50 societăți); Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (20); Facilități de cazare 

pentru vacanțe și perioade de scurte durată (16). În anul 2017 au predominat societățile înființate în 

domeniile: Coafură și alte activități de înfrumusețare (23 societăți); Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (19); Exploatarea forestieră 

(13); Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie (13); Activități de 

închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (12 societăți).   

  

4.1. Evoluții și situația actuală. Principalii indicatori economici 

 

 4.1.1.Evoluția produsul intern brut (PIB) şi a valoarii adăugate brute (VAB) 
 

 Evaluarea dezvoltării economiei se face prin intermediul indicatorilor macroeconomici compilați 

prin agregare pe baza datelor din conturile naționale. Cei mai des folosiți indicatori sunt produsul intern 

brut (PIB) și Valoarea adăugată brută (VAB).  

  

Produsul intern brut pe locuitor calculat pe baza parităţii puterii de cumpărare - PIB  

reprezintă valoarea bunurilor şi serviciilor produse şi prestate într-o economie naţională într-o perioadă 

determinată, de regulă un an şi destinate consumului final.  

În ceea ce privește Produsul Intern Brut, datele statistice publicate de Eurostat pentru perioada 

2012-2015 arătau că produsul intern burt / locuitor, a înregistrat în România o creștere continuă, tendința 

menținându-se și la nivel regional. În județul Bistrița-Năsăud, evoluția PIB/locuitor a înregistrat o  scădere  

în anul 2013, urmată în anul 2014 cât și în anul 2015 din nou de creștere, ajungându-se la un PIB/locuitor 

de 23108 lei. Comparativ, PIB-ul pe cap de locuitor era în anul 2015 de 44470 lei în județul Cluj, urmat, la 

o mare diferență, de județul Bihor, cu un PIB de 28427 lei și 27884 lei în județul Salaj. Județul Bistrița-
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Năsăud se află astfel pe poziția a patra în regiune, după județele Cluj, Bihor și Sălaj.  

 

 

 
Evoluția produsului intern brut/locuitor la prețuri curente la nivel regional 

Sursa datelor: Eurostat   

 

 Indicele de disparitate a înregistrat, în perioada 2012 -2015, valori variate, cu un minim de 71.2% 

în anul 2014, și un maxim de 77,9% în anul 2012. Indicele se află așadar sub nivelul regional și național, 

fiind, la finalul anului 2015 pe poziția a patra la nivelul Regiunii de Nord-Vest.  

 

 
Evoluția indicelui de disparitate a produsului intern brut/locuitor la prețuri curente la nivel județean 

 Sursa datelor: Eurostat 

 

 

Privind Valoarea Adăugată Brută a județului Bistrița-Năsăud, vedem în tabelul de mai jos datele 

existente la sfârșitul anului 2015, conform informațiilor puse la dispoziție de Institutul Național de 

Stastistică:  

Romania Nord - Vest Bihor
Bistriţa-
Năsăud

Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2012 29,679.1 26,029 22,857 23,108 37,032 20,896 20,928 22,409

2013 31,890.8 27,654.7 24,335.8 23,003.3 39,725.9 21,574.9 22,995.7 24,346.5

2014 33,547.3 29,605.7 26,684.9 23,901.1 42,574.0 23,096.7 23,802.1 26,235.3

2015 35,957.1 31,633.1 28,427.3 26,446.1 44,469.8 25,746.9 25,382.3 27,884.4

0.0
5,000.0

10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
35,000.0
40,000.0
45,000.0
50,000.0

le
i/l

o
cu

it
o

r
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Nord - Vest Bihor
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Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj
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2013 86.7% 76.3% 72.1% 124.6% 67.7% 72.1% 76.3%

2014 88.3% 79.5% 71.2% 126.9% 68.8% 71.0% 78.2%

2015 88.0% 79.1% 73.5% 123.7% 71.6% 70.6% 77.5%
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Valori VAB în județul Bistrița-Năsăud pe sectoare de activitate 

  

Cel mai mare VAB a fost, în județul Bistrița-Năsăud, înregistrat în sectorul agricultură, cu 

6562.5 milioane lei la finalul anului 2015, iar cel mai mic a fost înregistrat la nivelul sectorului 

intermedieri financiare și asigurări, cu doar 48.9 milioane lei.   

 

SECTOR DE ACTIVITATE 

VALOAREA VAB  -  MIL. LEI                            

JUD.  BISTRIȚA-NĂSĂUD 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ 6562.5 

INDUSTRIE 448.0 

CONSTRUCȚII 2216.1 

COMERȚ, TRANSPORT SI DEPOZITARE, HOTELURI 

SI RESTAURANTE 

555.9 

INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII 1117.0 

INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI 48.9 

TRANZACTII IMOBILIARE  87.9 

ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI 

TEHNICE; ACTIVITĂȚI DE SERVICII 

ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII 

SUPORT 

786.1 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂȘI APĂRARE; ASIGURĂRI 

SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC; ÎNVĂȚĂMÂNT; 

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

238.7 

ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI SPECTACOLE, 

REPARAȚII DE PRODUSE DE UZ CASNIC ȘI ALTE 

SERVICII 

844.9 

TOTAL VALOARE ADĂUGATĂ BRUTĂ 13125,0 
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Distribuție VAB în județul Bistrița-Năsăud pe sectoare de activitate 

 

Activitățile economice desfășurate în județ au avut conform datelor publicate de Institutul Național 

de Statistică în 2015, contribuții variate în formarea VAB. Astfel, vedem că cea mai mare contribuție a 

avut-o industria (33,8%), urmată de comerț, transport și depozitare, hoteluri și restaurante (17%), 

administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență 

socială și tranzacții imobiliare (12,9%). Sectoarele cu cele mai reduse contribuții sunt: informații și 

comunicații; intermedieri financiare și asigurări; activități profesionale, științifice și tehnice; activități de 

servicii administrative și activități de servicii suport. În ceea ce privește agricultura, aceasta reprezintă doar 

6,8% din totalul VAB, în special datorită specificului activităților agricole practicate în județ, predominând 

agricultura de subzistență.  

 

 

4.1.2.Dinamica generală a firmelor din județ – unități locale active 

 

 Datele furnizate de Institutul Național de Statistică pentru perioada 2008-2016 arată o perspectivă 

generală cu privire la dinamica firmelor din județul Bistrița-Năsăud. Conform datelor cu privire la anul 

2008, erau înregistrate un total de 7062 de unități locale active. Pe fondul crizei economice, numărul 

unităților s-a redus în anul 2009 (ajungând la 6888), în anul 2010 la 6146. În anul 2011 avea să se 

înregistreze cel mai mic număr de unități din perioada vizată, 5964. Începând cu anul 2013 se înregistrează 

creșteri ale numărului de unități, ajungându-se în anul 2016 la 6643 de unități. 

 Privind sectoarele economice care au înregistrat cele mai multe unități, cel mai bine reprezentat a 

fost sectorul comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (G),  cu 

un număr de 2107 în anul 2016. Alte domenii cu un număr de unități destul de mari au fost sectorul 

industriei prelucrătoare, cu 845 de unități și sectorul construcțiilor, cu 797 de unități. 

Comparativ cu anul 2008, în anul 2016 cele mai multe sectoare au înregistrat o creștere a numărului 

de unități. În sectorul construcțiilor însă, în anul 2016 avea să se ajungă la 797de unități, pe când în anul 

2008 erau înregistrate 941 unități. De asemenea, și în cazul industriei prelucrătoare numărul de unități a 

scăzut, de la 1142 în anul 2008, la 845 în anul 2016. 

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10

2009 9.1% 32.7% 11.0% 15.6% 0.7% 1.2% 12.1% 2.0% 13.1% 2.6%

2010 8.2% 39.8% 10.0% 12.0% 0.6% 1.2% 8.3% 2.3% 14.0% 3.6%

2011 10.0% 43.6% 6.4% 8.1% 0.5% 1.1% 8.4% 2.4% 13.9% 5.4%

2012 7.2% 34.1% 9.0% 15.7% 0.9% 1.3% 10.1% 2.9% 13.5% 5.3%

2013 8.9% 32.4% 9.5% 14.5% 1.4% 1.7% 10.7% 3.2% 14.2% 3.5%

2014 9.3% 31.3% 9.1% 14.4% 0.9% 1.4% 11.9% 3.1% 15.2% 3.4%

2015 6.8% 33.8% 8.5% 17.0% 0.7% 1.3% 12.0% 3.6% 12.9% 3.3%
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Evoluția numărului de unități locale active, județul Bistrița-Năsăud 

Sursa datelor: INS, Baza de date TEMPO ONLINE 

   

 

 

În ceea ce privește numărul de persoane angajate în firmele din județ, evoluția acestui indicator a 

fost una oscilantă, înregistrându-se scăderi în anul 2009, pentru ca în perioada 2010-2016 să se înregistreze 

creșteri semnificative.  

În perioada 2008-2016, industria prelucrătoare a fost responsabilă de cel mai mare număr de 

angajați din județ. Evoluția numărului de angajări în acest domeniu a fost de asemenea oscilantă, în anul 

2008 înregistrând 22679 de angajați, numărul cel mai mic, de 18893 de angajați, fiind înregistrat în anul 

2010, pentru ca în anul 2016 să fie înregistrat un număr de 24630 persoane.   

 

 
Personalul din unităție locale, pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN Rev.2, 

județul Bistrița-Năsăud 

 

Sursa datelor: INS, Baza de date TEMPO ONLINE 
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4.1.3.Dinamica generală a firmelor din județ – investiții         

 

 Datele privind analiza investițiilor brute totale regionale în bunuri corporale pentru anii 2008-2016, 

arată că acestea au cunoscut o scădere  în această perioadă (de la 12044 mil lei în anul 2008 la 8401 mil lei 

în 2013,  cu o creștere semnificativă în anii 2015 și ajungând la 11880 mil lei în 2016). Valoarea  

investițiilor este comparabilă cu celelalte regiuni, dar scazută  față de regiunea București-Ilfov, care  este 

pe primul loc din această perspectivă. 

Cu privire la investițiile brute în bunuri corporale din unitățile locale, informațiile relevante sunt 

disponibile atât la nivel regional, cât și la nivel județean pentru perioada 2008-2016. 

 Figura de mai jos ne arată că evoluția invesițiilor brute, în județul Bistrița-Năsăud este una oscilantă 

în majoritatea sectoarelor. Spre exemplu, în sectorul cel mai important din prisma investițiilor realizate, cel 

al industriei, a fost înregistrată o scădere considerabila în anul 2009 comparativ cu anul 2008. Dacă în 

perioada 2009-2012 au fost înregistrate mici creșteri, a avut loc o nouă scădere în anul 2013. După o 

creștere modestă în anul 2014, a fost atins recordul investițiilor brute în domeniul industriei, în anul 2015, 

cu 548 milioane de lei investiți, urmând, din nou, în anul 2016 o scădere considerabilă, la 308 milioane de 

lei investiți. 

 

 

 
Investiții brute în bunuri corporale în unitățile locale, pe activități ale economiei naționale la nivel de 

secțiune CAEN Rev.2 

Sursa datelor: INS, Baza de date TEMPO ONLINE 

 

  Privind investițiile nete, figura de mai jos arată că tendințele acestui indicator sunt asemănătoare 

investițiilor brute. Recordul investițiilor nete se înregistrează în sectorul industriei prelucrătoare, unde 

investițiile nete în anul 2015 erau de 452 milioane de lei, în anul 2016 înregistrând o scădere considerabilă, 

la 225 milioane de lei investiți  Alte sectoare cu investiții nete majore sunt producția și furnizarea de 

energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, comerț cu ridicata și cu amănuntul, 

repararea autovehiculelor și motocicletelor.  

 

 
 

locale active 
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Investiții nete în bunuri corporale din unitățile locale, pe activități ale economiei naționale la nivel de 

secțiune CAEN Rev.2 

Sursa datelor: INS, Baza de date TEMPO ONLINE 

 

4.1.4. Demografia întreprinderilor -întreprinderilor active nou create 

 

Cu privire la evoluția ponderii forței de muncă din întreprinderile active nou înființate cu capital 

străin nu există date la nivel județean pentru perioada 2008-2019. Aceste date sunt însă disponibile la nivel 

național și regional.  

 

Astfel, în Regiunea Nord-Vest, ponderea forței de muncă din întreprinderile nou înființate, a 

înregistrat o creștere în perioada 2008-2010 de la 14,6% la 28.4%. După anul 2010 au urmat scăderi, până 

în anul 2012. Creșterea  înregistrată în anul 2013, ( 22.2%), a fost urmată  în anii următori de oscilații 

masive, ajungându-se la doar 4.5% în anul 2015, apoi la 11.3% în anul 2016. 

 

 
Evoluția ponderii forței de muncă din întreprinderi active nou create cu capital străin în Regiunea Nord-

VEST 

Sursa datelor: INS, Baza de date TEMPO On line - Demografia întreprinderilor - INT 111V 

 

Referitor la profilul educațional al întreprinderilor, la nivel regional, datele publicate de 

Institutul Național de Statistică arată că în anul 2016  majoritatea înreprinderilor nou create au avut ca 
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inițiatori absolvenți de învățământ liceal și universitar (63,4%), înregistrându-se astfel o creștere față de 

anul precedent (61,8%). Absolvenții de gimnaziu au reprezentat în anul 2016 doar 27,5% din noii 

întreprinzători, absolvenții de învățământ vocațional 8,3% și doar 0,8% din absolvenții de învățământ 

primar au înființat o firmă nouă.  

Privind situația întreprinderilor nou create la un an de la înființare (nivel regional), numărul 

întreprinderilor active a avut o tendință ascendentă în perioadele 2008-2010, atingand în anul 2012 un prag 

maxim de 80,6%. Scăderea  în acest palier, a intervenit în anul 2013, oscilând nesemnificativ în perioadele 

2014-2016. Numărul de întreprinderi desființate a ajuns la cele mai înalt prag în anul 2009 (15,5%), urmat 

de anul 2013 (12,5%) și anul 2016 (11,4%).  

 

 
Situația întreprinderilor nou create la un an de la înființare 

Sursa datelor: INS, Baza de date TEMPO On line - Demografia întreprinderilor - INT 111V 

 

4.2 Proiecția principalilor indicatori economici 

 

 Conform documentelor publicate de Comisia Națională de Prognoză cu privire la proiecția 

principalilor indicatori economico-sociali,  în profil teritorial pentru anul 2020 nu se prognozează o evoluție 

majoră a PIB/locuitor, ajungând la un procent de 5,9%, previzionând o scădere cu 0,7% la nivelul anului 

2021. 

 Prognoza PIB pe județe arată că la nivelul județului Bistrița-Năsăud evoluția se așteaptă să fie una 

pozitivă, ce va ajunge de la 7408 euro în anul 2018 la 9498 euro în anul 2021. Această evoluție este 

asemănătoare tendinței regionale. 
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Evoluția PIB/ locuitor în județele Regiunii Nord-Vest 

Sursa: Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL TERITORIAL, până în 2021 – 

Comisia Naţională de Prognoză, mai, 2018 

 

  

Numărul mediu de salariați din regiune, va înregistra conform prognozelor o evoluție pozitivă, fiind 

estimată o creșterea acestui indicator în anul 2021 față de anul 2016. 

Privind evoluția numărului de salariați din județul Bistrița-Năsăud și acest indicator se estimează 

că va avea un trend ascendent. Astfel, se consideră că în anul 2021 se va ajunge la un număr mediu de 

salariți de 79,7 mii de persoane, înregistrându-se astfel o creștere  cu 24,3% față de anul 2016. 

 

 

 
Evoluția numărului mediu de angajați din județele Regiunii Nord-Vest 

 

Sursa: Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL TERITORIAL, până în 2021 – 

Comisia Naţională de Prognoză, mai, 2018 

 

 

Referitor la rata șomajului, la sfârșitul anului se estimează o scădere a ratei acestuia atât la nivelul 

regiunii, cât și la nivelul județului. Astfel, în județul Bistrița-Năsăud se estimează o rată a șomajului de 

2.4% în anul 2021, în scădere față de rata de 3,1% estimată pentru anul 2018. 
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Proiecția ratei șomajului pentru județul Bistrița-Năsăud, perioada 2016-2021 

Sursa: Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL TERITORIAL, până în 2021 – 

Comisia Naţională de Prognoză, mai, 2018 

 

 Câștigul salarial mediu net lunar la nivelul Regiunii Nord-Vest, va fi în creștere și se proconizează 

a fi 2864 lei/salaria, valoare aproape de media națională. În județul Bistrița-Năsăud salariul net mediu lunar 

se estimează că va ajunge la 2841 lei, comparativ cu salariul net mediu lunar estimat pentru anul 2018,  de 

2094 lei. 

 

 

 
 

Proiecția câștigului salarial mediu net lunar în Regiunea NV în perioada 2016-2021 

Sursa: Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL TERITORIAL, până în 2021 – 

Comisia Naţională de Prognoză, mai, 2018 

 

 

În ceea ce privește indicii de disparitate, aceștia sunt calculați la nivel regional conform 

metodologiei Institutului Național de Statistică, prin raportarea nivelului regional la nivelul național. 

Privind Regiunea de Nord-Vest se prognozează în medie o păstrare a ponderii PIB/locuitor regional în 

PIB/locuitor național la o valoare de aproximativ 88% în anul 2021. 

Câștigul salarial mediu net lunar va înregistra o creștere de la de la 89,6% în 2016, la 96,3% în 
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perspectiva anului 2020. 

  

4.3 Alte informații și informaţii parţiale 

 

4.3.1 Cercetarea – dezvoltarea 

 

Numărul persoanelor implicate în activități de cercetare-dezvoltare în regiunea de Nord-Vest, 

alături de contribuția acestui sector la cifra de afaceri națională arată că Regiunea se plasează pe poziția a 

doua la nivel național. Privind personalul cheie din activitatea de CDI, acesta este concentrat în județul 

Cluj. De altfel, 75% din totalul entităților publice și private din Regiunea Nord-Vest sunt localizate în 

județul Cluj.  

La nivelul regiunii Nord-Vest , activează 15 unități de cercetare-dezvoltare, respectiv  8 institute de 

cercetare localizate toate la Cluj-Napoca şi 7 universităţi de stat. Tot în categoria unităţilor de interes 

naţional se încadrează cele 7 filiale ale unor unităţi CD care îşi desfăşoară activitatea în Cluj-Napoca, dar 

au sediul în capitală. De asemenea, activează la Cluj-Napoca 6 unităţi sanitare care desfăşoară şi au în 

obiectul de activitate activităţi de cercetare-dezvoltare, fără a reprezenta însă activitatea principală. 

Conform Planului de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest, pentru perioada 2015-2021 la nivelul 

regiunii, numărul salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare cu normă întreagă a crescut în perioada 

2005-2008 de la 1.757 la 2.752. Ulterior, în anul 2009 s-a înregistrat o scădere, ajungând în anul 2011 la 

un număr de 2.472 salariaţi. Reprezentând 9% din totalul salariaţilor CD din România în anul 2011, cei 

3.809 salariaţi  CD din regiune,  se regăsesc în proporţie de 89% în judeţul Cluj.  

În ceea ce privește cercetarea științifică, județul Bistrița-Năsăud nu intră în categoria centrelor de 

cunoaștere și inovare tehnologică. Efectivul cercetătorilor în județ este restrâns (există un singur institut de 

cercetare în domeniul electrotehnic, „ICPEE”, dar cu un număr redus de cercetători, precum și câteva 

birouri de proiectare-dezvoltare în cadrul unor agenți economici mari: RAAL, Comelf, Teraplast, Rombat). 

În Bistrița funcționează extensiile unor universități cu tradiție în cercetarea științifică (Universitatea Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca), însă local sunt focalizate doar pe 

activități de educație. 

De altfel, Strategia de Dezvoltare a județului arată că este nevoie de atragerea de fonduri pentru 

investiți și pentru sprijinirea inovației în județ. La nivel național pentru a dezvolta diferite scheme de 

susținere a riscurilor pentru proiectele de inovare a produselor, trebuie luate măsuri: sistemele de contra-

garantare, fondurile de capital de risc public-privat etc. Întreprinderile trebuie să-și dezvolte capacitatea de 

inovare prin instruirea pe scară largă a resursei umane în probleme legate de evaluarea valorii de piață a 

produselor noi, fezabilitatea tehnică, planurile operaționale, planurile financiare, planurile de risc, planurile 

de marketing, planurile de vânzări, tehnicile de inovare etc. 

De asemenea, strategia arată că nu există suficientă resursă umană în domenii cheie de sprijin pentru 

a asigura o creștere economică durabilă, cum ar fi inovarea și co-inovarea, gestionarea proiectelor finanțate 

de UE, dezvoltarea de cercetare în sectoarele emergente. Aceeași problemă există în ceea ce privește 

resursa umana bine calificată din domeniul industrial și agricol. Reversiunea profesională în lipsa 

oportunităților locale de angajare, este o altă problemă identificată în județ. Creșterea șomajului se 

manifestă mai mult în rândul categoriilor sociale cu studii medii și primare, fără o calificare adecvată a 

unui loc de muncă. 

 

În strategia de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020 sunt precizate și 

următoarele aspecte importante referitoare la posibilitățile de valorificare a potențialului de inovare și 
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dezvoltare: clusterizarea la nivelul ramurilor industriale puternic încorporate în județ trebuie văzută ca o 

prioritate; dezvoltarea de soluții proprietare în parteneriat la nivelul clusterelor este o altă prioritate  

(produse din sticlă, plastic și metal cu inteligență încorporată); se recomandă în acest sens și dezvoltarea 

parteneriatelor între agenții economici din zona industrială a unui institut inter-disciplinar de cercetări 

aplicate; trebuie atrași în județ mai mulți cercetători de înaltă clasă în domenii similare cu ramurile 

industriale puternic consolidate în economia județului; mediul economic și administrația trebuie să susțină 

dezvoltarea învățământului universitar tehnic în județ, prin dezvoltarea unor specializări cu puternic 

caracter vocațional pe specificul activității industriale din zonă – astfel se reduce migrația populației tinere 

înalt calificate. 

 

4.3.2 Industria 

 

 Economia județului Bistrița-Năsăud este una cu specific în general industrial-agrar, specializată în 

industria construcțiilor de mașini, echipamente și aparate electrice, industria metalurgică, industria 

alimentară și textilă. Agricultura este o ramură de bază în economia județului, cu peste jumătate din 

populația ocupată. 

Având 38% din suprafața teritoriului acoperit de păduri, județul Bistrița-Năsăud are și o puternică 

industrie de exploatare a lemnului. În zona de nord-est a județului își desfășoară activitatea una din cele 

mai performante societăți de exploatare și prelucrare a lemnului din România. Conform Strategiei de 

dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2014-2020 din suprafața totală a  fondului forestier 

a județului Bistrita-Năsăud, de 192146 de hectare, 152973 hectare, respectiv un procent de 79,6%, este 

proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului. În anul 2012, din 

exploatarea lemnului, județul Bistrița-Năsăud a realizat o cifră de afaceri de 12 mil. euro. 

La nivelul județului Bistrița-Năsăud funcționează doar 140 firme în domeniul high-tech (IT, 

telecomunicații, cercetare-dezvoltare), cele mai multe fiind orientate pe servicii nu pe producție. 

Conform datelor publicate în Strategia de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud, în municipiul 

Bistriţa își desfășoară activitatea 59,7% din totalul firmelor din judeţ, în orașul Beclean 4,4%, în Năsăud 

4,6%, în Sângeorz Băi 2,9%, iar în mediul rural 28,4%. Evoluția agenților economici după mărime este 

descrisă în tabelul 4.8.  

Ramurile de activitate la nivelul județului sunt prezentate în tabelul 4.9. Produse industriale de top 

realizate în cadrul județului sunt: acumulatorii auto, cablurile electrice, piesele din mase plastice și sticlăria. 

Industria de mașini și echipamente este cea mai reprezentativă în județ, urmată de industria textilă, industria 

alimentară, industria de prelucrare a lemnului și industria construcțiilor metalice. În ceea ce privește 

valoarea producției industriale, în 2010 a fost de 559 miliarde EURO, iar în 2011 de 663 miliarde EURO 

(curs referință: 4.2099/2010; 4.2379/2011). 

În aceeași Strategie de dezvoltare a județului este precizat faptul că pentru creșterea competitivității 

economice a județului este necesară o specializare diversificată a acestor industrii și o sofisticare din 

perspectiva complexității produselor realizate, subliniindu-se faptul că la potențialul județului se observă 

necesitatea industrializării sectorului agricol deoarece un număr semnificativ al populației locuiește în zona 

rurală, în prezent în marea lor majoritate, practicând o agricultură de subzistență. Privind industrializarea 

agriculturii, este menționat faptul că aceasta se poate face atât prin cultivarea plantelor, prin creșterea 

animalelor, prin pomicultură și prin procesarea în unități de micro-producție a produselor agricole și 

animaliere. 

 

Privind productivitatea forței de muncă, la nivelul județului Bistrița-Năsăud productivitatea forței 

de muncă în sectorul industrial a fost de 175102 lei în 2010 și de 178551 lei în 2011. Media pe total sectoare 
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economice la nivel de județ a fost de 41593 lei în 2010 și de 42132 lei în 2011, peste media la nivel național 

de aproximativ 20000 lei. Productivitatea cea mai crescută este în sectorul financiar- 

bancar, ceea ce arată încă o orientare pe importuri și acumularea de datorii, nu pe acumularea de resurse. 

De asemenea, pot fi identificate, la nivelul județului, și o serie de disparități în distribuția agenților 

economici între zona urbană și rurală. Astfel, zona urbană are de 2,5 ori mai mulți agenți economici decât 

zona rurală (un lucru firesc) și concentrează firmele mari și foarte mari. Numărul firmelor active din punct 

de vedere juridic au evoluat pozitiv, astfel: 12184 în 2010, 13589 în 2011, respectiv 15276 în 2012. Din 

perspectiva tipului de proprietate, este pozitiv faptul că 91% dintre firmele mari sunt cu capital privat, și 

numai 9% sunt cu capital de stat. 

 

4.3.3 Infrastructura de transport, tehnică, edilitară, de comunicaţii şi de mediu 

 

Județul este străbătut de o rețea de drumuri cu o lungime totală de 1581 km, drumurile naționale 

fiind de 321 km, drumurile județene de 754 km și drumurile comunale 506 km (1260 km, din care 250 km 

drumuri pietruite și 86 km de pământ - 2011). Principalele drumuri naționale care traversează județul 

Bistrița-Năsăud sunt: DN17 - 109.350 km (E58), DN15A - 28.577 km, DN16 - 13.00 km, DN17D - 93.00 

km. 

Deși județul este străbătut de un drum european (E58), poziția sa este periferică față de coridoarele 

paneuropene de transport care traversează România. Județul se confruntă cu mari disparități în dezvoltarea 

și modernizarea drumurilor județene, iar densitatea acestora este mult sub media europeană. Drumurile 

comunale, cele care leagă comunele și orașele sunt și ele degradate, iar soluțiile tehnice depășite nu permit 

accesul facil la aceste zone care se află astfel într-o izolare clară. Este necesar să se redefinească drumurile 

de acces în zonele industriale în curs de dezvoltare, corelate cu dezvoltarea transportului intermodal. O altă 

problemă o reprezintă lipsa infrastructurii de acces la regiunile cu potențial turistic, în special turismul 

montan, care se află într-o stare avansată de uzură. Din acest motiv, nu pot fi evidențiate zone de tradiție 

turistică și care au potențial de dezvoltare important, cum ar fi Munții Rodnei. 

În ceea ce privește infrastructura feroviară, rețeaua de cale ferată care traversează județul Bistrița-

Năsăud are o suprafață de 285.251 km, din care 179.627 km (161.527 km - linii simple și 18.100 km - linii 

duble) sunt electrificate, iar 105.624 km sunt linii simple de cale ferată neelectrificată. 

Privind alte rețele de transport și canale de comunicare, în județul Bistrița-Năsăud nu există căi de 

comunicare naturale și nici aeriene. Nu există aeroport în județ, motiv pentru care nu sunt servite companii 

aeriene naționale și internaționale.  

Trebuie precizat însă că  toate instituțiile publice, instituții descentralizate, companii importante din 

județul Bistrița-Năsăud au calculatoare conectate la Internet. În ceea ce privește accesul la conexiunile la 

internet în bandă largă, 50% din populația județului nu beneficiază încă de această facilitate. Dincolo de 

aceasta, peste 52% din populația județului nu a folosit niciodată computerul și doar 34% utilizează frecvent 

Internetul, majoritatea în grupa de vârstă 10-35 de ani. 

 

4.3.4 Agricultura  

 

Referitor la datele statistice din  sectorul agricol al județului Bistrița-Năsăud, Strategia de 

Dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020 arată următoarele: numărul angajaţilor  

 

din unităţile cu profil agricol, de industrie alimentară şi silvicultură a fost de 3645 persoane ocupate în 2010 

(din care 3562 salariați), respectiv de 3989 persoane ocupate în 2011 (din care 3934 salariați). Fără 

silvicultură, situația angajaților este: 2538 persoane ocupate în 2010 (din care 2465 salariați), respectiv de  
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2739 persoane ocupate în 2011 (din care 2701 salariați). Numărul redus de angajați în agricultură raportat 

la populația din zona rurală (197083 locuitori: 62,4% din totalul populației județului) arată o problemă 

reală în ceea ce privește capacitatea actuală de industrializare a sectorului agricol, dar pune în evidență un 

potențial ridicat în această direcție, inclusiv în zona industriei alimentare. Întreprinderile agricole sunt în 

marea lor majoritate de tip micro-întreprinderi, sub 9 angajați (90 unități în 2011), iar restul sunt din 

categoria întreprinderilor mici, până la 49 angajați (10 în 2011). 

Strategia de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020 arată că un alt aspect 

îngrijorător este procentul mare al populației județului care lucrează în gospodării individuale, creând ceea 

ce se numește populația care trăiește din agricultura de subzistență. Astfel, procentul acestei populații este 

de aproximativ 33% în ultimii 4 ani, adică jumătate din populația totală din zona rurală a județului.  

Trebuie precizat că în ceea ce privește agricultura din județul Bistrița-Năsăud, exploatațiile agricole 

majoritare sunt individuale, de aproximativ 10 ori mai mari decât cele aflate în cadrul societăților 

comerciale și societăților agricole private. Acest aspect indică și productivitatea scăzută a producției 

agricole, sub 50% față de media UE. Strategia de dezvoltare a județului subliniază faptul că pentru 

soluționarea acestor probleme se impunederularea de programe de instruire a persoanelor din zona rurală 

pentru a înțelege beneficiile organizării în asociații. Este recomandat ca persoanele din zona rurală să 

înțeleagă cum să administreze eficient formele de organizare, deoarece  populația implicată in agricultură 

este mult peste media UE, fapt ce indică încă odată nivelul redus al productivității, lipsa mecanizării și 

industrializării sectorului agricol. 

Alte date statistice importante privind sectorul agricol arată că populația implicată in agricultură 

este mult peste media UE, fapt ce indică încă o dată nivelul redus al productivității,  lipsa mecanizării și 

industrializării sectorului agricol. De exemplu, la producția de cartofi randamentul este de 3 ori mai mic 

decât media UE. Este pozitivă creșterea producției agricole în județ, în comparație cu situația la nivel 

național unde se constată scăderea producţiei agricole, valoarea adăugată brută din agricultură înregistrând 

la nivel național o contracţie de 21,2%.  

Importanța investițiilor în agricultură este sesizată și în cadrul Strategiei de dezvoltare a județului, 

fiind astfel precizate următoarele aspecte legate de dezvoltarea sectoului:  industrializarea sectorului agricol 

trebuie să devină o altă prioritate a județului; trebuie gândite proiecte integrate prin care producția agricolă 

și animală din județ și din județele învecinate să poată fi prelucrată local în micro și mini întreprinderi cu 

specific pentru producția alimentară, cu dezvoltarea de branduri locale; la aceasta se poate adăuga 

prelucrarea fructelor de pădure; județul dispune de un potențial natural și cultural cu elemente de unicitate 

la nivel mondial care este încă neexploatat într-o formulă integrată și sistematică; turismul tematic, cultural 

și agro-turismul nu este valorizat suficient. 

 

 

            4.3.5 Turismul  

 

În ceea ce privește potențialul turistic al unei regiuni, acesta este influențat de o gama variată de 

factori, precum starea obiectivelor turistice, potențialul turistic, patrimoniul natural, resursele naturale 

(flora, fauna, peisajele), calitatea mediului înconjurător, resursele cultura și istorice, infrastructura și 

serviciile de transport, digitalizarea, servicii medicale și altele.  

 

Privind punctele principale de atracție pentru activitatea turistică, în cadrul Strategiei de dezvoltare 

a județului Bistrița-Năsăud acestea sunt clasificate pe tipuri de turism, după cum urmează: montan 

(Parcurile Naționale Rodnei și Călimani, Munții Bârgăului, Suhardului și Țibleșului), balnear (stațiunile 

Sângeorz-Băi și Figa), climateric (Colibița, Valea Vinului), sportiv (Piatra Fântânele, Valea Blaznei, 
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Colibița, Valea Rebrei, Valea Bistriței), cultural-istoric și religios (există un bogat patrimoniu cultural și 

istoric – a se vedea secțiunea aferentă acestuia), etno-cultural, turism rural, agroturism și ecoturism (Văile 

Someșului Mare, Ilvei, Leșului, Cormaiei, Rebrei, Sălăuței, Ideciului, Bârgăului, Șieului, Luțului, Ilișua). 

Pe teritoriul județului există două rezervații peisagistice: Cheile Bistriței Ardelene (cu Cascada Diavolului) 

și Stâncile Tătarului (Tatarcile - situată la iesirea din localitatea Bistrita Bargaului, in extremitatea nord-

vestica a Calimanilor). 

Pentru a înțelege gradul de dezvoltare al turismului în județ, ne interesează în primul rând numărul 

de unități de cazare, astfel, conform datelor oferite de Ministerul Dezvoltării Regionale 

(http://www.mdrt.ro/turism/unitati-clasificate) , în anul 2011 au fost raportate: 38 de unități de cazare (în 

creștere de la 25 în anul 2009), iar în 2012 au fost raportate 54 de unități clasificate (oferind 2934 de locuri), 

în timp ce la nivel național numărul unităților este de 7737. Comparativ, în județele învecinate situația este 

în felul următor: în Cluj sunt raportate aproximativ 260 de unități, în Suceava 402 unități, în Maramureș 

227 unități, în Mureș 262 unități (oferind 9025 locuri). 

Un alt indicator important specific sectorului turistic este gradul de ocupare al unităților de cazare 

turistică.  

Astfel, conform datelor publicate de Academia Comercială (http://academiacomerciala.ro/ 

concurs/2012/102/106/publicatii/Cazari%20in%20Romania%20-%20date%20statistice.pdf) în anul 2011 

indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în România a fost de 27,3% (din care înnoptări ale turiștilor 

români au fost de 82,6%). Înnoptările turiștilor români în Bistrița-Năsăud a reprezentat 88,7% din total 

pentru anul 2011. 

Analizând cele prezentate mai sus, putem afirma că  gradul de ocupare a unităților de cazare din 

județul Bistrița-Năsăud este unul destul de redus comparativ cu media la nivel național. De asemenea, 

numărul de turiști străini atrași sunt considerabil mai puțini decât media la nivel național, ceea ce arată că 

deși există potențial ce poate fi valorificat la nivel internațional, activitățile de promovare nu au obținut 

încă rezultatele așteptate.  

Așadar, la nivelul județului Bistrița-Năsăud există obiective turistice numeroase și diverse, 

capacitatea de cazare fiind însă mai redusă decât media la nivel național, iar gradul de ocupare foarte mic. 

Este astfel nevoie de investiții în infrastructura de acces și transport public, cât și de sprijin în domeniul 

promovării obiectivelor turistice.  

 

 4.3.6 Dezvoltarea durabilă 

 

 Conform Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud, dezvoltarea echilibrată, pe 

principii sustenabile, a județului Bistrița-Năsăud constituie subiectul central în agenda Consiliului 

Județean,  Strategia de dezvoltare durabilă 2020 fiind o componentă importantă a acestei preocupări, 

reprezentând fundația pentru fundamentarea planurilor de dezvoltare în aliniere cu interesele locale, 

regionale, naționale și liniile directoare în dezvoltarea Uniunii Europene. 

 Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bistrița-Năsăud 2014-2020, are în vedere: promovarea 

a 4 axe strategice fundamentale, pentru creșterea competitivității județului la nivel regional și național și 

pentru creșterea calității vieții locuitorilor județului; specializarea diversificată a mediului economic, 

dezvoltarea sustenabilă, valorificarea inteligentă a tradițiilor și valorilor autentice și creșterea gradului de 

conectivitate. 

 

Aceste axe de dezvoltare sunt oglindite în programele, proiectele implementate la nivel județean, 

în cadrul domeniilor strategice asumate. Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, este necesară, 

conform Strategiei de dezvoltare a județului, o colaborare intersectorială, administrarea pe mai multe nivele 

http://academiacomerciala.ro/
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a eforturilor şi resurselor necesare pentru implementare, precum şi o entitate executivă şi managerială 

capabilă să gestioneze implementarea strategiei prin proiecte de o asemenea scară. Același document 

include măsurile de asigurare a dezvoltării durabile, precum  și faptul că managementul inteligent al 

strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Bistrița-Năsăud 2020 va coopera cu structurile de management 

aferente implementării diverselor strategii și planuri existente. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al 

Municipiului Bistrița, strategiile GAL-urilor, comunelor constituie parte a strategiei județului. 

Strategia de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru anul 2014-2020 prevede și provocări și 

obiective legate de dezvoltarea durabilă la nivelul județului: coordonarea cu partenerii locali, regionali şi 

naţionali trebuie întărită; la nivel județean este necesar parteneriatul echilibrat între entitățile sectoriale și 

zonale, iar la nivel regional sunt definitorii poziţia şi rolul pe care Județul Bistrița-Măsăud şi-l configurează 

pe baza acestui parteneriat; problemele şi deciziile de politică a dezvoltării nu mai pot fi privite în mod 

izolat, la nivelul fiecărei localităţi, asociații intercomunitare de dezvoltare, GAL etc; mai mult, județul 

trebuie să își afirme un rol semnificativ în dezvoltarea Regiunii Nord-Vest prin funcționarea inteligentă a 

zonelor strategice şi să își asume responsabilitatea privind coeziunea teritorială și competitivitatea; nu în 

ultimul rând, trebuie avută în vedere dimensiunea europeană a reţelei de poli de importanţă regională, a 

proiectelor de anvergură europeană în care este implicat județul, sub diverse aspecte ale dezvoltării. 

 

4.4 Principalele  concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru IPT 

 

Dinamica investiţiilor brute şi a investiţiilor străine impune pentru sistemul de educație, cunoaşterea 

limbilor străine, formarea unor compentenţe adecvate pentru noile tehnologii, design, marketing, calitate, 

tehnici de vânzare, creşterea nivelului tehnic de calificare, colaborarea între şcoli pentru calificările care 

presupun competenţe combinate: tehnice şi comerciale / economice, tehnice / artistice, cunoaşterea IT, 

formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile; adaptabilitate crescută a forţei de muncă 

la sarcini de muncă diverse, consolidarea pregătirii profesionale indiferent de calificare cu competenţe 

specifice economiei de piaţă;asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale 

solide;dezvoltarea parteneriatului şcoală-agenţi economici. 

   Tendinţa de creştere a ponderii unor sectoare economice în paralel cu scăderea ponderii 

altor sectoare în formarea PIB şi a VAB, precum si diversitatea activităţilor industriale sau 

dimpotrivă concentrarea activităţilor industriale în anumite sectoare impune: 

 ofertă educațională care să reflecte noile priorități ale zonei în ansamblu, dar și 

înperspectiva reorganizarii teritoriale, prioritățile economice pe cele două componente 

de bază ale pieței muncii: dezvoltarea antreprenoriatului și dezvoltarea calificărilor 

(pregătirea tehnologică modernă/meseriile viitorului); 

 investiţii în resursa umană şi formarea profesională a cadrelor didactice în noile tehnologii 

pentru dobândirea de noi competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii: educaţie iniţială (prin 

sistemele ÎPT şi universitar) şi educaţie continua, pentru dobândirea de noi  

 

 competenţe: mediu, calitate, comunicare, managementul riscului, conducerea afacerilor, 

pentru o activitate mai eficientă şi adaptată la condiţiile pieţei în continuă schimbare, precum 

şi pentru asigurarea competitivităţii; 

 planurile de școlarizare vor trebui să reflecte necesitatea creșterii nivelului de calificare şi 

asigurarea unei pregătiri de bază largi, competențe tehnice generale, solide; 

 eficientizarea parteneriatelor şcoală agent economic, prin introducerea elementelor de 
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învățământ dual; 

 realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici; 
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5. Piaţa muncii 

5.1.Evoluţii şi situaţia curentă - principalii  indicatori ai pieţei muncii conform anchetei forţei de 

muncă în gospodării (AMIGO) 

 
Piaţa muncii în județul Bistrița-Năsăud în anul 2018 are caracteristici care derivă din evoluţiile 

economice şi sociale ale ultimelor decenii.  

Ţinta generală asumată prin Strategia Europa 2020, în domeniul ocupării forţei de muncă, este atingerea, 

până în anul 2020, a unui nivel de 75% pentru rata de ocupare a forţei de muncă (grupa de vârstă 20 - 64 

ani). 

Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România se utilizează două serii 

de date statistice diferite: Balanţa forţei de muncă (BFM ) şi Ancheta asupra forţei de muncăîn 

gospodarii (AMIGO). Indicatorii statistici din cele două serii de date nu sunt comparabili deoarece 

metodele de colectare, unele definiţii şi metode de calcul sunt diferite. Pe de altă parte, doar analiza datelor 

din ambele serii poate oferi o imagine completă şi reală asupra pieţei muncii din România. BFM permite 

comparabilitatea teritorială, la nivel naţional, pe regiuni şi pe judeţe. AMIGO asigură comparabilitatea la 

nivel naţional între regiunile de  dezvoltare şi compatibilitatea cu statistica europeană (EUROSTAT). 

 

5.1.1. Structura populaţiei, după participarea la activitatea economică, pe grupe de vârstă, sexe şi 

medii 

 

Evoluţia principalilor indicatori ai pieţei muncii, conform datelor din AMIGO, este prezentată 

detaliat în Anexele 3a Amigo, 3a Amigo nivel de educație şi 3b Amigo detalieri vârstă. În 2017, în 

Regiunea Nord-Vest  rata de ocupare a populaţiei cu vârsa de muncă (15-64 ani) a fost de 66,3 %, iar rata 

şomajului BIM de 3,7%. Nivelul ratei de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă se situează la o distanţă 

de 3,7 puncte procentuale faţă de ţinta națională de 70% stabilită pentru anul 2020 (Ținta EU a ratei de 

ocupare a populației 20-64 ani pentru 2020 stabilită prin Strategia Europa 2020 este de 75%).  

Anexele nu conțin date referitoare la județe, informațiile privind rata de activitate, rata de ocupare, 

rata șomajului BIM, evoluția structurii populației ocupate pe nivel de educație, șomajul de lungă durată 

sunt compilate  numai  la nivel regional. 

 

 

5.2. Evoluţii şi situaţia curentă - principalii  indicatori ai pieţei muncii conform balanţei forţei de 

muncă (BFM) 

 
5.2.1. Structura populaţiei după participarea la activitatea economică 

 

Analizând evoluția resurselor de muncă în perioada 2002-2017, rezultă că în județul Bistrița-Năsăud după 

o perioadă ascendentă evoluția resurselor a înregistrat un regres, ajungând în anul 2017 la 175,2 mii 

persoane, penultima din regiune. 
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Sursa: INS. "Balanta fortei de munca"  INS Baza de date TEMPO ON LINE 

 

În ceea ce privește evoluţia indicatorilor furnizaţi de BFM pentru perioada 2002-2017  privind populația 

activă civilă și populația ocupată civilă, rezultă că în județul Bistrița-Năsăud după o perioadă ascendentă 

evoluția resurselor a înregistrat un regres, în anul 2017populația activă ajungând la 131,3 mii persoane, iar 

populația  ocupată la 127,3 mii persoane. 

 
Sursa: INS. "Balanta fortei de munca"  INS Baza de date TEMPO ON LINE 

În cea ce privește rata de ocupare a resurselor de muncă, în 2017  în județul Bistrița-Năsăud  rata de 

ocupare după un trend ascendant  înregistrat până în anul 2015 (73,4%) a scăzut la 72,7 % situânduse peste 

media regională și națională.  
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Sursa: INS. "Balanta fortei de muncă" 

 

Numărul de șomeri înregistrați a avut fluctuații în intervalul 2002-2016, cel mai mare număr s-a 

înregistrat în 2002 (12762), a avut un trend descrescător până în 2009, când pe fondul crizei economice 

numărul de șomeri a ajuns aproape la nivelul din 2002 (11124), după care a scăzut  până  la 4043  în anul 

2017. 

 
Sursa: INS. "Balanta fortei de muncă" 

 

În ceea ce privește rata șomajului înregistrat, acesta a avut un trend descrescător până în 2009, când a ajuns 

la valoarea de 8,2%, după care a scăzut din nou, ajungând în anul 2017 la 3,1 % .   

 

ROMÂNIA
Regiunea

NORD-VEST
Regiunea
CENTRU

Regiunea
NORD-EST

Regiunea SUD-
EST

Regiunea SUD-
MUNTENIA

Regiunea
BUCURESTI -

ILFOV

Regiunea SUD-
VEST OLTENIA

Regiunea VEST

2002 62.4 67.9 65.3 57.9 56.6 61.0 64.2 62.9 67.7

2003 61.3 66.8 63.3 56.2 55.9 59.3 65.6 61.9 66.5

2004 60.1 65.5 61.7 54.1 55.3 57.4 66.6 59.9 66.1

2005 60.7 66.4 61.0 54.1 55.1 57.4 71.3 60.3 66.8

2006 61.4 66.7 62.4 53.2 55.7 57.5 75.3 60.3 67.1

2007 63.4 68.5 64.0 54.0 57.2 59.3 80.4 62.2 69.3

2008 63.6 68.6 63.9 53.6 57.5 58.8 84.8 61.9 68.4

2009 60.6 66.1 60.7 51.3 54.5 56.2 80.1 59.1 64.7

2010 59.6 64.9 60.0 50.6 53.3 55.3 78.5 58.0 63.6

2011 59.6 65.0 60.4 49.7 53.0 55.4 79.5 57.5 64.0

2012 61.1 66.7 62.6 50.8 54.6 56.9 80.3 59.0 65.9

2013 60.9 66.9 62.8 49.6 54.5 56.5 82.1 58.1 66.2

2014 66.9 81.3 64.6 71.8 68.8 58.7 71.2 63.0 60.4

2015 66.8 71.6 69.4 57.6 62.8 59.6 83.1 63.3 71.9

2016 66.2 70.4 69.5 55.5 61.1 58.2 88 60.9 70.9

2017 67.3 71.6 70.8 56.4 62.4 59.5 88.6 62.3 71.1
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5.2.2. Structura populaţiei ocupate civilă pe principalele activităţi ale economiei naţionale 

 
Din analiza evoluției ponderii populației ocupate civile pe activități ale economiei naționale în perioada 

2008-2016, rezultă că ponderea cea mai  mare în economia județului o au serviciile (36,3% în 2017), urmate 

de  industrie (30,1%) agricultură (24,4%) și construcții (9,3%) 

În cadrul industriei ponderea cea mai mare în județ, ca de altfel și în regiune o are industria prelucrătoare 

(28,3% în anul 2017), celalte ramuri înregistrând valori foarte mici în raport cu aceasta, așa cum rezultă 

din Anexa 3dBFM. În cadrul sectorului servicii, ponderea cea mai mare o are Comerțul (12,6%), urmat de 

Transport și depozitare, învățământ, informații și comunicare  și sănătate.  

 

 
Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-Online 

 

 

Analiza realizată pe județele regiunii Nord-Vest arată că ponderea cea mai mare în toate județele o dețin 

serviciile. Trendul regional se respectă în cadrul județelor, existând totuși unele particularități legate de 

ponderea rural/urban în cadrul județelor.  

 

5.3. Evoluţii şi situaţia curentă privind șomerii înregistrați 

 

Evoluția șomerilor înregistrați s-a analizat pe perioada 2007-2017;  se remarcă faptul că cel mai mare număr 

de șomeri s-a înregistrat în anii 2009 și 2010, explicabil prin criza economică, după care până în  2017 

numărul șomerilor scade, ajungând la 4043. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evoluția populației ocupate civile pe activități ale economiei naționale Bistrița-
Năsăud

Agricultură

Industrie

Construcții

Servicii



PLAI al județului BISTRIȚA – NĂSĂUD,2019-2025 

51 

 

 
 

Sursa datelor: INS - Baza de date TEMPO-Online 

 

Analiza cu privire la evoluția șomerilor înregistrați pe nivele de educație relevă faptul că nivelul de educație 

influențează direct ocuparea unui loc de muncă. Astfel, ponderea cea mai mare a șomerilor înregistrați este 

cea a persoanelor cu nivel scăzut de studii (primar, gimnazial, profesional), în timp persoanele cu studii 

superioare au cea mai mică pondere, cu trend crescător până în 2013 după care a scăzut treptat ajungând la 

4,9 %  în anul 2017, așa cum rezultă din figura de mai jos.  

 

 
Sursa datelor: INS - Baza de date TEMPO-Online 

 

Din analiza realizată rezultă că numărul cel mai mare de șomeri s-a înregistrat în perioada crizei economice, 

în 2017 numărul de șomeri a scăzut în toate județele regiunii. 
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5.4. Evoluţii şi situaţia curentă privind locurile de muncă vacante 

 

5.4.1. Evoluţii şi situaţia curentă  privind locurile de muncă vacante pe activităţi ale economiei 

naționale. 

 

Pentru analiza evoluției locurilor de muncă vacante (CAEN) nu există date statistice oficiale la nivelul 

județului, numai la nivelul Regiunii Nord-Vest.   

Dintre  sectoarele economice care au înregistrat în 2017 cel mai mare număr de locuri de muncă vacante la 

nivelul regiunii se numără: 

 Industria prelucrătoare C – 3450  locuri de muncă, 

 Alte activități de servicii  S – 870 locuri de muncă; 

 Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public O– 857 locuri de muncă; 

 Comerț cu ridicata și amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor G – 777  locuri de 

muncă; 

 Sănătate și asistență socială  Q– 659 locuri de muncă; 

 Transport și depozitare H-496 locuri e muncă 

 Construcții F – 503 locuri de muncă; 

 

 

 

 
Sursa datelor: INS - Baza de date TEMPO-Online 
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5.4.2. Evoluţii şi situaţia curentă privind locurile de muncă vacante pe grupe majore de ocupații. 

 

Perioada analizată se referă la anii 2011-2017, dar datele statistice sunt regionale, nu există date la 

nivelul județului (Anexa 3f Piața muncii). Din analiza datelor INS privind locurile de muncă vacante pe 

grupe majore de ocupații, se constată că cel mai mare număr de locuri de muncă vacante  în 2017, sunt 

pentru specialiști din diverse domenii de activitate, iar cele mai puține  pentru  lucrători calificați în 

agricultură, silvicultură și pescuit. 

 

 

Un număr semnificativ de locuri de muncă vacante înregistrate în regiune se adresează operatorilor  la 

instalații și mașini; asamblori de mașini si echipamente și muncitorilor calificați și asimilați. De asemenea 

domeniul serviciilor are un număr semnificativ de locuri de muncă vacante.  

În contextul dezvoltării puternice în regiune a industriei prelucrătoare care oferă cele mai multe locuri 

de muncă, se menține ridicată oferta de locuri de muncă pentru muncitori necalificați. 

 

 

5.5. Evoluţii şi situaţia curentă - efectivul salariaților la sfârșitul anului, pe activităţi 

(secțiuni şi diviziuni) ale industriei 

 

Cel mai mare număr de salariați în județul Bistrița-Năsăud lucrează în sectorul  Industrie 40,3 %, 

din care 37,7 %  lucrează în industria prelucrătoare ( în anul 2017). Celelalte  ramuri  industriale  sunt  mai  

puțin reprezentate: Industria extractivă 0,4 %, Producția si furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 

apă caldă și aer condiționat 0,6%, iar Distributia apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare 1,6 %. 

  

Analiza numărului de salariați în  perioada 2008-2017 scoate în evidență o creștere  cu 3883 de locuri de 

muncă la nivelul județului în intervalul 2008-2017. 
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Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-Online 

 

 

Dintre subramurile Industriei prelucrătoare cu cel mai mare număr de salariați în 2017 la nivelul județului, 

amintim: 

 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor cu 11597 salariați în 

anul 2017 , în creștere cu 5298 față de anul 2008; 

 Industria alimentară cu 2700 salariați în anul 2017; 

 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice cu 1338 salariați în anul 2017; 

 Fabricarea echipamentelor electrice cu 1621 salariați.  

 

 

Evoluția numărului de salariați în județul Bistrița-Năsăud, în celelelate ramuri ale industriei 

prelucrătoare este detaliat prezentată în Anexa 3g- efectiv salariați.  

 

5.6. Prognoze privind cererea şi oferta de locuri de muncă 

 

5.6.1. Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu şi lung din Studii previzionale 

la nivel European – CEDEFOP 

 

PrognozeleCEDEFOPoferă o perspectivă despreposibilitățile de angajareîntre 2015 și 2025. Totalulde 

locuri de muncăreprezintă sumade locuri de muncănou create- cerere expandată - și de locuri de muncăcare 

rezultădin necesitateade a înlocuioameni care fie ocupă alte locuri de muncă, fie ies de pe piața muncii, de 

exemplu,ca urmare apensionării- cerere de înlocuire.  

 

 De multe ori, cererea de înlocuireoferă mai multeoportunități de angajaredecât cerereaexpandată, ceea ce 

înseamnă că vorfi în continuareoportunități de angajare, chiar dacă nivelulglobal alocupării forței de 

muncăscade. 
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Sursa datelor: CEDEFOP - Romania Country forecasts - Skill supply and demand up to 2025 

 

În România, ca urmare acereriide înlocuireridicate,cele mai multe posibilitățide angajare, în jurul valorii 

de47%,vor fi pentrucalificări în agricultură, silviculturăși pescuit, de aproape optori mai mare 

decâtprognozade 6% pentruaceaste ocupațiipentru statele Uniunii Europene. Înschimb, oportunitățile de 

angajare pentru muncitori calificaţi şi asimilaţi, în România, în jurul valorii de0%, este semnificativ 

subprognozade 5% pentru Uniunea Europeanăîn ansamblul său. 

Cele mai multeoportunități de angajareîn Româniavor necesita calificăride nivel inferior, adică 

ISCED97niveluri1 și 2.Cu toate acestea, va exista și un număr semnificativ deoportunități de angajarecare 

necesităcalificări de nivel înalt,adică ISCED 97niveluri5 și6. 

 

Prognoza oportunităților de angajare – (în mii de locuri)  

 

 
Sursa datelor: Cedefop - Romania Country forecasts - Skill supply and demand up to 2025 

 

 

 

Forța de muncădin Româniaestedin ce în cemaiînalt calificată.Aceasta se explică prin faptul că mai multe 

persoane în vârstă,mai puțincalificate, părăsescpiațaforței de muncă și mai mulţi oameni tineri,cu studii 
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superioare,intră pe piațaforței de muncă.  

 

Cerea și oferta de calificări – prognoza de țară, pentru România,  pentru 2025 

 
Sursa datelor: CEDEFOP - Romania Country forecasts - Skill supply and demand up to 2025 

 

Până în 2025, pondereaforțeide muncă din Româniacunivel înalt de calificarear trebui să creascăpână 

la39,4%, comparativ cu 26,6%în 2013 și17,3%în 2005.Persoanele cunivel mediu de calificareîn2025vor 

reprezenta37,8% din forța de muncă, comparativ cu 51,5% în 2013.Ponderea celor cunivelscăzut saufără 

calificărieste previzionat sărămână laaproximativ 22%în anul 2025. Conform previziunilorCEDEFOP, 

până în 2020, în România, în jurde 50% din forţa de muncă cu vârsta cuprinsă între 30 şi34 deani 

vaaveacalificări înalte, valoare superioară ţintei UE 28 de40%. Pe baza tendințelor actualeîn jurde 60% din 

forţa de muncă cu vârsta cuprinsă între 30 şi34 deaniîn România vaaveacalificări de nivel înalt,până în 

2025. 

 

5.6.2. Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu şi lung  din Studii 

previzionale naţionale 

 

Proiecţia cererii de forţă de muncă și a cererii de formare profesională pe termen mediu şi lung a fost 

realizată  pe baza unei metodologii elaborată de către INCMPS. 

 Metodologia de realizare  a ,, Proiecţiei  cererii de forţă de muncă și a cererii de formare profesională 

pe termen mediu şi lung,,  de cătreInstitutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și 

Protecției Sociale, s-a bazat pe o combinaţie de metode şi tehnici de proiecţie bazate pe modele 

econometrice de tip panel și metode analitice.S-au avut în vedere trei scenarii de evoluție: moderat, 

optimist și pesimist 

Menționăm că metodologia de previzionare este una similară cu cea utilizată de Cambridge Econometrics 

în modelul de prognoză utilizat de CEDEFOP, dar prezintă unele abordări inovative generate de gradul 

mult mai mare de detaliere a informațiilor dorite.  

 

În cadrul metodologiei, s-a realizat o proiecție a cererii potenţiale de forţă de muncă (definită ca populația 

ocupată estimată, rezultată din modelarea econometrică pe date tip panel a dinamicii economice  - descrisă 

prin indicatori ai investițiilor brute interne și extrene și ai valorii adăugate brute, precum și a ocupării forței 
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de muncă) de-a lungul orizontului de prognoză. 

A fost estimată și cererea înlocuită pentru orizontul de prognoză (definită ca număr de locuri de muncă 

rezultate din retragerea participanţilor la activitatea economică ca urmare a pensionărilor și a altor pierderi 

naturale). Este de menționat că valorile acestui indicator au fost calculate pe baza datelor disponibile care 

descriu evoluții anterioare ale unor structuri economice cu privire la populația ocupată și ieșirile din 

activitatea economică prin pensionare. În plus, lipsa informațiilor detaliate cu privire la structura pe vârste 

a populației ocupate a făcut ca estimarea să fie făcută pe grupe de vârstă și în ipoteze care induc un anume 

grad de eroare al estimării. Prin urmare, aceste estimări trebuie privite cu rezerve.  

Din însumarea algebrică dintre modificarea cererii potențiale de forță de muncă față de începutul 

intervalului analizat  și cererea înlocuită s-a estimat indicatorul locuri de muncă disponibile. Acest 

indicator poate lua valori pozitive dacă în cadrul intervalului analizat populația ocupată este în creștere sau 

dacă se prognozează o scădere a populției ocupate dar scăderea este mai mică în valoare absolută decât 

nivelul cererii înlocuite.  

Principalii pași metodologici descriși sumar au fost următorii (a se vedea anexa nr.1 pentru o descriere 

detaliată): 

1. Construirea bazei de proiecţie. Colectarea datelor necesare estimării econometrice. Prelucrarea 

preliminară a datelor necesare estimării econometrice 

2. Proiectarea modelului econometric macroeconomic pentru estimarea cererii potenţiale de forţă de muncă 

la nivel naţional 

3. Testarea modelului econometric macroeconomic pe date panel pentru estimarea cererii potenţiale de 

forţă de muncă la nivel naţional  

 

4. Formularea scenariilor de evoluţie a variabilelor explicative cu scopul prognozei cererii potenţiale de 

forţă de muncă la nivel naţional la orizontul anului 2020. 

În vederea formulării scenariilor de evoluție s-au avut în vedere trei tipuri de scenarii de evoluţie a 

variabilelor ce au fost incluse în model şi care au dovedit că exercită influenţe semnificative asupra 

populaţiei ocupate la nivel naţional: pesimist, moderat și optimist. 

Prognoza cererii potenţiale şi a cererii înlocuite 

Proiecțiile obținute pe baza ipotezele celor trei scenarii pentru cererea potențială prezintă o trendință ușor 

descendentă. Cel mai semnificativ trend descedent este cel prezentat de seria proiecțiilor cererii potențiale 

pe scenariul pesimist (ritmul mediu de descreștere anuală fiind însă aproximativ (0.64%). 

 

 
Sursa:Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 și în  

 

perspectiva anului 2020. Componenta -Anchetă în firme privind cererea de forţă de muncă pe termen scurt 

(6-12 luni) Regiunea Nord Vest  

 

Prognoza cererii potențiale în regiunea Nord-Vest în cele trei scenarii

OPTIMIST MODERAT PESIMIST
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Proiecțiile cererii potențiale indică un trend descendent pe întreg orizontul de previziune, în scenariul 

pesimist. Astfel, proiecțiile cererii înlocuite se previzionează că vor scădea cu cca 5%, iar cele pentru 

cererea potențială cu 6%.  

Proiecțiile în cazul scenariului moderat pun în evidență creșteri ale cererii potențiale în special începând 

cu anul 2013, astfel că la sfârșitul perioadei de proiecție cererea potențială va fi cu 1,8% mai mare decât în 

2011. În schimb, prognozele cererii înlocuite indică trenduri de scădere de circa 5,2%.  

Proiecțiile obținute pentru cererea potențială și înlocuită, în cadrul scenariului optimist, indică deopotrivă  

tendințe de reducere a cererii potențiale cu circa 1% și a celei înlocuite cu cca 2,7%, în special ca urmare a 

ipotezelor de ajustare structurală  a populației ocupate în agricultură în vederea însănătoșirii structurii de 

ocupare.  

 

Prognoza locurilor de muncă disponibile 

În regiunea Nord-Vest, în ipotezele scenariului moderat, per total, proiecțiile indică o creștere a 

cererii potențiale la orizontul anului 2020, creșteri mai semnificative observăm în comerț, în 

industria prelucrătoare și în industria extracivă, iar după 2013 în transporturi, depozitare și 

comunicații. . Cererea potențială de forță de muncă scade în sectoarele agricultură, energie 

electrică și termică, gaze și apă, construcții, dar și administrație publică și apărare, învățământ 

și sănătate și asistență socială. 

În regiunea Nord-Vest, domeniul Mecanic se plasează pe primul loc în cererea potențială de forță de 

muncă din cadrul regiunii,  deși ponderea sa este mai mică decât media la nivel național.  Alte domenii cu 

o cerere semnificativă sunt:  Economic, Comerț, Industrie textilă şi pielărie.  

 

Prognoza cererii de formare profesională 

Structura cererii potențiale, pe domenii de formare ale IPT, în ipotezele scenariului moderat în 

regiunea Nord-Vest în perspectiva 2017-2020: 

 

Domenii de formare % 

Agricultură 2,6 

Chimie industrială 1,2 

Construcţii instalaţii şi lucrări 

publice 8,6 

Comerţ 13,9 

Economic 14,4 

Electric 3,7 

Electromecanică 3,0 

Electronică automatizări 3,7 

Fabricarea produselor din lemn 2,3 

Industrie alimentară 0,9 

Industrie textilă şi pielărie 13,9 

Materiale de construcţii 0,9 

Mecanică 21,5 

Turism şi alimentaţie 7,4 

Resurse naturale şi protecţia 

mediului 1,9 
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Tehnici poligrafice 0,1 

Total 100,0 

Sursa: Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 și în 

perspectiva anului 2020. Componenta -Anchetă în firme privind cererea de forţă de muncă pe termen 

scurt (6-12 luni) Regiunea Nord Vest  

 

Referitor la  cererea de pregătire profesională trebuie privită doar ca un element de ghidare, atât 

timp cât informațiile statistice nu oferă un grad de detaliere care să permită o estimare mai corectă, iar 

pentru  estimarea cererii de formare profesională pe domeniile de calificare ale învăţământului profesional 

şi tehnic ar fi fost necesară existenţa unor informaţii cu privire la inserţia profesională a absolvenţilor la 

nivelul fiecărui judeţ şi la nivel naţional. 

              Structura cererii potențiale pe domenii în perspectiva anului 2020 realizată în cadrul studiilor 

realizate de Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale reprezintă 

o bază de plecare în stabilirea ponderilor domeniilor la nivel regional și local.  

 

5.6.3. Anchete în firme 

 

Ancheta în firme privind cererea de forţă de muncă pe termen scurt reprezintă componenta “Investigații de 

teren în rândul angajatorilor” a „Studiului previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 

anului 2013” realizat de Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției 

Sociale. 

 

Având în vedere perioada investigată studiul este mai puțin relevant pentru orizontl 2025, dar este interesant 

de observat că unele evoluții privind  cererea de forță de muncă  sunt similare cu trendurile stabilite de 

Comisia Națională de Prognoză. 

 

Distribuţia locurilor de muncă pentru care se estimează creșteri, după domeniul de calificare – ocupații 

relevante pentru liceul tehnologic sau  învățământul profesional 
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Sursa: Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 și în 

perspectiva anului 2020. Componenta -Anchetă în firme privind cererea de forţă de muncă pe termen 

scurt (6-12 luni) Regiunea Nord Vest - 

 

Se constată căla nivel regional, cele mai multe locuri de muncă pentru care firmele estimează că vor crește 

cererea la orizontul următoarelor 12 luni și care necesită calificări relevante pentru liceul tehnologic și 

învățământul profesional aparțin domeniilor electric (27,2%), mecanică (19,5%), electronică automatizări 

(13,4%), industrie textilă și pielărie (11,1%), urmate de comerț (8%), construcții, instalații și lucrări 

publice (7,7%), chimie industrială (5,1%) și turism și alimentație (3,4%). 

 

5.7. Principalele concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru ÎPT 

 

Creșterea ratei de ocupare și a ratei de activitate la nivelul  județului presupune dezvoltarea 

învățământului profesional și tehnic, cu precădere a  învățământului profesional după reînființare, începând 

cu anul școlar 2014/2015. Domeniile și calificările vor fi stabilite în funcție de cerințele angajatorilor. 

Creșterea relevanței ÎPT în raport cu cerințele pieței muncii pentru creșterea ratei de ocupare în 

rândul absolvenților. Necesitatea monitorizării inserției absolvenților de învățământul  profesional și tehnic. 

Realizarea unor parteneriate eficiente între unitățile de învățământ și operatorii economici, astfel 

încât numărul de elevi angajați la operatorii economici unde au efectuat instruirea practică să crească. 

Sprijinirea elevilor din mediul rural de către comunitate și operatori economici pentru finalizarea studiilor. 

 

 

Asigurarea  în proiectele planurilor de școlarizare a claselor pentru  continurea  studiilor de către 

absolvenții învățământului profesional la învățământ liceal  (zi, seral, frecvență redusă), iar pentru 
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absolvenții de liceu, continuarea studilor în  învățământul postliceal,  pentru creșterea șanselor de ocupare 

pe piața muncii.Creșterea ponderii calificărilor din domeniul servicii la nivel regional, pe nivelurile de 

calificare 3, 4 și 5. Menținerea trendurilor la calificările din industrie, servicii și  construcții. 

 În stabilirea calificărilor se va ține cont și de solicitările agenților economici locali. 

Prin proiectele planurilor de școlarizare  ale ISJ-urilor din regiune se vor prevedea  cu prioritate 

clase/grupe de studiu pentru domeniile: mecanică, electric, electronică  și automatizări, construcții, servicii, 

comerț, sănătate și asistență socială. 

Raportat la nivelul de calificare solicitat pentru locurile de muncă vacante la niveluljudețului, se constată 

că piața muncii din județ are nevoie de calificări de nivel 3, dobândite prin învățământ profesional și dual.  

Structura planului de școlarizare pentru învățământul profesional și dual va cuprinde clase/grupe de studiu 

în funcție de cele mai solicitate calificări. 

 În funcție de particularitățile de dezvoltare a subramurilor industriei prelucrătoare din  județ și al regiunii, 

la stabilirea planului de școlarizare pentru pentru învățământul  profesional și tehnic se va ține cont de 

solicitările agenților economici locali, înparteneriat cu unitățile de învățământ profesional și tehnic. 
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6. Învăţământul profesional şi tehnic din județul Bistrița – Năsăud 

 

6.1. Indicatori de intrare în IPT 

 

6.1.1. Populaţia şcolară pe nivele de educaţie, sexe, medii de rezidenţă19 

 

Din datele statistice analizate se constată o creștere semnificativă a numărului de elevi din ciclul 

primar aproape în toate județele Regiunii Nord-Vest. Județul Bistrița - Năsăud a înregistrat o scădere în 

perioada 2007-2012, urmând o creștere considerabilă în perioada 2012 – 2018, cu mici fluctuații. 

 

 
Sursa: INS 

 

Evoluția ponderii pe sexe a elevilor din ciclul primar a evidențiat o evoluție liniară a numărului de 

elevi.Astfel elevii de sex masculin reprezentau  50,7% în 2007 și 51% în 2018, iar ponderile pentru cei de 

sex feminin reprezentau 49,3% în 2007, respectiv 49% în 2018.Referitor la ponderea elevilor din județul 

Bistrița-Năsăud după mediul de rezidență (locația școlii), cei mai mulți elevi sunt concentrați în mediul 

rural, cu o scădere destul de evidentă, de la 66,4% în 2007 la 58,8%în 2018. 

 

Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul gimnazial 

 

                                       
19 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „01 Populaţia şcolară (INS)”  

Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2007 2008 25446 14412 22650 21595 15550 10712

2008 2009 25693 14336 22679 21302 15458 10671

2009 2010 25274 14209 22565 20831 15563 10585

2010 2011 24882 13871 22529 20268 15438 10326

2011 2012 24474 13426 22276 19507 14963 9954

2012 2013 28202 15192 26691 22012 16975 11236

2013 2014 28629 15190 27349 21994 16753 11153

2014 2015 28741 15081 27996 21754 16637 11137

2015 2016 28815 14844 28680 21304 16544 11172

2016 2017 28127 14570 29086 20765 16335 11046

2017 2018 28848 15029 30600 21339 16708 11342
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la nivelul judeţelor Regiunii 



PLAI al județului BISTRIȚA – NĂSĂUD,2019-2025 

63 

 

 
Sursa: INS 

 

Analiza evoluției  numărului de elevi  cuprinși în învățământul gimnazial a evidențiat o scădere 

importantă la nivelul tuturor județelor regiunii Nord-Vest în perioada 2007-2018. În județul Bistrița - 

Năsăud scăderea numărului de elevi în ciclul gimnazial a fost cu3214 de elevi. 

Evoluția ponderii elevilor din ciclul gimnazial pe sexe respectă tendința identificată la nivelul 

ciclului primar, astfel că în 2018, populația de sex masculin reprezintă peste 51,1% din totalul elevilor de 

gimnaziu, cea feminină ajungând la 48,9%. 

Evoluția ponderii elevilor pe medii de rezidență la nivelul județului (locația școlii) respectă tendința 

ponderilor ciclului primar, respectiv creșterea ponderii în mediul urban, concomitent cu scăderea ponderii 

în mediul rural. 

 

Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul liceal 

Analiza evoluției numărului de elevi cuprinși în învățământul liceal la nivelul Regiunii Nord-Vest 

a scos în evidență cea mai mare scădere la nivelul regiunilor de dezvoltare, în perioada 2007-2018. 

 În județul Bistrița - Năsăud în 2017-2018 erau cu 1742 de elevi mai puțin în învățământul liceal 

față de anul școlar 2007-2008. În anul școlar 2017-2018, din cei 9569 elevi din învățământul liceal 54,8% 

erau de sex feminin, în vreme ce 85,9% erau școlarizați în unități de învățământ liceal din mediul urban. 

Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2007-2008 26446 15181 25163 23473 17296 11193

2008-2009 26006 14836 24122 22600 16518 10752

2009-2010 25532 14531 23621 22259 15976 10548

2010-2011 25373 14398 22971 21711 15626 10425

2011-2012 24223 13794 22303 20539 14485 10015

2012-2013 24206 13654 22083 20281 14268 10003

2013-2014 23935 13377 21827 19806 14264 9942

2014 2015 23650 13254 21791 19408 14315 9702

2015 2016 23317 12479 21712 18870 14227 9483

2016 2017 23511 12743 22169 18538 14002 9271

2017 2018 22210 11967 21644 17139 12993 8819
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Sursa: INS 

 

Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul profesional 

 Din datele statistice analizate în perioada 2007-2018, s-a constatat că în toate regiunile de dezvoltare 

numărul elevilor înscriși în învățământul profesional a fost ridicat în perioada 2007-2010, a scăzut apoi 

dramatic în perioada 2010-2012, după care a înregistrat o creștere anuală până în 2018. 

În anul 2018, în județul Bistrița Năsăud erau 1877 de elevi în învățământul  profesional, din 

care 70,5% de sex masculin, respectiv 64,9% în unități de învățământ din mediul urban. 

 
Sursa: INS 

Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2007 2008 26296 11311 24537 20983 13480 9445

2008 2009 26704 11629 24144 21813 13827 9427

2009 2010 27527 13204 25345 22688 15021 10148

2010 2011 28195 14248 26513 23368 15479 10554

2011 2012 28503 14664 27085 23151 15669 10750

2012 2013 26665 13539 25297 21491 14074 9999

2013 2014 24542 12561 23567 20137 12699 9158

2014 2015 22430 11545 22107 18799 11509 8303

2015 2016 20322 10381 20259 17206 10129 7708

2016 2017 19385 9991 19897 16591 9614 7437

2017 2018 18584 9569 19243 16189 9467 7168
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la nivelul judeţelor Regiunii 

Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2007 2008 5200 4187 6414 6263 4995 2468

2008 2009 4637 3753 5536 5420 4355 2181

2009 2010 2901 2342 3493 3200 2541 1397

2010 2011 1469 921 1711 1549 1096 717

2011 2012 289 313 393 334 279 177

2012 2013 520 564 495 649 522 302

2013 2014 838 642 730 735 690 445

2014 2015 1897 1074 1397 1459 1196 843

2015 2016 2383 1404 2148 2072 1625 1036

2016 2017 2871 1719 2645 2693 2038 1286

2017 2018 3036 1877 2983 2810 2243 1277
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Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul postliceal 

 

 Pentru învățământul postliceal datele statistice arată că numărul elevilor a crescut simțitor în toate 

județele regiunii de dezvoltare.  

 
Sursa: INS 

 

 Pentru învățământul postliceal datele statistice arată că numărul elevilor a crescut simțitor în toate 

regiunile de dezvoltare. Regiunea Nord-Vest se află pe locul al treilea după regiunile Sud-Vest Oltenia și 

Nord-Est, în ceea ce privește numărul de elevi din învățământul postliceal. Analiza pe județe arată că în 

anul 2017, județul Bistrița - Năsăud are un număr de 1190 elevi în învățământul postliceal, din care 79% 

elevi de sex feminin, 86,5% în unități de învățământ postliceal din mediul urban. 

 

 

6.1.2. Grad de cuprindere în învăţământ (Rata specifică de cuprindere şcolară pe 

vârste)20 
 

 Începând din anul școlar 2010-2011,Regiunea NORD VEST înregistrează valori mai mari  decît 

media naţională, pentru gradul de cuprindere în învăţământ a populației din grupa de vârstă 3-23 de ani, 

aceste valori depăşind cu aprox. 3 procente media naţională.  

 Județul Bistrița - Năsăud a înregistrat un grad de cuprindere de 62,7%. 

 

 

                                       
20Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „02 Gradul de cuprindere (INS)”  

Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2007 2008 1583 354 1956 1009 573 207

2008 2009 2184 514 2362 1457 694 260

2009 2010 2511 609 2931 1801 716 386

2010 2011 2487 572 3181 1797 824 544

2011 2012 2623 648 3446 1780 1008 617

2012 2013 3096 1040 3821 1769 1299 692

2013 2014 3244 1240 4314 2450 1504 718

2014 2015 3310 1241 4380 2306 1679 678

2015 2016 2988 1059 4225 2039 1699 668

2016 2017 2530 1104 3933 1951 1686 628

2017 2018 2396 1190 3988 2015 1735 590
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Sursa: INS 

 

Din analiza gradului de cuprindere în învățământ a grupei de vârstă 3-23 de ani pe medii de 

rezidență se constată că județul Bistrița - Năsăud a înregistrat în perioada analizată un grad de cuprindere 

pentru mediul urban, de 90,9% în 2018. 

Referitor la gradul de cuprindere pe sexe, grad de cuprindere pentru sexul feminin este de 63,5% 

iar pentru cel masculin de 60,4%. 

Pentru învățământul profesional și tehnic analiza gradului de cuprindere în învățământ prezintă 

importanță pentru grupa de vârstă 15-18 ani.  

 
Sursa: INS 

Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2007 2008 82 65.1 99.9 68.7 65.9 67.6

2008 2009 83 65.9 97.8 69.2 66.7 67.5

2009 2010 82.3 67.6 100.7 69.2 67.7 68.1

2010 2011 82.1 67.9 101.4 69.4 67.7 68.8

2011 2012 80.2 67.4 99.1 67.5 66.2 68.3

2012 2013 82.3 69.5 102.6 65.5 67.5 69.5

2013 2014 81.9 69.4 103.3 68.5 67.9 70.1

2014 2015 76.3 66.3 98.6 65.7 63 65.8

2015 2016 75.2 62.7 102.3 64.1 61.2 64.2

2016 2017 74.1 62.2 106.3 63.5 60.4 63.5

2017 2018 74 61.9 109.4 63.7 60.3 63.1
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Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei din grupa de vârstă 3-23 ani 
Total

Nord - Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2007 2008 75.7 81 70 81.5 72.7 68.1 74.9

2008 2009 77.1 81.4 72.1 84.7 72.6 70.1 75.9

2009 2010 81.1 82.7 76 91.5 77.1 72.6 81.3

2010 2011 81.2 83.7 75.3 89.3 78.7 73.6 81

2011 2012 79.5 82.3 72.4 88.2 76.2 73.1 78.6

2012 2013 80.2 81.7 75.7 88 78.4 72.6 79.3

2013 2014 81.1 82.3 74.7 90.1 79.6 73.3 80.7

2014 2015 79.2 78.5 77.5 89.5 77.1 69.6 78.7

2015 2016 78.5 77.1 73.5 95 74.4 66.8 77.7

2016 2017 78.3 78.1 74.3 93.6 73.5 66.2 78.4

2017 2018 77.9 77 74.1 92.3 74 66.2 77.7
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 Analizând gradul de cuprindere la nivelul regiunii, județul Bistrița - Năsăud se înscrie cu o medie 

de 74,1%, grad de cuprindere pentru sexul feminin fiind de 76,% iar pentru cel masculin de 72,3%. 

 

6.1.3. Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională21 
 

Rata netă de cuprindere în învățământul primar 

 

 Analiza datelor statistice a scos în evidență faptul că evoluția ratei nete de cuprindere în învățământ 

pentru nivelul primar în regiunea Nord-Vest a fost comparabilă cu cea la nivel național, urmând același 

trend, ușor descrescător în 2018. 

Evoluția ratei nete de cuprindere pe sexe se menține ridicată la nivelul județului, înregistrându-se o 

constanță la 85,4% atât în 2013  cât și în 2018. 

 

 

 
Sursa: INS 

 

Rata netă de cuprindere în învățământul gimnazial  

 

 În perioada 2007-2018, rata netă de cuprindere în învățământul gimnazial la nivel național a avut o 

scădere semnificativă de la 88,4% la 80,1%. Același trend a fost înregistrat și la nivelul Regiunii Nord-

Vest de la 86,8% la 78,8%. 

Din analiza la nivelul județelor Regiunii Nord-Vest se poate observa că scăderea ratei nete de 

cuprindere în învățământul gimnazial  a fost mai mică la nivelul județului nostru, de la 85,8% în 2007 la 

80,3% în 2018. 

Evoluția ratei nete de cuprindere pe sexe înregistrează o ușoară scădere în perioada menționată de 

la 85,3% în 2007 la 80,3% în 2018, pentru sexul feminin, respectiv de la 86,2% la 80% pentru sexul 

masculin. 

  

                                       
21Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa„03 Rata neta de cuprindere (INS)”  
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Sursa: INS 

 

 

Rata netă de cuprindere în învățământul obligatoriu 

 

Analiza  a scos în evidență același trend înregistrat și la evoluția ratei nete de cuprindere în 

învățământul gimnazial la nivelul regiunii. 

Din analiza la nivelul județelor Regiunii Nord-Vest se poate observa că rata netă de cuprindere în 

învățământul obligatoriu din județul Bistrița – Năsăud, a fost între 82,5% în 2007 și 81,4% în 2018. 

Evoluția ratei nete de cuprindere pe sexe înregistrează o ușoară scădere în perioada menționată de 

la 83,2% în 2007 la 81,2% în 2018, pentru sexul feminin, respectiv de la 81,8% la 81,7% pentru sexul 

masculin. 

Referitor la mediul de rezidență, se constată că rata netă de cuprindere pentru mediul urban a crescut  

de la 106,4% în 2007 la 111,1% în 2018.Pentru mediul rural rata netă de cuprindere în învățământul 

obligatoriu a fost de 70,5% în 2007 scăzând la 64,8% în 2018. 

 

 
Sursa: INS 
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Rata netă de cuprindere în învățământul secundar superior 

 

 
Sursa: INS 

 

Analiza pe județele regiunii a scos în evidență că în  județul Bistrița – Năsăudevoluția ratei nete de 

cuprindere în învățământul secundar superior a crescut în intervalul menționat de la 65,7% la 69,7%, fiind 

o creștere semnificativă. 

Evoluția ratei nete de cuprindere pe sexe înregistrează o creștere în perioada menționată de la 68,6% 

în 2007 la 72,1% în 2018, pentru sexul feminin, respectiv de la 62,9% la 67,3% pentru sexul masculin. 

Referitor la mediul de rezidență, se constată că rata netă de cuprindere pentru mediul urban a crescut  

de la 137% în 2007 la 177,2% în 2018.Pentru mediul rural rata netă de cuprindere în învățământul secundar 

superior a fost de 20,9% în 2007 scăzând la 16,1% în 2018. 

 

Rata netă de cuprindere în învățământul secundar superior clasele  IX-X 

 

Analiza pe județele regiunii a scos în evidență că în județul Bistrița – Năsăud evoluția ratei nete de 

cuprindere în învățământul secundar clasele IX-X, a fost între 71,3% și 66,4%. 

 

 
Sursa: INS 
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Evoluția ratei nete de cuprindere pe sexe înregistrează o scădere ușoară în perioada menționată de 

la 74% în 2007 la 67,5% în 2018, pentru sexul feminin, respectiv de 68,8% la 65,3% pentru sexul masculin. 

Referitor la mediul de rezidență, se constată că rata netă de cuprindere pentru mediul urban a crescut  

de la 144,5% în 2007 la 166,5% în 2018.Pentru mediul rural rata netă de cuprindere în învățământul 

secundar superior clasele IX-X, a fost de 27,7% în 2007, scăzând la 15,9% în 2018. 

 

Rata netă de cuprindere în învățământul secundar superior clasele  XI-XII 

Datele statistice existente arată că în perioada 2007-2018, rata netă de cuprindere în învățământul 

secundar superior clasele XI-XII, în Regiunea Nord-Vest, a fost în jurul valorii medii de 60%. Datele sunt 

comparabile cu cele de la nivel național.  

Județul Bistrița -Năsăud a înregistrat o rată netă de cuprindere,pe întregul interval analizat, de la 

52,4% în 2007 la 58,6% în 2018. 

Evoluția ratei nete de cuprindere pe sexe înregistrează o creștere semnificativă în perioada 

menționată de la 55,6% în 2007 la 62,7% în 2018, pentru sexul feminin, respectiv de la 49,4% la 54,5% 

pentru sexul masculin. 

Referitor la mediul de rezidență, se constată că rata netă de cuprindere pentru mediul urban a crescut  

de la 113,8% în 2007 la 151,5% în 2018.Pentru mediul rural rata netă de cuprindere în învățământul 

secundar superior clasele XI-XII, a fost de 12,2% în 2007, crescând ușor la 12,7% în 2018. 

 

 

 
Sursa:INS 

 

6.1.4. Oferta unităţilor şcolare  din ÎPT - Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul liceal 

tehnologic şi învăţământul profesional22 

 

La nivelul Regiunii Nord-Vest  în perioada 2004-2018, populaţia şcolară  cuprinsă în învăţământul 

tehnic şi profesional a avut o evoluţie descendentă, de la 79021 de elevi în 2004, la 44656 de elevi în 2018, 

adică o reducere cu 43,5%.Același trend descrescător a fost înregistrat și la nivel național unde procentul 

de diminuare a numărului de elevi în perioada analizată a fost de 44,05%. 

În  județul Bistrița - Năsăud la începutul perioadei analizate în 2004-2005, existau 10621de elevi 

                                       
22 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa„04 Evoluţia elevilor IPT(INS)”şi în anexa „05  Evoluţia 

elevilor IPT liceu , sc prof (INS)” 
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cuprinși în învăţământul tehnic şi profesional ÎPT cu o pondere de 66,8%. În anul școlar 2017-2018, 

numărul elevilor cuprinși în ÎPT din județul Bistrița – Năsăuda scăzut la  5942 de elevi, adică 

53,7%,(ponderea ÎPT în regiunea Nord-Vest a fost de 48,8% în anul școlar 2017-2018). 

 

 
Sursa:Calculat pe baza datelor din Caiete statistice – INS 

 

 

6.1.5. Oferta unităţilor şcolare  din ÎPT - Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul postliceal23 

 

Învățământul  postliceal ca parte a învățământului tehnic a cunoscut o dezvoltare continuă în 

perioada 2012-2015.Dacă în anul 2005-2006 numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal în județul 

Bistrița - Năsăud a fost de 154 de elevi, în anul școlar 2014-2015, numărul elevilor s-a ridicat  la 1241 de 

elevi iar în 2017-2018 numărul elevilor este de 1190. 

 

                                       
23 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa„06 Evoluţia elevilor Înv. postliceal(INS)” 

  Bihor   Cluj   Maramureş   Sălaj   Satu Mare Bistriţa-Năsăud
TOTAL NORD -

VEST

2004 2005 55.9% 55.4% 64.4% 55.3% 62.2% 66.8% 59.4%

2005 2006 56.9% 55.2% 65.9% 55.3% 62.8% 67.1% 60.0%

2006 2007 57.7% 56.4% 65.8% 56.6% 63.0% 68.2% 60.7%

2007 2008 58.5% 57.0% 65.5% 56.9% 61.8% 69.2% 61.0%

2008 2009 58.7% 56.3% 63.5% 56.7% 59.1% 69.9% 60.2%

2009 2010 57.1% 55.7% 61.6% 55.9% 57.5% 70.1% 59.1%

2010 2011 55.5% 54.2% 59.9% 54.7% 57.0% 68.1% 57.7%

2011 2012 52.9% 51.8% 58.1% 52.8% 56.2% 65.7% 55.6%

2012 2013 50.0% 48.7% 55.6% 51.2% 53.7% 62.4% 52.9%

2013 2014 46.0% 45.8% 52.9% 48.4% 50.3% 58.3% 49.5%

2014 2015 45.3% 44.7% 52.2% 48.0% 48.4% 55.5% 48.4%

2015 2016 45.5% 44.1% 52.7% 48.5% 47.1% 54.0% 48.1%

2016 2017 46.5% 44.6% 53.1% 49.7% 46.9% 53.9% 48.6%

2017 2018 47.3% 44.6% 53.1% 49.2% 47.8% 53.7% 48.8%
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Sursa:INS – Baza TEMPO Online 

 

Analiza făcută pe numărul de elevi din cadrul școlii postliceale și școlii de maiștri a evidențiat faptul 

că cea mai mare pondere o are școala postliceală privată, pe calificarea asistent medical generalist, școală 

de maiștri fiind doar una singură. 

 

6.1.6. Oferta unităţilor şcolare  din ÎPT – Cuprinderea elevilor în învăţământul liceal tehnologic şi 

învăţământul profesional în anul şcolar 2018-201924 

 

Cuprinderea elevilor în învăţământul liceal tehnologic  în anul şcolar 2018-2019 

 

Din datele statistice furnizate, analiza numărului de clase, elevi și ponderea acestora pe cele 17 

domenii de formare în care se școlarizează în învățământul liceal filiera tehnologică, în anul școlar 2018-

2019, a evidențiat următoarele: 

 Regiunea Nord-Vest ocupă o poziție de mijloc între celelalte regiuni de dezvoltare în ceea ce 

privește numărul de elevi cuprinși în învățământul liceal tehnologic în anul 2018-2019 cu 22.450 de elevi. 

Pe primul loc se situează Regiunea Nord-Est cu 42.107 de elevi;  

 Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul liceal tehnologic la nivelul 

regiunii sunt: Economic cu 6558 de elevi (29,2%)- ponderea la nivel național 22,3%, Turism alimentație 

cu 3508 elevi (15,6%) - ponderea la nivel național 16,9%, Mecanică cu 26345 elevi (11,7%) - ponderea la 

nivel național 12,8%, Electronică, automatizări cu 2320 elevi (11,7%) - ponderea la nivel național 8,4%. 

 Domeniile cu cel mai mic număr de elevi în învățământul liceal tehnologic la nivelul regiunii sunt: 

Chimia industrială cu 99 elevi (0,4%) - ponderea la nivel național 0,8%, Fabricarea produselor din lemn cu 

                                       
24 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „07Oferta IPT înv. liceal zi 2018-2019”  şi în anexa „08 

Oferta IPT înv. prof 2018-2019” 

Bihor Bistrita-Nasaud Cluj Maramures Satu Mare Salaj

2005-2006 1653 154 1870 821 608 163

2006-2007 1402 131 1773 754 493 167

2007-2008 1583 354 1956 1009 573 207

2008-2009 2184 514 2362 1457 694 260

2009-2010 2511 609 2931 1801 716 386

2010-2011 2487 572 3181 1797 824 544

2011-2012 2623 648 3446 1780 1008 617

2012-2013 3096 1040 3821 1769 1299 692

2013-2014 3244 1240 4314 2450 1504 718

2014-2015 3310 1241 4380 2306 1679 678

2015-2016 2988 1059 4225 2039 1699 668

2016-2017 2530 1104 3933 1951 1686 628

2017-2018 2396 1190 3988 2015 1735 590
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114 elevi (0,5%) – ponderea la nivel național 1%,Electromecanica cu 255 elevi (1,1%) – ponderea la nivel 

național 2,2%,Producția media cu 282 elevi (1,3%) - ponderea la nivel național 1%, Estetica și igiena 

corpului omenesccu 418 elevi (1,9%) - ponderea la nivel național 2,4% și Silvicultura cu 437 elevi (1,9%) 

- ponderea la nivel național 1,4%. 

 Analiza ponderilor pe calificări profesionale pe județele regiunii arată că cea mai solicitată calificare 

la nivelul fiecărui județ este ”Tehnician în activități economice” din domeniul Economic, cu o pondere în 

jurul a 30% din totalul calificărilor școlarizate prin liceu tehnologic. Pentru domeniul Turism și alimentație 

calificările cele mai cerute: Tehnician în gastronomie și Tehnician în turism ocupă ponderi ridicate în 

județele Bihor, Cluj și Satu-Mare, în timp ce în județele Maramureș și Bistrița-Năsăud doar calificarea 

Tehnician în turism este solicitată de către elevi.  

 Calificările cele mai cerute din domeniul Mecanică sunt: Tehnician mecatronist în județele: Satu-

Mare, Sălaj și Bihor; Tehnician transporturi în județele: Bistrița-Năsăud, Cluj. 

Foarte cerută în județul Sălaj este calificarea Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii. 

 Din domeniul Electronică, automatizări calificarea Tehnician operator tehnică de calcul este cerută 

în județele Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu-Mare și Tehnician în automatizări în județul Sălaj. 

 Sunt unele calificări profesionale care la nivel regional nu au o pondere ridicată în preferințele 

elevilor. La nivelul unor județe înregistrază ponderi mari: calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 

mediului înregistrează o pondere de 9,5 și Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere 5%, în județul 

Bistrița-Năsăud; calificarea Tehnician designer vestimentar 4,8% în județul Maramureș și 5% în județul 

Satu-Mare.  

 

6.1.7 Cuprinderea elevilor  în  învăţământul profesional în anul şcolar 2018-2019 

 

Analiza numărului de clase, elevi și ponderea acestora pe cele 17 domenii de formare în care se școlarizează 

în învățământul profesional, în Regiunea Nord-Vest în anul școlar 2018-2019, a evidențiat următoarele: 

 Regiunea Nord-Vest ocupă o poziție fruntașă între celelalte regiuni de dezvoltare în ceea ce privește 

numărul de elevi cuprinși în învățământul profesional în anul 2018-2019 cu 12.917 de elevi. Pe primul loc 

se situează Regiunea Nord-Est cu 20.949 de elevi, urmată de Regiunea Centru cu 12.957 de elevi. 

 
 

 Analiza ponderilor pe calificări profesionale pe județele regiunii arată că cea mai solicitată calificare 

la nivelul fiecărui județ este ”Mecanic auto” din domeniul Mecanică, cu o pondere în jurul a 20% 

din totalul calificărilor școlarizate prin învățământ profesional. Pentru domeniul Turism și 
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alimentație calificările cele mai cerute: Bucătar și Ospătar(chelner) în unități de alimentație, ocupă 

ponderi ridicate în județele Bihor, Cluj și Maramureș. Județele Sălaj, Bistrița-Năsăud și Satu-Mare 

nu au o pondere ridicată pentru calificările din domeniul Turism și alimentație. 

 Domeniul Fabricarea produselor din lemn are o pondere de 15% prin calificările Tapiţer - plăpumar 

– saltelar și Tâmplar universal, în județele Satu-Mare, Sălaj -10,6%, Maramureș 7,8%. 

 Domeniul Industrie textilă și pielărie, cu calificarea Confecționer produse textile deține o pondere 

însemnată în județele Maramureș (10,2%) și Satu-Mare(9,3%), iar în celelalte județe ponderea se 

menține la o valoare semnificativă în jur de 5%. 

 Sunt unele calificări profesionale care la nivel regional nu au o pondere ridicată dar în preferințele 

elevilor, la nivelul unor județe înregistrază ponderi mari: calificarea Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist înregistrează o pondere de 5% în județele Bihor, Bistrița-Năsăud și Satu-Mare; în 

județul Bistrița-Năsăud calificările Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 10,1% și Sudor 

15,9%; în județul Cluj calificarea Operator la maşini cu comandă numerică 6,8%; județul Sălaj 

calificarea Comerciant-vânzător 7,8%; 

 

 

 

 

 

6.1.8. Oferta unităţilor şcolare din ÎPT - Gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici 

pentru şcolarizarea în învăţământul profesional25 

 
Învățământul profesional este organizat pe baza parteneriatului școală-operator economic cu scopul 

satisfacerii solicitărilor de pe piața muncii, de către sistemul de învățământ profesional și tehnic. Pentru 

toate domeniile de formare în care se școlarizează prin învățământul profesional, operatorii economici 

solicită locuri pentru planul anual de școlarizare. 

 

Pentru anul școlar 2018-2019 la nivelul Regiunii Nord-Vest, operatorii economici au solicitatîn total 9392 

de locuri, din care au fost aprobate de către inspectoratele școlare județene 6127 de locuri, adică 65,24%, 

datorită constrângerilor legate de fundamentarea planurilor anuale de școlarizare. 

 

Cele mai multe locuri pentru învățământul profesional au fost solicitate de către operatorii economici din 

județul Bihor, 2015 locuri, iar cele mai puține în județul Sălaj, 653 de locuri. Analiza gradului de satisfacere 

a solicitărilor operatorilor economici pe județe a evidențiat că ponderea cea mai ridicată a fost în județul 

Bistrița-Năsăud100% și cea mai scăzută în județul Maramureș de 49,67%. 

Gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici pentru şcolarizare în învăţământul profesional, 

în anul şcolar 2018-2019 la nivelul județului Bistrița – Năsăud a fost de 65,8% și s-a concretizat prin 

următoarele calse și calificări profesionale propuse: 

 

1. Sudor – Gr.Moisil, Feldru, Pr.Bîrgăului, Tîrlișua /  4 clase=112 

2. Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic - Gr.Moisil, Lechința/ 2clase=56 

3. Operator la mașini cu comandă numerică –  Gr.Moisil, HC Beclean/ 2 clase=56 

4. Tinichigiu vopsitor auto -  Gr.Moisil/ 1 clasă=28 

                                       
25 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „10A Grad de satisfacere solicitari op ec 2018 2019 inv 

prof” și în anexa „10B Grad de satisfacere solicitari op ec 2018 2019 inv dual” 
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5. Lăcătuș mecanic prestări servicii – Telciu/ 1 clasă=28 

6. Mecanic auto – Agricol Bistrița,Agricol Beclean,  Maieru,  Rodna,  ICR Căianu Mic/  5 clase=140 

7. Lucrător în agroturism -Agricol Bistrița/ 1 clasă=28 

8. Zootehnist– Agricol Beclean/ 1 clasă=28 

9. Ospătar (chelner)vânzător în unități de alimenntație – Servicii Bistrița / 1 clasă=28 

10. Bucătar – Servicii Bța/ 1 clasă=28 

11. Frizer – coafor - manichiurist- pedichiurist – Servicii Bistrița/ 1 clasă=28 

12. Tâmplar universal – Forestier Bistrița/ 1 clasă=28 

13. Electrician exploatare joasă tensiune – Forestier Bistrița /1 clasă=28 

14. Pădurar – CST Năsăud/ 1 clasă=28 

15. Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor - CST Năsăud/ 1 clasă=28 

16. Confecționer produse textile – HC Beclean, Feldru/ 2 clase=56 

17. Instalator instalații tehnico – sanitare și de gaze – HC Beclean/ 1 clasă=28 

18. Cofetar – patiser/ Salva, Servicii Bistrița/ 2 clase=56 

19. Comerciant – vânzător /Teaca, HC Beclean/ 2 clase=56 

TOTAL  31 clase ÎP/868 locuri 

 

 

6.1.9. Parteneriatul cu operatorii economici26 

Școlarizarea elevilor prin învățământul profesional presupune încheierea unor contracte de parteneriat cu 

operatorii economici. Cele mai multe contracte de parteneriat încheiate cu operatorii economici în anul 

școlar 2018-2019 au fost în Regiunea Centru (1287), urmată de Regiunea Nord-Vest (1161) și Regiunea 

Nord-Est cu 1160 de contracte încheiate. La nivelul Regiunii Nord-Vest, situația contractelor încheiate este 

redată în figura de mai jos: 

 
Sursa datelor: Inspectoratele şcolare  

 

 

Analiza pe județele regiunii arată că județul cu cele mai multe contracte de parteneriat încheiate cu 

operatorii economici este Cluj cu 174 contracte încheiate, urmat deBihor, cu 278 contracte și de Maramureș 

cu 203 contracte încheiate. Cele mai puține contracte încheiate sunt în Sălaj – 78 de contracte încheiate. 

                                       
26 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „11A Parteneriatul cu op ec 2017-2018” și în anexa „11B 

Parteneriatul cu op ec 2018-2019” 

BH, 278, 24%

BN, 150, 13%

CJ, 293, 25%

MM, 203, 17%

SJ, 78, 7%
SM , 159, 14%

Distribuţia operatorilor economici implicați în formarea profesională a elevilor, 
învățământ profesional (inclusiv dual) , în anul școlar 2018 - 2019

Regiunea Nord - Vest
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Școlarizarea  elevilor prin învățământul profesional presupune încheierea unor contracte de parteneriat cu 

operatorii economici.  

Din analiza datelor legate de numărul de operatori economici care au încheiat contracte de parteneriat cu 

unitățile de învățământ ÎPT, la nivelul județului Bistrița - Năsăud, pentru anul școlar 2018-2019,situația se 

prezintă astfel:  

 

 Pentru calificările școlarizare prin învățământ profesional unitățile de învățământ profesional și 

tehnic au încheiat contracte de parteneriat cu 121 de operatori economici din județul Bistrița - 

Năsăud; 

 

 

Parteneriatul cu operatorii economici pentru formarea profesională iniţială prin învăţământul profesional 

 

 

Calificarea profesională 

Număr de 

operatori 

economici  

Bucătar 15 

  Comerciant-vânzător 6 

  Confecționer produse textile 5 

  Electrician exploatare joasă tensiune 4 

  Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 11 

  Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze 2 

  Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 3 

  Lăcătuş mecanic prestări servicii 4 

  Lucrător hotelier 6 

  Lucrător în agroturism 2 

  Mecanic auto 29 

  Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor 2 

  Operator la maşini cu comandă numerică 8 

  Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 17 

  Strungar 1 

  Sudor 4 

  Tâmplar universal 2 

 TOTAL  121 

 

 

 

6.1.10.Reţeaua unităţilor şcolare IPT27 

 

Rețeaua școlară pentru învățământ profesional și tehnic din județul Bistrița – Năsăud,în anul școlar 

2018 -2019,numără 24 de unități de învățământ de stat, din care 1 Școală Profesională Specială, 1 Școală 

Postliceală Sanitară și 4 Școli Postliceale particulare cu domeniul Sănătate și asistență pedagogică. 

                                       
27 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „12 Unităţi IPT 2018-2019”  
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Din cele 28 de unități de învățământ profesional și tehnic,18funcționează în mediul urban, iar 

în mediul rural 10 unități. 

Pentru asigurarea egalității de șanse, funcționează clase de învățământ profesional pentru elevi cu 

deficiențe și cerințe educaționale special,la Școala Profesională Specială Sfânta Maria din Bistrița. 

 

6.1.11. Ierarhizarea unităţilor IPT funcţie de număr de elevi înscrişi în anul şcolar 2018-2019 la 

învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul profesional, curs de zi28 

 

Analiza la nivelul județului Bistrița - Năsăud  a scos în evidență relația directă dintre domeniile de formare 

cele mai solicitate și numărul de școli ÎPT care școlarizează în aceste domenii.  

Situația poate fi urmărită în figura de mai jos: 

 

IERARHIZAREA ȘCOLILOR ÎPT/DOMENII DE FORMARE DIN JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD 

 

Nr.     

crt. 

DOMENIUL  DE FORMARE 

PROFESIONALĂ 

NUMĂR DE 

ȘCOLI 

NUMĂR DE 

ELEVI 

1 Agricultură 3 204 

2 Chimie industrială 1 71 

3 Comerț 2 73 

4 Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 1 15 

5 Economic 12 1597 

6 Electric 3 170 

7 Electromecanică 0 0 

8 Electronică automatizări 1 193 

9 Estetica şi igiena corpului omenesc 1 203 

10 Fabricarea produselor din lemn 1 20 

11 Industrie alimentară 1 61 

12 Industrie textilă şi pielărie 2 104 

13 Materiale de construcţii 0 0 

14 Mecanică 12 1052 

15 Producţie media 0 0 

16 Protecţia mediului 5 327 

17 Silvicultură 1 204 

18 Tehnici poligrafice 0 0 

19 Turism şi alimentaţie 4 516 

Sursa datelor: Inspectoratele şcolare 

 

Domeniile de formare cu cele mai multe școli: Mecanică (12 școli), Economic (12 școli), Protecția mediului 

(5),Turism și alimentație (4 școli) sunt în topul preferințelor elevilor. 

 

6.1.12. Resursele umane din ÎPT29 

                                       
28 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „13 Ierarhizare scoli”  
29 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „14 Resurse umane”  
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 Analiza resurselor umane din învățământul profesional și tehnic la nivel național în perioada 2011-

2018, a evidențiat faptul că ponderile personalului didactic calificat sunt ridicate mai ales în învățământul 

liceal tehnologic și învățământul postliceal.Ponderi mai scăzute au fost înregistrate în învățământul 

profesional. 

 

 
Sursa datelor: INS 

 

La nivel național analizând datele statistice se poate afirma că evoluția ponderii personalului didactic pe 

categorii de vârstă a evoluat în sensul creșterii ponderii categoriei 35-54 ani și 55-64 ani, cu o creștere în 

ultimii ani a ponderii categoriei 65 de ani și peste. Statistic vorbind tot mai multe cadre didactice tinere nu 

mai optează pentru intrarea în sistemul de învățământ. 

 

 
Sursa datelor: INS 

Învăţământ liceal tehnologic Învăţământ profesional Învăţământ postliceal

2011-2012 99.2% 100% 96.5%

2012-2013 96.1% 77% 99.5%

2013-2014 97.4% 89% 93.8%

2014-2015 98.4% 89% 97.1%

2015-2016 98.5% 88% 95.9%

2016-2017 98.6% 95% 95.4%

2017-2018 98.7% 95% 96.3%
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 Categoria de vârstă 35-54 ani și 55-64 ani reprezintă 79% din totalul cadrelor didactice din sistemul 

de învățământ profesional și tehnic în anul 2017-2018, iar categoria 65 ani și peste atinge  o pondere de 

2,8%. 

La nivelul  județului Bistrița - Năsăud, ponderea personalului didactic calificat  (99,87%) din învățământul 

profesional și tehnic este ușor mai ridicat decât media regională (99,50%) 

 

 
Sursa datelor: INS 

 

6.1.13. Infrastructura unităţilor şcolare  din IPT30 

 

 Infrastructura unităților de învățământ  din învățământul profesional și tehnic are o însemnătate 

capitală în asigurarea unui învățământ de calitate. 

La nivelul județului Bistrița – Năsăud, un număr de 6 unități de învățământ au fost cuprinse în Programul 

Phare TVET, prin care s-au amenajat și dotat cu echipamente specifice ateliere/laboratoare școlare. 

Prin contractele încheiate cu operatorii economici, pentru învățământul profesional, se asigură condiții 

bune de desfășurare a pregătirii practice în întreprinderi.  

În ultimii ani, majoritatea operatorilor economici parteneri contribuie și la dotarea atelierelor / 

laboratoarelor școlare din unitățile de învățământ profesional și tehnic. 

Este necesară identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii şi a dotărilor, 

elaborarea de proiecte pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii, respectiv dotarea cu echipamente 

didactice pentru pregătirea de specialitate. 

 

6.1.14. Cheltuieli publice pentru educaţie31 

 

Cheltuielile pentru învățământ sunt considerate “investiții intelectuale” – componentă a investițiilor în 

resursele umane, care prezintă anumite caracteristici față de investiția materială : 

 investițiile intelectuale sunt investiții pe termen lung, pentru că rezultatele, efectele lor apar după o 

                                       
30 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „15 Baza materiala” 
31 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa„ 16 Cheltuieli pentru educaţie”  

 

NORD-VEST BIHOR
BISTRITA-
NASAUD

CLUJ MARAMURES SATU MARE SALAJ

2011 2012 99.46% 99.86% 98.97% 99.43% 99.34% 99.32% 99.42%

2012 2013 98.51% 99.31% 97.36% 97.94% 98.84% 98.38% 98.55%

2013 2014 98.84% 99.87% 97.29% 97.92% 99.39% 99.91% 96.91%

2014 2015 99.22% 99.79% 99.64% 98.58% 98.60% 99.52% 99.18%

2015 2016 99.06% 99.55% 99.87% 98.34% 98.78% 98.63% 99.46%

2016 2017 98.97% 99.34% 99.13% 98.58% 98.97% 98.01% 100.00%

2017 2018 99.50% 99.52% 99.87% 99.25% 99.48% 99.50% 99.80%
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perioadă relativ îndelungată; 

 în cazul investițiilor intelectuale nu intervine uzura morală, din contră, ele oferă posibilitatea 

adaptării continue și permanente la dezvoltarea științei și tehnicii ; 

 efectele investițiilor intelectuale sunt multiple (economice, sociale,umane), însă sunt mai dificil de 

cuantificat; 

 

 

Învăţământul se dezvoltă în concordanţă cu cerinţele etapelor de dezvoltare economico-socială şi cu scopul 

egalizării condiţiilor de instruire şi educare a populației. Creșterea volumului cheltuielilor publice pentru 

învăţământ este determinată de mai mulţi factori care acţionează interdependent: factori demografici, 

factori economici, factori sociali si politici; 

 

În sistemul de educație se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a 

unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din 

T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar. 

 

Referitor la Cheltuielile publice pentru educație EUROSTAT furnizează situațiile statistice ale țărilor 

membre. 

 
Sursa:Eurostat (educ_uoe_fine06) 

 

România a alocat în 2015, 2,72% din PIB pentru cheltuielile publice totale din educație (excluzând 

dezvoltarea educațională timpurie a copiilor). După statisticile Eurostat România alocă cel mai mic procent 

din PIB pentru educație comparativ cu celelalte state ale Uniunii Europene, fiind pe ultimul loc. 

Cheltuielile publice pentru Învățământul secundar superior și postliceal non-terțiar (nivelurile ISCED 3 și 

4), în 2015, situează România din nou pe ultimul loc între statele uniunii cu un procent 0,67%. 
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Sursa:Eurostat (educ_uoe_fine06) 

 

Cheltuielile publice totale pentru Învățământul secundar superior din România sunt într-o ușoară  creștere, 

de la 0,57% la 0,66 % din PIB.Pentru învățământul secundar superior vocațional ponderea acestor cheltuieli 

este foarte scăzută (0,03%). 

 

6.2. Indicatori de proces 

 

6.2.1. 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: 

 Comitetele sectoriale la nivel național, cu atribuții în validarea Standardelor de Pregătire 

Profesională; 

 

 Consorțiul Regional (CR), structură partenerială consultativă în sprijinul Centrului Național de 

Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și al inspectoratelor școlare, cu atribuții în 

identificarea nevoilor de calificare la nivel regional și elaborarea/actualizarea Planului regional de 

acțiune pentru învățământ (PRAI); 

 

 Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS), structură partenerială consultativă 

în sprijinul inspectoratelor școlare, cu atribuții în corelarea ofertei educaționale din învățământul 
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profesional și tehnic cu comanda socială și cu nevoile de dezvoltare personală și profesională a 

beneficiarilor pregătirii profesionale, elaborarea/actualizarea Planului local de acțiune pentru 

învățământ (PLAI), analiza și avizarea propunerilor prezentate de inspectoratul școlar privind 

proiectele planurilor de școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic din județ; 

 

 Consiile de administrație/Consiliile profesorale de la nivelul unităților de învățământ, cu atribuții 

în sprijinirea elaborării și avizarea Planului de Acțiune al Școlii (PAS). 

 

 

În cadrul programului multianual Phare TVET, Consorţiile Regionale și Comitetele Locale au fost 

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 şcoli din program au fost 

elaborate planuri şcolare de acţiune (PAS). 

 

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). Şcolile cuprinse 

în programul Phare TVET au beneficiat de formare şi asistenţă pentru elaborarea PAS în raport cu PRAI 

şi PLAI. Începând cu anul şcolar 2006-2007 s-a generalizat elaborarea Planurilor de acţiune ale şcolilor 

(PAS) pentru toate unităţile de învăţământ profesional şi tehnic. În sprijinul elaborării documentului, şcolile 

au beneficiat de formare şi asistenţă din partea unităţilor de învăţământ cuprinse în programul Phare 2003 

şi a inspectoratelor şcolare. 

 

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: 

 

 finanţarea învăţământului preponderent centrată pe activităţile curente/pe termen scurt şi foarte 

puţin pe nevoile şi priorităţile pe termen lung; 

 

 neimplicarea sau implicarea formală a partenerilor sociali din Consiliile de Administraţie ale 

școlilor în procesul de planificare pe termen lung la nivelul şcolii; 

 

 antrenarea insuficientă a agenţilor economici în efortul de planificare pe termen lung în ÎPT. 

 

Un domeniu important al descentralizării funcţionale este curriculumul în dezvoltare locală (CDL), 

componentă importantă a planului de învăţământ. Curriculumul în dezvoltare locală constituie oferta 

curriculară specifică fiecărei unități de învățământ și este realizat în parteneriat cu operatorii economici. 

Prin această ofertă curriculară se asigură cadrul necesar adaptării pregătirii profesionale a elevilor la 

cerințele pieței muncii locale și/sau regionale. 

 

6.2.2. Asigurarea calităţii în ÎPT 

 

Nevoia unor mecanisme reglementate de asigurare a calităţii serviciilor de educaţie şi formare profesională 

care să garanteze aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire şi satisfacţia beneficiarilor (forţa de muncă 

şi angajatorii) a condus la adoptarea Legii nr. 87 din 13 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. 



PLAI al județului BISTRIȚA – NĂSĂUD,2019-2025 

83 

 

 În IPT, introducerea unui sistem de asigurare a calităţii în educaţie s-a generalizat începând cu 

anul şcolar 2006-2007 pentru toate unităţile de învăţământ, mai întâi aplicându-se principiul 5 al calităţii – 

“predarea şi învăţarea” și a fost extins treptat astfel încât, în prezent, se aplică pentru toate cele 7 principii. 

 Mecanismul de asigurare a calităţii utilizat este construit pe autoevaluarea din partea şcolii, 

confruntată cu evaluarea externă (prin inspecţie şcolară), ambele fiind structurate pe acelaşi set de indicatori 

(descriptori de performanţă). Rezultatele evaluării se regăsesc în planurile de îmbunătăţire a calităţii. 

 Conducând la creşterea transparenţei faţă de beneficiari, mecanismele de asigurare a calităţii vor 

avea, în același timp, un impact decisiv în motivarea şi implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei 

şi a strategiilor de îmbunătăţire a acesteia. 

 

6.2.3. Situaţia şcolară a elevilor din IPT la sfârşitul anului şcolar32 

 

Promovabilitatea în învățământul liceal la sfârșitul anului școlar 2016-2017 

 Analiza rezultatelor elevilor prin prisma promovabilității  a scos în evidență faptul că Regiunea 

Nord-Vest ocupă primul loc la nivel național având cel mare procent de promovabilitate între regiuni cu 

98,1%. Media la nivel național a fost de 97%. 

 Din analiza pe județele regiunii a rezultat că județul Bistrița - Năsăud a avut o promovabiltate  de 

98%, aproape egală cu media la nivel de regiune și mai mare decât media la nivel național. 

 

 
Sursa datelor: INS - Statistica pentru Educaţie 

 

Promovabilitatea în învățământul profesional la sfârșitul anului școlar 2016-2017 

 

Din datele statistice furnizate de către INS, Regiunea Nord-Vest a avut cel mai mare procent de 

promovabilitate la învățământul profesional în anul școlar 2016-2017, de 90,8%, fiind urmată de Regiunea 

Centru cu (90,4%.) și regiunea Nord-Est (90,1%). 

 

Analiza pe județele regiunii relevă faptul că procentele de promovabilitate la învățământul profesional din 

județul Bistrița - Năsăud au fost de 90%, mai mic cu aproape 1 procent decât cel de la nivel regional (90,8 

                                       
32 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „17 Liceal sf de an”;  „18 Profesional sf de an” ; „19 

Postliceal sf de an”  
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%) și mai mare cu 0,4 procente față de cel de la nivel național (89,6%.). 

 

 
Sursa datelor: INS - Statistica pentru Educaţie 

 

Promovabilitatea în învățământul postliceal la sfârșitul anului școlar 2016-2017 

 

 Promovabilitatea în învățământul postliceal, prin școala postliceală a fost cea mai ridicată în 

Regiunea Nord-Vest (99,6%)și în același timp mai ridicată decât media la nivel național de 97,2%.Județul 

Bistrița - Năsăud a avut un procent de promovabilitate de 100%. 

 

 
Sursa datelor: INS - Statistica pentru Educaţie 

 

Și pentru școala de maiștri procentul de promovabilitate din județul Bistrița - Năsăud a fost de 100,0%. 

 

6.2.4. Serviciile de orientare şi consiliere 

 

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

T
ot

al

U
rb

an

R
ur

al

T
ot

al

U
rb

an

R
ur

al

T
ot

al

U
rb

an

R
ur

al

T
ot

al

U
rb

an

R
ur

al

T
ot

al

U
rb

an

R
ur

al

T
ot

al

U
rb

an

R
ur

al

T
ot

al

U
rb

an

R
ur

al

NORD-VEST BIHOR BISTRITA-
NASAUD

CLUJ MARAMURES SATU MARE SALAJ

Promovabilitatea la învăţământul profesional la sfârşitul anului şcolar 
Regiunea Nord - Vest

2014-2015 2015-2016 2016-2017

99.6% 99.9% 100.0% 99.7% 99.9% 99.6%

96.4%

94.0%

95.0%

96.0%

97.0%

98.0%

99.0%

100.0%

101.0%

Promovabilitatea în învățământul postliceal în anul 
școlar 2016-2017, în Regiunea Nord-Vest



PLAI al județului BISTRIȚA – NĂSĂUD,2019-2025 

85 

 

În contextul actual, educaţia este unul dintre cele mai eficiente mijloace de ridicare a standardelor de viaţă, 

de diminuare şi prevenire a diferitor fenomene cu impact negativ asupra copiilor şi tinerilor (abandon 

şcolar, infracţionalitate juvenilă, delincvenţă, muncă ilegală) şi de a oferi alternative pentru soluţionarea 

situaţiilor de criză cum sunt sărăcia, excluziunea socială, discriminarea, accesul limitat la  

 

informaţie. Un rol important în facilitarea acestor demersuri o are orientarea şi consilierea elevilor. 

 

Serviciile de orientare și consiliere sunt oferite la nivelul sistemului de învățământ de Centrele Județene 

de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), prin profesorii consilieri arondați unităților de învățământ. 

Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii de consiliere, este necesară creșterea a numărului de profesori 

consilieri, sporirea numărul de ore de consiliere/elev, a numărului de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi 

pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de pregătire școlară și profesională. 

 

 

6.3. Indicatori de ieşire 

 

6.3.1. Absolvenţi pe niveluri de educaţie33 

 

Absolvenți în învățământul liceal 

 Analiza evoluției numărului de absolvenți din învățământul liceal urmărită în perioada 2010-2016, 

la nivelul județului Bistrița - Năsăud a scos în evidență tendințe de evoluție diferite pentru cele trei filiere. 

Numărul absolvenților filierei teoretice a marcat o creștere în perioada analizată de la 1001 de absolvenți 

în 2010 la 1146 de absolvenți în 2016. 

Pentru filiera tehnologică evoluția a fost descrescătoare, astfel că la începutul intervalului numărul de 

absolvenți a fost de 2245, iar în 2016s-a ajuns la 1194 de absolvenți. 

Pentru filiera vocațională evoluția a fost crescătoare de la 173 de absolvenți la 224de absolvenți. 

 

 
 

 

                                       
33 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „20 Absolvenţi IPT” 
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Absolvenți în învățământul profesional 

 

 Evoluția numărului de absolvenți în învățământul profesional în Regiunea Nord-Vest a fost profund 

influențată de aspectele legislative care au marcat schimbări în învățământul profesional. Scăderea masivă 

s-a produs în anul 2011, unde comparativ cu 2010, numărul de absolvenți a scăzut de la 4925 de absolvenți 

la 829 de absolvenți. 

 

Modificarea politicilor educaționale în sensul încurajării învățământului profesional a făcut ca în perioada 

2011 – 2017 numărul absolvenților din învățământul profesional să crească la 3149de absolvenți, trendul 

fiind crescător. La nivelul județului Bistrița-Năsăud situația este următoarea: 

 

 

 

Absolvenți în învățământul postliceal 

 

 Analiza statistică a arătat că școala postliceală a devenit din ce în ce mai atractivă, numărul 

absolvenților din județul Bistrița-Năsăud a crescut de la 173absolvenți în 2010, la 304 în 2016, cu un maxim 

de 467 în anul 2014. 
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6.3.2. Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie ISCED34 

 

Rata de absolvire în învăţământul gimnazial are valori  de  peste 80%  în județul Bistrița - Năsăud în tot 

intervalul analizat, valorile fiind comparabile cu cele la nivel regional și național. 

 

În perioada analizată rata de absolvire a avut o evoluție sinuoasă, fără o direcție clară. Pe medii de rezidență 

se observă o diferență semnificativă între mediul urban (media de peste 100%) și mediul rural (media în 

jur de 70%), iar pe sexe, rata de absolvire este mai mare la sexul masculin  comparativ cu sexul feminin. 

 
Sursa: INS 

 

Rata de absolvire la nivel liceal 

La nivel liceal rata de absolvire în județul - Năsăud are o evoluție ascendentă în tot intervalul analizat, cu 

o creștere progresivă de la 51,1% în anul școlar 2006-2007 la 85,3% în anul școlar 2014-2015, urmată de 

o scădere drastică în 2016-2017, la 66,1%. Pe sexe trendul pozitiv se menține la fete, în timp ce băieții au 

o rată de absolvire mai scăzută. 

                                       
34 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „21Rata de absolvire (INS)”  

România Nord - Vest Bihor
Bistriţa-
Năsăud

Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2006 - 2007 85.5 85.5 86 87.2 83.5 86.5 84.5 86.6

2007 - 2008 87.5 87.1 85.1 85 88.4 86.1 88.2 92.6

2008 - 2009 86.2 86.9 86.8 90.4 87.3 86.7 84.6 85

2009 - 2010 89.6 91.1 89.8 91.3 90.5 94 88.8 93

2010 - 2011 103.3 102.6 101.9 103.6 101.9 100.2 109.1 99.9

2011 - 2012 86.1 85.8 84.9 86 86.9 86.9 84.1 85.6

2012 - 2013 82.2 83.2 85.2 80.9 86 81.9 77.2 87.3

2013 - 2014 84 85 85.8 90.1 85.4 83.2 80 86.4

2014 - 2015 85.3 85.8 84.1 90.5 89.2 84.9 80.3 85.8

2015 - 2016 84 83.4 84.6 83.6 83.1 84.1 78 87.6

2016 - 2017 83.1 82.5 83.4 85.2 83.6 80 80.2 83.3
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Sursa: INS 

 

 

Rata de absolvire în învăţământul profesional 

 
Sursa: INS 

 

La învățământul profesional rata de absolvire analizată în perioada 2006-2017,în județul Bistrița –Năsăuda 

România Nord - Vest Bihor
Bistriţa-
Năsăud

Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2006 - 2007 53.5 54.2 70.1 51.1 44.4 53.4 46.5 68.6

2007 - 2008 64.4 62.8 77.6 59.9 51.4 64.7 57.8 74.4

2008 - 2009 59.5 62.2 75 56.2 53.6 64.5 59 68.3

2009 - 2010 80.3 79.6 93.5 76.3 64.7 84.5 77.2 89.6

2010 - 2011 78.9 79.5 93.1 80.7 64.8 83.8 75.5 86.5

2011 - 2012 79.2 83.7 92.6 84.9 76.8 83.8 77 89.6

2012 - 2013 84.9 87.9 101.7 84.6 76.8 93.4 79.6 93.1

2013 - 2014 78.9 82.2 87.8 77.7 84.4 82.4 71.8 84.2

2014 - 2015 89.1 91 96.5 85.3 96.2 88.3 85 87.1

2015 - 2016 72.2 72.6 77.4 69 77.1 73 58.6 76

2016 - 2017 71.8 73.6 76.8 66.1 81.8 76.2 58.6 73.9
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România Nord - Vest Bihor
Bistriţa-
Năsăud

Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2006 - 2007 39.5 42.3 33.4 44.6 40.9 46.4 50.3 42.4

2007 - 2008 33.2 36.2 30.7 41.5 33 37.5 43 36.8

2008 - 2009 39.5 41.3 36.1 48.6 37.8 41.9 49 39.4

2009 - 2010 35 36.4 32.7 40.2 34.9 35.8 41.8 37

2010 - 2011 13.9 14.8 14.9 12.7 14.4 14.8 16.3 16.4

2011 - 2012 1.9 2.7 1.9 4.6 2 1.7 4.1 3.5

2012 - 2013 2.5 3.5 3.1 5.8 2.1 4.1 3.9 2.6

2013 - 2014 5.6 6.2 4.8 9.7 5.4 5 7.5 7.1

2014 - 2015 5.4 6.7 8.6 8.3 5.7 4.1 7.4 7

2015 - 2016 4.9 5.5 7 6.8 4.8 3.7 6.1 4.9

2016 - 2017 9 11.2 11.4 12.1 10.4 10.9 11.3 12.5
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avut o evoluție descrescătoare de la 44,6% în 2006 la 12,7% în 2011, iar apoi în perioada în care nu au mai 

fost repartizate locuri la învățământul profesional (2011-2013) rata a scăzut foarte mult la 2%. În perioada 

2014-2015, rata de absolvire a reînceput să crească ușor, înregistrându-se în 2016-2017 o rată de 12,1%. 

Analiza pe sexe a scos în evidență faptul că rata de absolvire pentru populația școlară de sex masculin a 

fost mai ridicată cu 18% decât cea de sex feminin, la nivelul județului în anul 2006.Scăderea ulterioară a 

respectat tendințele identificate pentru întreaga populație școlară la nivelul regiunii și pe județe. 

 

Rata de absolvire în învăţământul postliceal 

Tendința generală identificată este de creștere a ratei de absolvire în învățământul postliceal. Dacă la 

începutul intervalului în 2006, rata de absolvire a fost foarte scăzută de doar 0,8%, în 2017 ea a fost de 

9,1%. 

 
Sursa: INS 

 

 

6.3.3. Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie35 

 

Un indicator relevant din perspectiva participării la educaţia de nivel post-gimnazial este rata de 

tranziție de la clasa a VIII-a la învățământul liceal şi profesional. Acesta evidenţiază nivelul accesului la 

învăţământul secundar superior, precum şi capacitatea de care dispune sistemul educaţional de cuprindere 

a elevilor la acest nivel de studiu. 

 

Rata de tranziţie de la învăţământul gimnazial la învăţământul liceal şi profesional înregistrează o 

uşoară tendinţă ascendentă, aceasta fiind mai vizibilă în cazul învăţământului liceal. Se poate estima, astfel, 

că o proporţie importantă dintre elevi părăsesc sistemul de învăţământ încă dinainte de intrarea în clasa a 

                                       
35 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „22 Rata tranziţie (INS)”  

România Nord - Vest Bihor
Bistriţa-
Năsăud

Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2006 - 2007 3.8 3.9 7.1 0.8 4.8 3 2.6 1.6

2007 - 2008 3.5 3.2 5 0.4 4.8 2.6 2.1 1.2

2008 - 2009 5 5.3 7.6 4.2 7 3.5 4.1 2.2

2009 - 2010 5.7 5.8 8.1 3.6 7 6.4 3.8 1.8

2010 - 2011 6.3 6.8 8 3.4 9.5 7.1 4.2 2.7

2011 - 2012 9.2 8.4 10.4 4 10.5 8.8 6.1 5.3

2012 - 2013 10.5 9.2 11.9 4.3 13.2 7 6.8 7.2

2013 - 2014 14.6 12.8 14.1 11.1 13.9 13 11.1 9.6

2014 - 2015 16.3 15.3 15.6 13.4 20.8 14.1 13.6 7.8

2015 - 2016 15.9 14.8 16.6 8.9 22.2 12 13.8 7.2

2016 - 2017 15.5 14.1 14 9.1 21.8 11.6 13.4 8.4
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VIII-a. Diferenţe importante în trecerea de la învăţământul gimnazial la nivelul secundar de educaţie se 

înregistrează în funcţie de filiera de formare spre care se orientează absolvenţii. 

Situația analizată pe județe a arătat că în județul Bistrița - Năsăud rata de tranziție a fost în ușoară 

scădere de la 95,8% în 2008 la 93,6% în 2018, mai scăzută decăt cea de la nivel regional și național. 

 
Sursa datelor: INS 

 

Rata de tranziție în învățământul post-secundar non terțiar/ terțiar 

 
Sursa datelor: INS 

Și la nivelul învățământului post secundar nonterțiar, rata de tranziție este mai scăzută decât cea de la nivel 

România Nord - Vest Bihor
Bistriţa-
Năsăud

Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2007 2008 97.7 97.2 96.5 95.8 102.3 96.4 95.6 93.9

2008 2009 98.8 98.5 97.7 93.5 101.8 100.6 99.4 94.3

2009 2010 96.9 97.4 96.5 95.5 103.4 94.4 95.8 96.2

2010 2011 97.1 96.8 96.8 91.6 101.9 96.9 96.1 93.6

2011 2012 96 96.2 95.2 90.4 102 98.2 91.6 96.5

2012 2013 96 95.1 97.1 88.4 99.1 95.6 92 94.1

2013 2014 97.1 96.1 97.7 92 99.7 95.7 95.3 91.5

2014 2015 99.6 98.7 94.7 98.9 107 99.4 93.7 95.3

2015 2016 96.7 95.7 94.6 92 102.5 95.3 92.3 93.9

2016 2017 96.6 96.4 94.4 98.2 102.6 96.7 91 92.5

2017 2018 97.6 96.9 93.6 93.6 104.9 99.1 92 94.2

75
80
85
90
95

100
105
110

%

Evoluţia Ratei de tranziţie în învăţământul secundar superior 

România Nord - Vest Bihor
Bistriţa-
Năsăud

Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2007 2008 95.6 75 62.1 13.1 217.4 28.2 8.7 3.5

2008 2009 71.2 78.2 62.6 14.3 229.2 27.1 10.4 5.7

2009 2010 69.1 78.5 61.5 17.5 221.4 32.1 10.7 7.9

2010 2011 55.6 62.3 46.1 11.5 193.2 25.9 8.1 7.3

2011 2012 51.6 60.4 42.5 11.6 187.2 25.9 9.3 8.2

2012 2013 49.8 56.7 42.6 11.4 183.4 10.9 8.4 7.3

2013 2014 50.9 58.8 36.7 12.8 178.8 28.1 9 7.9

2014 2015 57.3 67.3 41 12.7 209.8 25 12 6.9

2015 2016 57 69.9 45.8 16.7 208.9 25.7 17.2 6.3

2016 2017 62 80.9 47 15.7 256.5 26.7 18.5 6.9

2017 2018 62.4 82.6 47.3 17.7 252.6 26.8 20.4 6.6
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regional și național. De la 13,1% în 2008 ajunge la 17,7 în 2018. 

 

6.3.4. Rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie ISCED36 

 

Rata abandonului școlar în  învăţământul primar şi gimnazial 

Din analiza datelor furnizate de INS în intervalul 2006/2007-2016/2017 se constată că rata abandonului 

școlar în învăţământulprimar şi gimnazial în județul Bistrița - Năsăud a fost în scădere pe tot intervalul 

analizat, valoarea cea mai mică înregistrându-se în anul școlar 2013/2014 de 1%, mai mică la populația 

școlară de sex feminin și cu valori puțin  mai ridicate  în mediul rural față de mediul urban. 

 
Sursa datelor: INS 

 

Rata abandonului şcolar în învăţământul liceal 

Datele furnizate de INS pentru  învăţământul liceal cuprind intervalul 2006/2007- 2010/2011. Pe intervalul 

analizat se observă că rata abandonului în județul Bistrița - Năsăud este mai ridicată decât media regională, 

mai mare la populația de sex masculin și în mediul urban.  

 
Sursa: INS 

                                       
36 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „23 Rata abandonului (INS)”  

România Nord - Vest Bihor
Bistriţa-
Năsăud

Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2006 2007 2 1.9 1.3 2.5 2.2 2.1 1.7 1.4

2007 2008 2 1.7 1.4 2.2 1.5 1.9 1.9 1.4

2008 2009 1.7 1.3 1.3 1.1 1 1.5 1.7 1

2009 2010 1.6 1.4 1 1.4 1.3 1.7 1.8 0.8

2010 2011 1.8 1.6 1.3 1.6 1.4 1.7 2.7 1.5

2011 2012 1.8 1.5 1.2 1.4 1.6 1.4 2.3 1.4

2012 2013 1.4 1.2 1.4 1.2 0.2 1.5 1.8 1.1

2013 2014 1.5 1.2 1.7 1 0.8 1.3 1.4 1

2014 2015 2.0 1.6 1.6 1.8 1.2 1.6 2 1.4

2015 2016 1.8 1.7 2.5 1.3 1.1 1.6 2 1.4

2016 2017 1.6 1.7 1.7 1.3 1.2 2.6 1.7 1.3
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România Nord - Vest Bihor
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Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2006 2007 3.3 2.9 3.1 3.8 3.7 1.1 3.6 2.4

2007 2008 2.9 2.5 1.7 3.1 3.7 1.7 3.1 2.3

2008 2009 2.4 2.5 1.8 2.9 3.1 3.1 2 1.5

2009 2010 2.2 1.7 0.7 0.7 2.1 2.1 3.1 1.5

2010 2011 3.2 3.2 1.9 3.4 3 3.7 5.5 2.4
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Rata abandonului şcolar în învăţământul profesional 

Datele furnizate de INS se referă la perioada 2006/2007- 2010/2011. De remarcat fapul că începând cu anul 

școlar 2008/2009 nu s-a mai alocat plan de școlarizare pentru învățământ profesional, clasele existente au 

continuat până la finalizarea studiilor. Din analiza graficului de mai jos, rezultă că rata abandonului în 

învățământul profesional la nivelul județului Bistrița – Năsăud, a fost ridicatădepășind media regională.. 

Rata abandonului a crescut de la 9,6% în 2006-2007, la 28,7% în 2010-2011.  

 
Sursa: INS 

Pe sexe, rata abandonului este mai mare la populația de sex feminin, iar pe  medii de rezidență în mediul 

urban  este mai mare decât în mediul rural.  

 

Rata abandonului şcolar în învăţământul liceal şi profesional 

Rata abandonului cumulat pe cele două nivele este analizată în intervalul de ani școlari 2010/2011- 

2014/2015. Analiza coincide cu reintroducerea învățământului profesional de doi ani în anul școlar 

2012/2013 și a învățământului profesional de trei ani în anul școlar 2014/2015, la solicitările operatorilor 

economici. 

Din analiza graficului de mai jos, rezultă că valorile cumulate pe cele două nivele sunt mai mari decât cele 

la nivel liceal, dar la jumătate față de cele din învățământul profesional.  

 
Sursa: INS 

România Nord - Vest Bihor
Bistriţa-
Năsăud

Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2006 2007 8.2 7.4 7.8 9.6 7.6 8 5.2 5.6

2007 2008 8.5 7.9 8.2 7.9 8.8 8.4 7.7 4.2

2008 2009 8.3 7.7 5.5 10.2 7.4 8.3 8.2 6.3

2009 2010 8.6 8.4 4.9 12.8 9.9 6.1 8.7 9.1

2010 2011 19.8 19.1 10.4 28.7 19.9 18.7 20.5 21.1
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România Nord - Vest Bihor
Bistriţa-
Năsăud

Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2010 2011 4.2 4.1 2.3 5 4 4.6 6.5 3.6

2011 2012 4.2 3.8 1.7 3.9 4.3 4.4 6.2 3
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2014 2015 3.5 3.2 1.4 4.7 3.1 3.5 5.2 2.3

2015 2016 3.6 3 2.2 3.1 2.7 3 5.9 2.2
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0
1
2
3
4
5
6
7

%

Rata abandonului şcolar în învăţământul liceal şi profesional



PLAI al județului BISTRIȚA – NĂSĂUD,2019-2025 

93 

 

 

Rata abandonului şcolar în învăţământul postliceal 

În învăţământul postliceal se înregistrează o rată a abandonului școlar fluctuantă în intervalul analizat, cu 

creșteri și scăderi în intervalul analizat ( 2006/2007- 2016/2017), 18,3%, 7,6%, 9,6%, 10,8%. Se observă 

o creștere a ratei abandonului în anul școlar 2014/2015 în toate regiunile țării, fapt care coincide și cu 

creșterea ponderii învățământului postliceal la nivel național. 

 

 
Sursa: INS 

 

6.3.5. Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie37 

 

Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional a tinerilor (18-24 ani),la nivel național și implicit la nivel 

regional rămâne mult mai ridicată decât media europeană. 

Dacă media europeană în 2017 era de 10,6%, România avea o rată de 18,1%, iar Regiunea Nord-Vest  de 

16,3%, a treia după Regiunea București-Ilfov și Regiunea Vest. 

Analiza pe sexe a arătat că rata de părăsire a sistemului educațional în 2017, în regiunea Nord-Vest, a  fost 

de 16,3%,atât pentru sexul masculine cât și  pentru sexul feminin. 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UE (28 state) : : 17.0 16.4 16.0 15.7 15.3 14.9 14.7 14.2 13.9 13.4 12.7 11.9 11.2 11.0 10.7 10.6 

Romania 22.9 21.7 23.0 22.5 22.4 19.6 17.9 17.3 15.9 16.6 19.3 18.1 17.8 17.3 18.1 19.1 18.5 18.1 

Nord-Vest 23.7 25.0 28.0 25.3 20.4 16.5 15.3 12.5 12.2 15.1 18.2 14.9 14.9 15.4 17.7 16.9 18.3 16.3 

Centru 22.1 18.3 17.6 21.1 19.1 17.1 15.4 14.8 13.6 16.0 21.7 22.8 19.4 17.9 17.9 24.2 20.3 21.1 

Nord-Est 29.0 26.3 29.2 28.0 25.6 21.4 19.2 19.7 18.4 19.2 24.7 22.1 22.2 22.5 21.7 25.3 24.7 23.6 

Sud-Est 23.8 23.1 23.9 22.7 27.5 24.1 21.4 21.4 19.2 18.3 22.5 22.1 21.5 20.7 25.0 24.9 24.4 22.4 

Sud - Muntenia 22.1 23.5 25.2 24.4 26.0 24.0 23.1 21.8 20.5 20.5 22.2 22.4 22.7 21.8 22.0 18.7 17.8 18.8 

Bucuresti - Ilfov 11.6 11.6 14.3 14.1 12.8 12.5 10.3 12.0 10.6 9.9 10.8 9.6 7.2 7.0 9.0 10.8 10.5 5.5 

Sud-Vest Oltenia 22.6 19.6 18.0 17.6 21.2 21.0 19.3 16.4 15.7 18.0 20.6 18.5 17.7 16.1 15.9 16.2 16.0 17.6 

Vest 23.7 21.3 20.9 22.4 22.8 16.2 14.9 15.3 12.6 11.3 9.8 9.6 13.7 13.5 10.7 8.5 9.1 11.3 

Sursa: EUROSTAT 

                                       
37 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „24 Rata de părăsire timpurie – EUROSTAT”  

România Nord - Vest Bihor
Bistriţa-
Năsăud

Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2006 2007 7.5 7.5 2.1 18.3 6 10.2 21.7 5.4

2007 2008 4.8 1.1 7.6 3.8 1.5 4.5 2.4

2008 2009 5.9 4.4 3.2 11.5 5.5 3.7 1.6 1.9

2009 2010 5.5 6.3 8.1 5.9 7.3 1.9 3.6 12.2

2010 2011 6.3 6.2 4.9 6.1 5.9 7.4 7.4 8.1

2011 2012 6.1 4.9 1.8 5.6 7.7 1.6 7.4 7.5

2012 2013 8.9 9.1 10.6 8.9 8.1 6.8 9.2 13.7

2013 2014 7.9 10.1 13.9 3.5 9.5 10 9.8 8.4

2014 2015 10.7 11.3 12.1 9.6 11.7 11.2 11.1 10

2015 2016 9.7 12.1 13 11.9 11.3 9.3 16 12.4

2016 2017 10 10.8 8.6 10.8 11.6 7.4 16.1 11.5
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6.3.6. Procentul elevilor cu nivel scăzut al competenţelor (PISA)38 

 

 Testarea PISA aplicată în 2009, 2012 și 2015 a scos în evidență că procentul persoanelor cu 

performanțe scăzute și a celor cu performanțe de vârf în citire, din UE este diferit de la țară la țară. Cele 

mai bune performanțe în 2015 le-au obținut Irlanda cu 10,2% persoane cu performanțe scăzute la citire, 

urmată de Estonia cu 10,6% și Finlanda cu 11,1%). România s-a situat pe penultimul loc cu un procent de 

38,7%. 

Pentru compețențele în matematică, tot Estonia-11,2% Finlanda și Danemarca-13,6% ocupă primele locuri 

cu performanțe ridicate, România fiind antepenultima cu 39,9%. 

Pentru competențele  în domeniul științelor România ocupă locul 24.  

 România are în continuare performanțe scăzute la toate cele trei tipuri de testări comparativ cu 

celelalte state ale UE. 

 

 

6.3.7. Ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care nu urmează un program de 

educație şi formare si nici nu au un loc de munca (NEET)39 

 

Evoluția ratei tinerilor care nu urmează un program de educație şi formare și nici nu au un loc de muncă 

(NEET), pe toate nivelurile ISCED, este reprezentată în figura de mai jos. 

Raportându-ne la perioada analizată (2007-2017) se constată că România are o rată a tinerilor NEET mai 

ridicată decât media europeană. În 2017 UE avea o rată de 15,5 %, iar România 21%. 

 

 
Sursa datelor: EUROSTAT  [edat_lfse_21] 

 

Analiza pe niveluri de educație a arătat că pentru absolvenții cu nivelul (0-2) și (3-4) rata tinerilor NEET 

este mai ridicată cu cel puțin 2,5 puncte procentuale decât rata UE. 

Pentru absolvenții învățământului superior nivelul(5-8), rata tinerilor NEET din România este mai mica 

decât media europeană cu 0,8 puncte. 

Comparația ratei tinerilor NEET absolvenți ai învățământului secundar superior și postliceal non-terțiar 

(nivelurile 3 și 4)  în general și vocațional este reprezentată în figura de mai jos. 

 

                                       
38 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa  „25 PISA”  
39 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa  „ 26 Tineri NEET”  
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Sursa datelor: EUROSTAT  [edat_lfse_21] 

 

6.3.8. Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani)40 

 

 Datele statistice arată că rata de participare la formarea continuă a populației adulte din UE, se 

menține la valoarea de 10,9% în 2017.Comparativ la nivel național rata de participare  a scăzut în 2017 la 

1,1%și rămâne în continuare mult mai scăzută decât media europeană. 

 

 
Sursa datelor: Eurostat [trng_lfse_04] 

 

Analiza pe regiuni a scos în evidență că în anul 2017, Regiunea Sud-Muntenia avea cea mai mare rată de 

participare de 1,4%.Regiunea Nord-Vest, avea o rată de participare la formarea continuă a adulților de 

1,1%. 

 

 

 

                                       
40 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa  „27 Formare continua”  
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Sursa datelor: Eurostat [trng_lfse_04] 

 

6.4. Indicatori de impact 

 

6.4.1. Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra şomajului 

 

Poate fi evaluat prin stabilirea unor corelaţii în timp între rata de inserţie profesională, respectiv rata 

şomajului absolvenţilor şi rata totală a şomajului.     

 

Rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, şi ponderea ridicată a acestora în 

numărul total al şomerilor, sugerează o problemă serioasă a sistemului de pregătire în raport cu finalităţile 

obţinute în plan ocupaţional. Din acest motiv, se reţine ca un prim indicator de impact, care poate fi măsurat 

pe baza datelor statistice disponibile, şomajul tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, cu rezerva că acesta 

nu este diferenţiat pentru absolvenţii ÎPT. Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) pot oferi date 

anuale valoroase despre absolvenţii înregistraţi în baza de date ca şomeri, dar acestea nu sunt diferenţiate 

în acord cu noua structură pe niveluri de pregătire şi finalităţile din ÎPT. Se recomandă colaborarea între 

ministere în vederea structurării (unitare la nivel naţional) a bazei de date a AJOFM pentru evidenţierea 

diferenţiată a absolvenţilor de ÎPT pe calificări şi niveluri de calificare, adaptat noilor trasee şi finalităţi ale 

sistemului de educaţie şi formare profesională. 

 

6.4.2 Inserţia profesională a absolvenţilor IPT  la 6/12 luni de la absolvire, pe niveluri de educaţie 

 

La nivel național sunt în vigoare metodologiile de monitorizare a inserției absolvenților de 

învățământ profesional și tehnic (ordinul MECT 6011/21.11.2008) și  metodologia și instrumentele de lucru 

privind studiile de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților de învățământ superior (ordinul 

MECT 6012/ 21.11.2008).  

 Metodologia de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor învățământului 

profesional și tehnic a fost aplicată în mai multe judeţe, în perioada 2010-2013, prin proiecte cofinanţate 

din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013. 

 Mecanismul de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor, este însă insuficient 
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dezvoltat, deoarece nu sunt cuprinși toți absolvenţii de  programe de formare și, deasemena, lipsește 

componenta de monitorizare pe cale administrativă, aplicată sistematic şi cuprinzător la nivel teritorial.  

 Deoarece capacitatea instituțională a instituțiilor cu responsabilități în implementarea metodologiei 

este limitată, iar costurile sunt foarte ridicate, nu este posibilă încă monitorizarea pe cale administrativă a 

tuturor absolvenților învățământului profesional și tehnic.  

 În Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020, este 

prevăzut ca obiectiv monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare, cu 

următoarele acțiuni specifice: 

 Crearea unui mecanism naţional de monitorizare pe cale administrativă a inserţiei profesionale a 

absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic  

 Revizuirea Metodologiei pentru monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de 

învăţământ profesional şi tehnic, preponderent din perspectiva deficitului de competenţe  

 Realizarea sistematică a monitorizării inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ 

profesional şi tehnic pe cale administrativă şi prin anchete la nivel naţional. 

 

 

6.5. Concluzii din analiza ÎPT 

 

 

6.5.1.Ţinte pe termen mediu pentru oferta IPT pe niveluri de formare profesională şi domenii de 

pregătire 

 

În ce privește dezvoltarea capitalului uman, indicele global este IGCU = 1,49. Această valoare arată 

că problema referitoare la resursa umană în județ este critică, fiind cauzată de scăderea continuă a populației 

județului, migrarea tinerilor din județ spre alte zone urbane cu mai multe oportunități și de numărul mare 

de persoane care au numai studii primare și gimnaziale. Cu prioritate trebuie acționat pentru dezvoltarea 

învățământului profesional, de trei ani, în vederea calificării în diverse meserii, dobândirii de cunoștințe 

practice în diverse domenii (ex. pentru populația rurală, cunoștințe în practicarea unei agriculturi 

performante), dar și cu proiecte de diseminare a „poveștilor de succes” în diverse inițiative antreprenoriale 

în zona rurală. 

Trebuie „re-inventat” învățământul profesional sub coordonarea consorțiilor de agenți economici și 

implementat / dezvoltat învățământul dual. 

 

Pentru dimensiunea industrie și potențial tehnologic, prioritare sunt proiectele de orice natură care să ajute 

agenții economici în dezvoltarea de produse cu valoare adăugată mai ridicată. Trebuie atrase investiții 

directe în orașele Beclean și Năsăud. Trebuie dezvoltate câteva clustere funcționale: 

1. construcții de mașini și produse industriale,  

2. turism și balneo-turism,  

3. producția mobilei,  

            4. agricultură și industrie alimentară. 

 

Direcțiile importante de acțiune trebuie să fie: 

 Susținerea școlilor profesionale având calificări profesionale ca: strungari, lăcătuși, sudori, 

operatori CNC, în parteneriat cu agenții economici 

 Dezvoltarea școlilor profesionale de mecanici, prelucrători în piatră, prelucrători în lemn, 
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 exploatare minieră (inclusiv în parteneriat cu agenții economici – sistemul dual) 

 Susținerea școlii de tehnicieni chimiști și textiliști cu sprijinul agenților economici din zonă 

 Dezvoltarea programelor de recalificare și susținerea masteratelor profesionale pentru a veni în 

întâmpinarea nevoilor urgente de forță de muncă ale mediului economic local 

 Calificarea resursei umane fără loc de muncă în prelucrarea lemnului pentru mobilier de lux, în 

sculptura artistică şi  artizanală în lemn, prefabricate din lemn (cabane, tâmplărie) în 

 parteneriat cu universităţi de specialitate în artă şi design şi şcoli profesionale în prelucrarea 

lemnului.   

 Încurajarea resursei umane active în agricultură în categoria fermieri activi și instruirea 

 acestora în domeniul zootehnic în parteneriat cu instituții specializate, școli profesionale și 

 universități de specialitate în agricultură și zootehnie.   

 Calificarea resursei umane fără loc de muncă prin cursuri de specialitate în meşteşuguri şi meserii 

tradiţionale: ţesut/cusut, prelucrare piatră, pielărie/cojocărie/curelărie, împletituri din nuiele, 

colectarea și  prelucrarea plantelor medicinale și  fructelor de pădure, exploatarea resurselor 

melifere prin activități apicole, dogărie și rotărie, prelucrare fier forjat, măști tradiționale, obiecte  

 

de artizanat și suveniruri etc. în parteneriat cu: meşteri populari locali, şcoli profesionale şi alte 

instituții de specialitate   

 Relansarea   activităţiloreconomice  industriale   specifice   (prelucrare   mase   plastice, 

subansambluri  electricemotoare,  industrie  alimentară,  confecţii,  textile, materiale  de construcţii) 

şi asigurarea necesarului de resursă umană prin recalificarea forţei de muncă (reconversie 

profesională).   

 Asigurarea necesarului de resursă umană în cadrul parcului industrial prin calificarea și 

 recalificarea  forţei  de  muncă  (reconversie  profesională)  fără  loc  de  muncă  în  meseriile 

specifice industriilor din această zonă .  

 

În ceea ce privește orientarea spre inovare și dezvoltarea de competențe specifice, cu mici excepții, situația 

este deficitară la nivelul județului, raportat la ceea ce se întâmplă în alte zone din țară sau din Uniunea 

Europeană. Cu prioritate trebuie pregătite proiecte pentru dezvoltarea unui institut de cercetare 

interdisciplinară. Pe partea de resursă umană trebuie derulate proiecte pentru instruire în managementul 

inovării, creativitate, antreprenoriat, managementul produselor noi, internaționalizarea afacerilor etc.  

De asemenea, trebuie susținute programe masterale orientate înspre automatizarea fabricației, 

managementul calității, managementul producției etc.  

 

Un alt aspect critic este creșterea reală a cooperării cu universitățile din regiune pentru a integra firmele 

din județ în proiecte de cercetare europene. Trebuie create alianțe strategice cu centrele de cercetare din 

aceste universități, așa cum procedează deja firme mari precum Bosch, Electrolux, Siemens, Emerson etc. 

În același timp, în județ trebuie înființat cel puțin un incubator de afaceri.  

Instituțiile pentru colaborare (ex. CCIA BN) ar trebui să lanseze proiecte de inovare în care să faciliteze 

parteneriatul strategic între firme cu competențe complementare pentru a proiecta și lansa pe piață împreună 

produse inovative (ex. combinație între mecanic-software-electronic). De asemenea, instituțiile pentru 

colaborare ar trebui să faciliteze interfața între agenții economici orientați pe inovația de produs și diverse 

rețele de investitori formali și informali.  

Se impune în aceeași măsură dezvoltarea resursei umane și formarea competențelor specifice mediului 

economic și de afaceri Bistrița prin programe de învățământ la nivel preuniversitar, universitar și 
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postuniversitar, precum și motivarea și dezvoltarea coerentă a resursei umane existente și atragerea de 

resursă umană înalt calificată, pe calificare și recalificare eficace. 

 

6.5.2. Adaptarea ofertei IPT la ţintele pe termen mediu (eşalonare anuală) 

 

Din analiza realizată în cadrul PLAI a rezultat următoarea structură a proiecției potențiale pe domenii de 

pregătire profesională în județul Bistrița - Năsăud:  

 

Domenii de formare % 

Agricultură 4.24% 

Chimie industrială 1.48% 

Comerț 1.52% 

Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 0.31% 

Economic 33.20% 

Electric 3.53% 

Electronică automatizări 4.01% 

Estetica şi igiena corpului omenesc 4.22% 

Fabricarea produselor din lemn 0.42% 

Industrie alimentară 1.27% 

Industrie textilă şi pielărie 2.16% 

Mecanică 21.87% 

Producţie media 0.00% 

Protecţia mediului 6.80% 

Silvicultură 4.24% 

Turism şi alimentaţie 10.73% 

Total 100% 
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În ceea ce privește orientarea spre inovare și dezvoltarea de competențe specifice, cu mici excepții, situația 

este deficitară la nivelul județului, raportat la ceea ce se întâmplă în alte zone din țară sau din Uniunea 

Europeană. Cu prioritate trebuie pregătite proiecte pentru dezvoltarea unui institut de cercetare 

interdisciplinară. Pe partea de resursă umană trebuie derulate proiecte pentru instruire în managementul 

inovării, creativitate, antreprenoriat, managementul produselor noi, internaționalizarea afacerilor etc. De 

asemenea, trebuie susținute programe masterale orientate înspre automatizarea fabricației, managementul 

calității, managementul producției etc.  

Un alt aspect critic este creșterea reală a cooperării cu universitățile din regiune pentru a integra firmele 

din județ în proiecte de cercetare europene. Trebuie create alianțe strategice cu centrele de cercetare din 

aceste universități, așa cum procedează deja firme mari precum Bosch, Electrolux, Siemens, Emerson etc. 

În același timp, în județ trebuie înființat cel puțin un incubator de afaceri. Instituțiile pentru colaborare (ex. 

CCIA BN) ar trebui să lanseze proiecte de inovare în care să faciliteze parteneriatul strategic între firme cu 

competențe complementare pentru a proiecta și lansa pe piață împreună produse inovative (ex. combinație 

între mecanic-software-electronic).  

 

 

De asemenea, instituțiile pentru colaborare ar trebui să faciliteze interfața între agenții economici orientați 

pe inovația de produs și diverse rețele de investitori formali și informali. Se impune în aceeași măsură 

dezvoltarea resursei umane și formarea competențelor specifice mediului economic și de afaceri Bistrița 

prin programe de învățământ la nivel preuniversitar, universitar și postuniversitar, precum și motivarea și 

dezvoltarea coerentă a resursei umane existente și atragerea de resursă umană înalt calificată, pe calificare 

și recalificare eficace. 
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7. Monitorizarea implementării PLAI 

 

7.1. Procesul de monitorizare 

Monitorizarea este măsurarea sistematică şi continuă a progresului în implementarea planului în 

timp. Este un instrument de management de bază şi universal pentru a identifica punctele tari şi slabe 

într-un plan. Scopul monitorizării este să ajute pe toţi cei implicaţi să ia decizii potrivite şi la timp, 

în implementarea unui plan, decizii care vor contribui la atingerea țintelor propuse în plan și la 

succesul programului. 

 

Monitorizarea şi evaluarea sunt componente cheie ale procesului de planificare strategică, pentru că 

în timp ce procesul de planificare ajută la identificarea obiectivelor de atins şi a activităţilor de 

realizat, procesul de monitorizare şi evaluare ajută în a identifica dacă implementarea este 

corespunzatoare şi rezultatele sunt satisfacătoare pentru atingerea obiectivelor propuse prin 

planificare. Din această cauză, monitorizarea şi evaluarea trebuie să fie procese de măsurare a 

performanţelor şi o sursă importantă de informare pentru procesul de actualizare/revizuire din 

activitatea de planificare. 

 

În general, procesele de monitorizare şi de raportare sunt responsabilităţi ale unui management 

eficient în legătură cu un plan/program şi implică activităţi de colectare, analiză şi utilizare a 

informaţiilor în legătură cu progresul fizic şi cu modul în care sunt atinse rezultatele planificate. 

Procesul de monitorizare şi de raportare contribuie la : 

 Identificarea succesului şi a problemelor din procesul de implementare; 

 sprijină pocesul de luare a deciziilor pentru corecta implementare; 

 conștientizează planul în rândul factorilor interesaţi şi participarea acestora; 

 evaluarea realizărilor planului/programului şi auditul activităţilor şi resurselor. 

 

În cadrul unui “ciclu al planificării” se parcurg etapele următoare: 

 

 stabilirea unor obiective măsurabile clare, inclusiv crearea bazei de informaţii 

necesară măsurării progresului în atingerea acestor obiective; 

 monitorizarea periodică a progresului raportat la ţintele agreate. 

 

 

 

În general procesul de monitorizare utilizează o largă varietate de tehnici şi metode şi se aplică 

managementului de resurse, de rezultate, a pocesului de implementare şi a progresului 

programului de activităţi, respectiv a modului în care acestea sunt realizate. Tipul informaţilor 

necesare pentru monitorizarea planului/programului se pot grupa în cinci categorii mai largi: 

 Rezultate (results) ale activităţilor şi a ieşirilor/efectelor procesului (outputs); 

 Intrările (inputs) de resurse în program; 

 Progresul planului faţă de obiective şi planurile operaţionale; 

 Modul în care planul este manageriat şi modul de lucru; 

 Schimbări în cadrul grupurilor ţintă. 
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Monitorizarea se poate realiza la două niveluri distincte: monitorizarea procesului și 

monitorizare impact. 

 

Monitorizarea Procesului – urmăreşte modul în care sunt utilizate resursele, 

progresulactivităţilor şi modul în care acestea sunt realizate și presupune: 

 revizuirea şi planificarea implementării în mod permanent; 

 evaluarea modului în care sunt realizate activităţile faţă de planificare; 

 identificarea şi soluţionarea problemelor; 

 construcţie în zona punctelor tari; 

 analiza metodelor utilizate în implementare şi dacă acestea sunt cele mai bune 

alternative în atingerea obiectivelor. 

 

Monitorizare Impact - urmăreşte progresul realizat în atingerea indicatorilor de performanţă 

şia impactului pe care planul/programul îl are asupra grupurilor ţintă, care presupune: 

 

 progresul spre atingerea obiectivelor care este măsurat continuu; 

 modificarea de activităţi ca raspuns la schimbările condiţiilor de implementare fără a afecta 

atingerea obiectivelor iniţiale; 

 poate identifica nevoia de a schimba unele obiective; 

 poate identifica nevoia de continuare a unor cercetări; 

 poate verifica anumite presupuneri-supoziţii de implementare stabilite iniţial. 

Componentele esenţiale ale unui sistem de monitorizare sunt: 

 selecţia indicatorilor pentru fiecare plan/program; 

 un mod de colectare a datelor în legătură cu indicatorii; 

 analiza datelor; 

 prezentarea informaţiilor într-un format corespunzator; 

 utilizarea informaţiilor pentru îmbunătăţirea activităţilor. 

Monitorizarea urmăreşte şi înregistrează informaţiile și asigură controlul de calitate. 

Monitorizarea implementării PLAI este un proces permanent, dar frecvenţa de realizare 

arapoartelor de monitorizare este stabilită a fi anual, ţinând cont de principalul scop al acestuia, 

respectiv furnizarea de feedback. 

În realizarea raportului de monitorzare sunt implicaţi membrii desemnati din cadrul CLDPS. 

 

7.2. Evaluarea progresului în implementarea PRAI 

Evaluarea progresului se va realiza anual în perioada martie-aprilie prin monitorizarea acțiunilor și 

măsurilor din planul de măsuri, concluziile și recomandările fiind utilizate în rezivuirea PLAI. 
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8. Analiza SWOT a corelării ofertei de formare profesională cu cererea 

Analizând informaţiile, datele şi concluziile din capitolele anterioare rezultă următoarele puncte 

tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări care au stat la baza stabilirii prioritătilor planului de acțiune. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Ofertă educaţională în ceea ce priveste 

calificările adaptată la cererea de pe piaţa muncii, 

din județul Bistrița - Năsăud 

 Cadre didactice formate prin programele 

POSDRU, capabile să utilizeze echipamentele 

specializate din dotarea şcolilor şi noi metode de 

predare/evaluare; 

 Buna funcţionare a structurilor parteneriale la 

nivel județean-CLDPS 

 Existenţa documentelor de planificare strategică 

pe termen mediu a ofertei de calificare, corelată la 

toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), 

judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS); 

 Implementarea sistemului de asigurare a calităţii 

în învăţământul profesional şi tehnic în toate 

unităţile de învăţământ profesională şi tehnic; 

 Asigurarea accesului egal în ÎPT  prin existenţa 

şcolilor cu predare în limbile minorităţilor, a 

claselor de învăţământ special şi a claselor de a II-

a şansă; 

 Îmbunătăţirea parteneriatului unităţilor de 

învăţământ cu operatorii economici, prin creşterea 

numărului de parteneriate ale unităţilor de 

învăţământ și  realizarea de clase de învățământ 

dual începând cu anul școlar 2017/2018; 

 Dezvoltarea învăţământului particular, în special 

la şcoala postliceală sanitară; 

 Unități de învățământ implicate în proiecte 

Erasmus +; 

 Inserție bună pe piața muncii a absolvenților a 

învățământului profesional, promoția 2017. 

 Atractivitatea redusă (deși în ușoară 

creștere) a învăţământului profesional 

şi tehnic; deşi a crescut numărul de 

profesori consilieri opţiunile elevilor se 

menţin în continuare în intervalul 15-

20% pentru ÎPT;  

 Lipsa unei baze de date complete 

privind inserţia absolvenţilor pe piata 

muncii; 

 Număr redus de unităţi de învăţământ 

autorizate pentru programe de educaţie 

a adulţilor; 

 Rata de succes a examenelor de 

certificare foarte ridicată (98-100%), 

dar competenţe scăzute ale 

absolvenţilor la angajare; nepotrivire 

între exigenţele angajatorilor şi 

competenţele absolvenţilor; 

 Competențe scăzute privind 

marketingul educational în randul 

managerilor școlari; 

 Lipsa dotării cu echipamente 

didactice moderne a unor unități de 

învățământ; 

   Lipsa promovării oportunitătilor de 

carieră pentru elevi la nivelul unităților 

de învățământ; 

 Lipsa unei implicări mai mari a  

comunităților locale în problemele 

școlilor; 

 Absenteism și abandon ridicat în 

unitățile ÎPT 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Posibilitatea realizării de proiecte finanţate 

prin fondurile structurale pentru îmbunătăţirea 

infrastructurii şcolare; 

 Atractivitatea județului  pentru investitorii  

străini  în  sectoarele economice din regiune şi 

 Reducerea populaţiei de vârstă 

preşcolară şi şcolară până în 2025 cu 

până la 38,6%; 

 Migrația populatiei spre tările UE; 

 Creşterea abandonului şcolar în 

mediul rural, dar și în mediul urban; 
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crearea de noi locuri de muncă (parcuri  industriale 

etc.); 

 Rata şomajului la tineri este sub media 

naţională (18,7% faţă de 21,8%).- ceea ce denotă 

un interes crescut pentru angajare al tinerilor, dar 

pe altă parte, și oferte de munca mai tentante pentru 

ei, ceea ce ii motivează să se angajeze. 

 Crearea de locuri de muncă prin proiecte 

finanțate prin fonduri europene; 

 Posibilitatea accesării de fonduri prin 

proiecte europene (POCU). 

 

 Participare scăzută a adulţilor la 

programe de formare continuă - în 

contrast cu nevoile de formare în 

creştere şi ţintele europene; 

 Lipsa unor prognoze pe termen scurt 

şi mediu privind dezvoltarea 

sectoarelor /domeniilor economiei 

regionale/locale; 

 Birocrație excesivă, documente 

complicate și greu de realizat;  

 Lipsa măsurilor legislative mai 

atractive care să motiveze sau să 

încurajeze angajatorii pentru încheierea 

contractelor de practică; 
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9.Rezumatul principalelor concluzii şi recomandări pentru planul de măsuri 

Context economic. Economia județului Bistrița-Năsăud estepreponderent industrial-

agrară,specializată în industria construcțiilor de mașini, echipamente și aparate electrice, industria 

metalurgică, industria alimentară și textilă. Agricultura este o ramură de bază în economia județului, cu 

peste jumătate din populația ocupată. La nivelul județului Bistrița-Năsăud funcționează 140 firme în 

domeniul high-tech (IT, telecomunicații, cercetare-dezvoltare), dar și în acest caz cele mai multe sunt 

orientate pe servicii, nu pe producție. În municipiul Bistriţa există 59,7% din totalul firmelor din judeţ, în 

orașul Beclean 4,4%, în Năsăud 4,6%, în Sîngeorz-Băi 2,9%, iar în mediul rural 28,4%. Numărul 

angajaţilor din unităţile cu profil agricol, de industrie alimentară şi silvicultură a fost de 3645 persoane 

ocupate în 2010 (din care 3562 salariați), respectiv de 3989 persoane ocupate în 2011 (din care 3934 

salariați). Numărul redus de angajați în agricultură raportat la populația din zona rurală (197.083 locuitori: 

62,4% din totalul populației județului) arată o problemă reală în ceea ce privește capacitatea actuală de 

industrializare a sectorului agricol, dar pune în evidență un potențial ridicat în această direcție, inclusive în 

zona industriei alimentare. Întreprinderile agricole sunt în marea lor majoritate de tip micro-întreprinderi, 

sub 9 angajați (90 unități în 2011), iar restul sunt din categoria întreprinderilor mici, până la 49 angajați 

(10 în 2011). Este îngrijorător procentul mare al populației județului care lucrează în gospodării 

individuale, creând ceea ce se numește populația care trăiește din agricultura de subzistență. Procentul 

acestei populații este de aproximativ 33% în ultimii 4 ani, adică jumătate din populația totală din zona 

rurală a județului. 

 

Context social. În județul Bistrița-Năsăud raportul urban –rural este într-o creștere ușoară, dela 

0.581 în 2001 la 0.591 în 2009 și 0.603 în 2012. Această valoare arată că problema referitoare la resursa 

umană în județ este critică, fiind cauzată de scăderea continuă a populației județului, migrarea tinerilor din 

județ spre alte zone urbane cu mai multe oportunități și de numărul mare de persoane care au numai studii 

primare și gimnaziale. Cel mai importat aspect dintre toate este animarea comunităților pentru valorificarea 

capitalului teritorial al județului Bistrița-Năsăud. Reconstruirea încrederii în viitorul zonei pentru a-i reține 

pe cei tineri și a-i încuraja să se stabilizeze și să dezvolte familii numeroase, reținerea forței de muncă, 

recunoașterea și antrenarea celor vârstnici în procesul de regenerare a valorilor tradiționale, constituie baza 

dezvoltării întregului teritoriu. Tradițiile, cultura, valorile autohtone, potențialul de dezvoltare al zonei 

constituie substanța autentică a dezvoltării pe care comunitatea o poate  

 

mobiliza pentru a-și atinge scopurile, utilizând tot instrumentarul aflat la dispoziția sectoarelor de activitate: 

alinierea planurilor strategice, sectoriale, spațiale, configurarea de rețele și clustere pe domeniile relevante, 

configurarea de asociații pe domenii și zone de interes etc. 

 

Voluntariatul, filantropia, mecenatul și responsabilitatea socială constituie exerciții care trebuie regenerate 

și transpuse în contextul actual și utilizate ca instrumente puternice de coagulare și animare a comunităților. 

Reconversia profesională în lipsa oportunităților locale de ocupare a locurilor de muncă este o altă 

problemă identificată în județ. Creșterea șomajului se vede mai mult în rândul categoriilor sociale cu 

pregătire medie și primară, fără o calificare adecvată într-o meserie. 

 

Context tehnologic. Principalele ramuri industriale în cadrul județului sunt producția 

deechipamente electrice şi electronice pentru autovehicule, fabricarea de acumulatori şi baterii, trefilarea 

firelor la rece, fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilurilor din material plastic. Nici una dintre aceste 

ramuri industriale nu intră în categoria tehnologiilor high-tech (IT, telecomunicații, cercetare-dezvoltare). 
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Pentru creșterea competitivității economice a județului este necesară o specializare diversificată a acestor 

industrii și o sofisticare din perspectiva complexității produselor realizate. La potențialul județului se 

observă necesitatea industrializării sectorului agricol, deoarece un număr semnificativ al populației 

locuiește în zona rurală și în prezent practică o agricultură de subzistență. Industrializarea agriculturii se 

poate face atât în ce privește cultivarea plantelor, cât și în ceea ce privește creșterea animalelor, pomicultură 

și procesarea în unități de micro-producție a produselor agricole și animaliere. Infrastructura tehnică de 

transport și utilități trebuie dezvoltată, nuanțată și calibrată la perspectivele pe termen mediu și lung, în 

respectul unei animări sustenabile a teritoriului. Turismul nu necesită neapărat infrastructură de transport 

de anvergură, ci mai curând adaptată specificului, nevoilor de dezvoltare și nevoilor de protejare a 

teritoriului (ex: zone naturale valoroase, peisaje, păduri, ansambluri cu valoare istorică etc.). 

 

Context ecologic. Pe termen mediu și lung, există riscul degenerării calității apei, solului șiaerului. 

Despăduririle în județ se fac mult prea agresiv, cu efecte asupra microclimatului și direct asupra 

agriculturii și productivității producției agricole. Dincolo de acest aspect, despăduririle făcute fără 

responsabilitate, din lăcomie, din dorința de câșting relativ facil și rapid, fără riscuri financiare, 

generează probleme majore la nivel de ecosistem, fapt ce se reflectă în inundații, schimbarea 

cursurilor apelor, amenințarea faunei și florei etc. Sistemele integrate de management al deșeurilor 

industriale, agricole, zootehnice, menajere sunt încă la „început de drum”. Contaminarea cu ape uzate 

orășenești și industriale, deversate direct în emisari, este o altă problemă identificată în cadrul 

județului. Cantitățile de poluanți din apele uzate depășesc uneori limitele maxime admise prin actele 

de reglementare. Insuficiența sistemelor de colectare, transport şi epurare a apelor uzate menajere, a 

gunoiului vegetal, animal și menajer în zona rurală devine o problemă din ce în ce mai mare pentru 

mediul înconjurător. Potențialul de a dezvolta un mediu înconjurător sănătos, curat și plăcut privirii  

 

 

este grav afectat, diminuând dramatic șansele județului de a dezvolta eco-agricultura, turismul și eco-

turismul. Se simte o nevoie urgentă de proiecte prin care să se pondereze utilizarea pesticidelor în 

agricultură și să se asigure un control minuțios al utilizării chimicalelor în acest sector, pentru crearea 

de spații verzi suplimentare în orașul Bistrița, inclusiv a acoperișurilor verzi, precum și de stopare a 

contaminării apelor cu reziduuri industriale, agricole și orășenești. Pe dimensiunea ariilor protejate și 

a biodiversității, trebuie valorificate mai bine izvoarele de apă minerală și turismul tematic în natură, 

pentru valorificarea cu scop educativ a faunei și florei unicat din județ. 

 

 

În urma unei astfel de analize este nevoie de adoptarea unui plan de implementare de 

specializare inteligentă, bazat pe consolidarea și diversificarea sectoarelor puternic integrate în 

economia județului, pe aplicarea proiectelor integrate multisectoriale inter- și trans-localități, 

personalizate pe nevoile specifice zonelor, pe valorificarea mai bună a elementelor unicat ale 

județului. Strategiile personalizate vor urmări eliminarea unor factori negativi majori prin soluții 

necovenționale, diminuarea altor factori negativi, valorificarea mai bună a punctelor tari și crearea 

unor avantaje pentru diferențiere. 

 

Învățământul profesional și tehnic  

Problemele învățământului profesional și tehnic nu sunt noi. Dimpotrivă, ele s-au cronicizat în ultimii 

ani ca urmare a reformelor multiple și fragmentate din domeniul educației, modificărilor structurale 

din peisajul economic și investițional și distanțării accentuate a învățământului profesional și tehnic de 
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nevoile economiei și ale pieței muncii. În momentul de față învățământul profesional și tehnic trebuie 

să facă față unor multiple provocări și presiuni pentru a răspunde nevoilor elevilor de a avea oportunități 

de educație de calitate, care să le dea șansa unei vieți împlinite și prospere, de a răspunde presiunilor 

angajatorilor pentru care forța de muncă bine calificată reprezintă un element foarte important în decizia 

de a investi și dezvolta afaceri pe termen lung, nevoilor unei economii în schimbare, care utilizează 

calificări moderne și complexe, presiunilor externe din partea UE de a moderniza sistemul de 

învățământ profesional și tehnic pentru a crește competitivitatea și coeziunea socială. 

Principalele măsuri care se impun pentru sistemul de educație sunt: 

 flexibilitate – asigurarea condițiilor pentru implementarea unor modele variate de abordare 

a ÎPT la nivel local, adaptate la contextul local și pornind de la o serie de standarde și 

principii de bună practică agreate la nivel național; 

 sistem centrat pe nevoile elevilor și angajatorilor – dezvoltarea unui sistem care să pună accentul 

pe oferirea de șanse tinerilor, indiferent de categoria socială, de a se califica într-o profesie care să 

le aducă beneficii și satisfacție pe termen lung și pe interesele angajatorilor de a avea acces la forță 

de muncă bine calificată, cu competențe specifice și transversale solid asimilate; sistem predictibil 

și informat (legat de nevoile pieței muncii) – dezvoltarea unui sistem de ÎPT care să pornească de 

la cunoașterea nevoilor de forță de muncă calificată realizată profesionist și sistematic, de la 

evaluarea performanțelor legate 8 de inserția absolvenților pe piața muncii; 

 un sistem de ÎPT participativ – dezvoltarea unui sistem de ÎPT care să includă toți factorii interesați; 

 crearea unui model de ÎPT mixt, în care școlile organizate în sistem dual să coexiste cu cele în care 

procesul de învățare (inclusiv practica elevilor) este organizat preponderent la nivelul școlii 

 

 asumarea de către angajatori a unui rol activ în domeniul pregătirii profesionale (a elevilor și 

cadrelor didactice): integrarea ÎPT în propriile strategii de asigurare a resurselor umane; implicarea 

activă în structurile de parteneriat care urmează să guverneze ÎPT; modificarea statutului tutorilor 

de practică, inclusiv prin consolidarea competențelor didactice; 

 reconsiderarea activității școlii din perspectiva nevoilor individuale ale elevilor: susținerea 

financiară a copiilor proveniți din medii dezavantajate; consolidarea procesului de orientare școlară 

și profesională începând de la nivel de gimnaziu; implementarea unor mecanisme de selecție a 

elevilor pe bază de aptitudini; 

 deschiderea reală a școlii către piața muncii: creșterea atenției acordate competențelor de tip trans 

curricular, cu precădere a celor antreprenoriale în curriculumul școlar începând cu educația timpurie 

(învățământul primar); 

 

 modificarea raportului teorie-practică în favoarea celei din urmă, mai cu seamă în cazul liceului 

tehnologic; revizuirea curriculumului din ÎPT pentru a determina măsura în care acesta răspunde 

noilor cerințe ale pieței muncii, schimbărilor tehnologice, precum și cerințelor specifice unui 

curriculum bazat pe competențe; 

 creșterea eficacității contractului de practică încheiat; apropierea activității de practică de condițiile 

reale de muncă din întreprinderi, în principal prin creșterea ponderii învățământului dual și a 

practicilor asociate acestuia; regândirea curriculumului din domeniul ÎPT din perspectiva relevanței 

pentru piața muncii și creșterea nivelului angajabilității absolvenților; reconsiderarea mecanismelor 

de formare profesională continuă a profesorilor și maiștrilor, acordând o pondere importantă 

formării la nivel de întreprindere, în condiții reale de muncă 

 efcientizarea rețelei școlare prin reorganizarea acesteia la nivelul județului;  
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 autorizarea/acreditarea unităților de învățământ pe calificări solicitate de operatorii economici  

 acțiuni de orientare și consiliere a elevilor, părinților, diriginților, cadrelor didactice  

  marketing educațional realizat la nivelul unităților ÎPT  

  monitorizarea inserției absolvenților la nivel de unitate de învățământ și la nivel județean 

 autorizarea unităţilor de învăţământ ca furnizoare de formare profesională continuă  

 

Din analiza realizată rezultă următoarele recomandări: 

 

 Eficientizarea rețelei școlare prin reorganizarea acesteia la nivelul județului 

 Autorizarea/acreditarea unităților de învățământ pe calificări solicitate de operatorii economici 

 Acțiuni de orientare și consiliere a elevilor, părinților, diriginților, cadrelor didactice 

 Marketing educațional realizat la nivelul unităților ÎPT 

 Monitorizarea inserției absolvenților la nivel de unitate de învățământ și la nivel județean 

 Autorizarea unităţilor de învăţământ ca furnizoare de formare profesională continuă. 
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10. Planul de măsuri 

 

PRIORITATEA 1 : Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul  profesional şi tehnic 

Obiective 

O1:Dezvoltarea capacității de proiectare/planificare  la nivelul unităților de învățământ 

O2: Dezvoltarea capacității de marketing  la nivelul unităților de învățământ  

Indicatori de impact: 

- Practicarea unui management proactiv centrat pe dezvoltarea școlii 

- Rețea școlară adaptată cerințelor mediului economic 

 

Obiectivul 1 : Dezvoltarea capacității de proiectare/planificare  la nivelul unităților de învățământ  

Indicatori:  

- 100%  directori ÎPT  din județ  au urmat cursuri de formare managerială 

- Planuri de acțiune (PAS) ale unităților de învățământ cu acțiuni structurate, concrete ușor de monitorizat 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 

responsabile 

Indicatori 

A.1. Participarea directorilor ÎPT la  cursuri de 

formare managerială 

Management proactiv 

centrat pe dezvoltarea 

unităților de învățământ 

An școlar 

2018/2019 

ISJ/CCD 100% participarea 

directorilor ÎPT la 

cursuri de formare 

A.2. Monitorizarea anuală a PAS de către echipe de  

membrii ai CLDPS  

PAS- actualizat, structurat 

cu acțiuni și măsuri 

concrete  

Anual  ISJ/CLDPS  

 

 

Obiectivul 2 : Dezvoltarea capacității de marketing  la nivelul unităților de învățământ 

- 100%  unități ÎPT  din județ care  realizează planul de școlarizare în fiecare an școlar 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 

responsabile 

Indicatori 
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A1. Participarea la cursuri de formare în domeniul 

marketingului educațional  

Unități de învățământ 

capabile să promoveze 

oferta educațională 

2018 ISJ/CCD Realizarea 100% 

a planului de 

școlarizare 

 

 

Obiectivul 3  : Adaptarea ofertei educationale la cerințele pieței muncii și a mediului economic de afaceri 

 

Indicatori:  

- 90% din solicitările operatorilor economici satisfăcute prin proiectul planului de școlarizare; 

- 60% din absolvenți sunt încadrați pe piața muncii în calificarea absolvită 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 

responsabile 

Indicatori 

A.1.Organizarea de  întâlniri cu mediul de 

afaceri din județ cu sprijinul CLDPS și a 

autorităților locale, cel puțin de două ori pe 

parcursul anului școlar 

Proiectul planului de 

școlarizare din fiecare 

județ va cuprinde toate 

solicitările operatorilor 

economici  

Mai și 

octombrie / 

în fiecare an 

școlar 

ISJ  

CLDPS 

- cel puțin două întâlniri pe 

an școlar 

A.2. Monitorizarea inserției absolvenților 

la nivel de unitate de învățământ și la nivel 

județean 

Grad de adaptare a ofertei 

la cerințele pieței muncii 

La 6 luni și 

12 luni de la 

absolvire în 

fiecare an 

școlar 

Unități de 

învățământ/ISJ/C

LDPS 

- 100% din unitățile de 

învățământ realizează 

monitorizarea inserției și 

datele sunt agregate la 

nivel județean 

 

Obiectivul 4: Creșterea rolului unitățilot ÎPT  în furnizarea calificărilor pentru adulți  

Indicatori:  

-  50% din  unităţile de învăţământ din județ autorizate pentru formarea adulţilor  

-  creşterea cu 30% a numărului  de cursuri de formare furnizate comparativ cu 2016 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 

responsabile 

Indicatori 
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A.1.Autorizarea unităţilor de 

învăţământ ca furnizoare de formare 

profesională continuă. 

 

Creșterea numărului de 

unităţi  de învăţământ 

autorizate ca furnizoare de 

formare a adulților 

2019 Unități de 

învățământ/ISJ/C

LDPS 

Număr de unități de unități 

de învățământ autorizate 

A.2.Furnizarea de către unitățile de 

învățământ de cursuri de formare  

Cursuri de formare 

profesională a adulților 

furnizate de unități ÎPT 

2020 Unități de 

învățământ/ISJ/C

LDPS 

Număr cursuri de formare 

furnizate 

 

PRIORITATEA 2 :   Creşterea calităţii în învățământul profesional și tehnic și asigurarea egalității de șanse 

Obiective 

O5: Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea preponderentă a  metodelor active de predare-învăţare 

O6: Modernizarea infrastructurilor şi a dotărilor cu echipamente didactice 

O7:Eficientizarea parteneriatelor cu operatorii economici și  realizarea claselor deînvățământul dual  

O8: Eficientizarea parteneriatelor  între  învățământul   superior și  învățământul profesional și tehnic 

 

Indicatori de impact: 

-  80%  din cadrele diactice  ÎPT  din județ  au urmat cursuri de formare pentru predarea centrată pe elev 

-  80%  din unitățile  ÎPT  din județ dotate cu echipamente didactice la standarde europene 

-  Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014  

-  Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014 

- Cel puțin 3 parteneriate eficiente cu universitățile din județul Bistrița-Năsăud 

 

 

 

Obiectivul 5: Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea preponderentă a  metodelor active de predare-

învăţare 

Indicatori:  

- 80%  din cadrele diactice  ÎPT  din regiune   au urmat cursuri de formare pentru predarea centrată pe elev 
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Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 

responsabile 

Indicatori 

A.1Activităţi de formare pentru predarea 

metodelor participative de predare-învăţare 

Cadre didactice formate 

pentru predarea centrată pe 

elev 

An școlar 

2018/2019 

ISJ/CCD/inspecto

ri școlari 

100% 

participarea ÎPT 

la cursuri de 

formare 

 

Obiectivul 6: Modernizarea infrastructurilor şi a dotărilor cu echipamente didactice 

 

Indicatori:  

- 80%  din unitățile  ÎPT  din județ  dotate cu echipamente didactice la standarde europene 

 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 

responsabile 

Indicatori 

A.1Realizarea deactțiuni care să ducă la 

modernizarea infrastructurii și a dotării 

ateliererlor și laboratoarelor:  Proiecte 

europene 

-Parteneriate cu operatorii economici 

-Solicitări către Consiliul local 

Ateliere și laboratoare 

dotate  la standarde 

europene 

2025 Unităţile de 

învăţământ 

ISJ/CL 

100% participarea 

ÎPT la cursuri de 

formare 

 

 

Obiectivul 7: Eficientizarea parteneriatelor cu operatorii economici și creșterea numărului de locuri în învățământul 

dual în județul Bistrița - Năsăud 

Indicatori:  

- 40% din numărul de locuri alocate învățământului  profesional pentru învățământul dual  

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 

responsabile 

Indicatori 

A.1. Realizarea de parteneriate Implementarea 2025 Unităţile de 40% din numărul de 
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pentru Implementarea 

învățământului dual în unitățile 

ÎPT din județul Bistrița - Năsăud 

 

învățământului dual în 

unitățile ÎPT din județul 

Bistrița - Năsăud 

 

 

învăţământ/operat

orii economici 

ISJ/Consiliile 

locale/ 

locuri alocate 

învățământului  

profesional pentru 

învățământul dual  

 

 

 

Obiectivul 8: Corelarea între în învățământul superior și  învățământul profesional și tehnic 

Indicatori: Cel puțin3parteneriate eficiente cu universitățile din regiune 

 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 

responsabile 

Indicatori 

A.1.  Calendar concret de acțiuni în 

parteneriat cu universitățile 

 

Interes crescut  pentru ÎPT 

și pentru învățământul 

superior tehnic 

 

Anual Unităţile de 

învăţământ/univer

sități/operatori 

economici 

Cel puțin 3 

parteneriate și 

calendare de 

acțiuni  

 

 

PRIORITATEA 3:   Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi  

Obiectiv O9: Creşterea numărului de elevi care optează pentru ÎPT  

Indicatori de impact: 

- 60% din elevi optează pentru ÎPT până în 2020 

- Servicii de orientare şi consiliere de calitate la nivelul județului Bistrița - Năsăud 

 

Obiectivul 9:Creşterea numărului de elevi care optează pentru ÎPT 

Indicator: 60% din elevi optează pentru ÎPT 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 

responsabile 

Indicatori 
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A.1.  Calendar concret de acțiuni , de 

consiliere a: cadrelor didactice din 

gimnaziu, elevi, părinți 

 

Interes crescut  pentru ÎPT 

din partea elevilor și 

părinților 

Anual  

(cu ținta de 

60% în 

2020) 

ISJ/Unităţile de 

învăţământ 

ÎPT/Unităţile de 

învăţământ 

gimnaziale 

Plan de acțiuni la nivelul 

fiecărui ISJ 

A2. Creşterea numărului de consilieri astfel 

încât 500 de elevi sa fie consiliaţi de 1 

profesor consilier  

Acțiuni de consiliere 

eficiente  

2025 ISJ/CJRAE 1 consilier/500 elevi 

 

 

 

 

 


