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Argumentarea necesităţii şi ciclului de viaţă al PAS  

Pentru prezentarea motivelor care demonstreaza necesitatea PAS precum si a utilitatii 

acestuia pentru dezvoltarea şcolii şi imbunatatirea calitatii actului de invatare vor fi descrise 

rezultatele prognozate ce vor fi obtinute in urma implementarii acestuia.     

 Ţintele strategice si obiectivele vor exprima cu claritate ceea ce urmeaza sa se realizeze 

prin proiectul promovat si constituie elementele cheie in functie de care se construie celelalte 

planuri de acţiune ale şcolii. Ţintele strategice si obiectivele şi obiectivele specifice se aleg si in 

functie de criteriul concordantei cu documentele programatice la nivel naţional şi regional (PRAI 

şi PLAI), precum şi cu directiile strategice ale MEN.  

 

Motivarea necesităţii, fezabilităţii şi a oportunităţii PAS  

PAS 2020-2025 la nivelul Şcolii Postliceale Sanitare “Banatul” Caransebeș este o 

continuare a PAS 2014-2019, fundamentat pe PRAI şi PLAI şi adaptat la tendinţele previzionate şi 

datele concrete ale contextului naţional şi local, la cerinţele pieţei muncii, precum şi la datele 

concrete ale şcolii (analizate în studiul diagnostic efectuat) şi nevoile identificate ale educabililor. 

Setul de valori care alcătuieşte cultura Şcolii Postliceale Sanitare “Banatul” Caransebeș este într-o 

strânsă corelaţie cu obiectivele şi ţintele stabilite la nivel local, regional şi naţional. Analiza celor 

prezentate va fundamenta decizii care vor conduce la creşterea legitimităţii şi recunoaşterii şcolii, 

la creşterea satisfacţiei beneficiarilor (elevi, angajatori, părinţi etc.) şi la asumarea responsabilităţii 

propriei dezvoltări, ceea ce va conduce la creşterea autonomiei.  

• Cât de buni suntem ? (prin comparaţie cu standardele în vigoare, cu cerinţele 

beneficiarilor dar şi cu ceea ce se întâmplă în alte instituţii de învăţământ similare – din ţară). 

 • De unde ştim cât de buni suntem? (prin crearea unei baze solide de date, de dovezi, care 

să fundamenteze judecata privitoare la „cât de buni suntem”).  

• Ce vom face în continuare pentru a deveni şi mai buni ? (prin decizii privitoare la 

programe şi acţiuni menite să asigure respectarea standardelor, îndeplinirea cerinţelor 

beneficiarilor şi, respectiv, pentru a ne putea compara cu „cei mai buni dintre cei buni”).  

Acestea sunt întrebările la care şcoala încearcă mereu să răspundă prin ţintele pe care şi le-

a propus în documentele programatice şi prin activităţile derulate pentru atingerea acestora. 
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PARTEA I 

 1. CONTEXTUL 

 

1.1. VIZIUNEA SI MISIUNEA SCOLII 

1.1.1. VIZIUNEA ŞCOLII  

 

 Deviza şcolii: „Elevul nostru învaţă împreună cu noi cum să devină UN OM 

PENTRU OAMENI !” 

 

         Viziunea de la care porneste strategia manageriala a Şcolii Postliceale Sanitare “Banatul” 

Caransebes are in vedere dezvoltarea unui mediu de educaţie şi formare profesională centrat pe 

elev în contextul unui învăţământ modern, promovând un dialog permanent, deschis şi flexibil care 

stimulează instruirea profesională de calitate, cheia succesului acestor acţiuni fiind seriozitatea şi 

rigurozitatea.   

         In actualul context socio-economic si cultural, unitatea noastra scolara isi propune sa asigure 

elevilor un act educational complet pentru a fi competitivi pe piata muncii, sa formeze specialisti 

capabili sa ingrijeasca oameni sanatosi si bolnavi. 

 
 
 

                                  O ŞCOALĂ EUROPEANĂ CARE OFERĂ  

         O EDUCAŢIE DE CALITATE,  

        CORESPUNZĂTOARE NEVOILOR DE  

        SCHIMBARE ALE SOCIETĂŢII ŞI  

        BENEFICIARILOR EI CAPABILI SĂ  

        RASPUNDĂ CERINŢELOR PIEŢEI  

        FORŢEI DE MUNCĂ DIN UNIUNEA  

      EUROPEANĂ 

 
 

1.1.2. MISIUNEA ŞCOLII 
 

In prezent si in viitor, scoala noastra este orientata spre:  

– consolidarea pozitiei invatamantului postliceal sanitar in regiune;  

– respectarea si promovarea valorilor fundamentale ale unei societati sanatoase; 

– crearea unei culturi organizationale in care sa se formeze profesionisti in asistenta medicala; 

– valorificarea potentialului uman si material propriu organizatiei scolare pentru formarea de 

cetateni pregatiti sa abordeze mediul social cu care vin in contact;  

– a onora titlul de asistent prin activitatea derulata alaturi de partenerii nostri. 
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Misiunea noastra este sa cream specialisti pregatiti sa actioneze pentru ca promovarea unui 

stil de viata sanatos, prevenirea bolilor, ingrijirea si recuperarea pacientilor sa fie respectate ca 

orice alte drepturi ale fiintei umane.  

     Masura succesului nostru va fi sanatatea individului, familiei si comunitatii ! 

În contextul socio-economic și cultural actual, unitatea noastă școlară îşi asumă misiunea 

de a forma specialişti în domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică (asistenţi medicali 

generalişti, asistenţi medicali de farmacie si asistenti medicali de balneofiziokinetoterapie si 

recuperare), competitivi în sistemul sanitar din ţară şi strănătate. Astfel, şcoala se angajează să le 

ofere elevilor un mediu de învăţare şi instruire practică stimulativ, bazat pe nevoile, stilul de 

învăţare şi aspiraţiile individuale, creându-le, pentru tot restul vieţii, dorinţa de a învăţa şi de a se 

perfecţiona. Având în vedere specializările care vizează îngrijirea şi păstrarea stării de sănătate a 

oamenilor, Şcoala Postliceală Sanitară “Banatul” Caransebes, prin întreaga sa activitate, în 

contextul parteneriatului educaţional, urmăreşte să dezvolte aptitudini şi să formeze competenţele 

elevilor, alături de o motivaţie reală a acestora pentru profesia de asistent medical.   

            

1.1.3. TINTE STRATEGICE   
 

Pentru realizarea misiunii scolii eforturile managementului scolii se vor concentra catre 

atingerea unor tinte strategice. Tintele strategice deriva din misiunea scolii si reprezinta intentiile 

majore care vor fi transpuse in practica prin proiectul institutional al unitatii noastre scolare prin 

care va fi indeplinita misiunea asumata. Astfel, până la sfârşitul anului 2025, Şcoala Postliceală 

Sanitară “Banatul” Caransebes, va fi recunoscută pentru: 

I.  Implementarea  unei  politici  de  adaptare  a  ofertei  educaţionale  la  cerinţele  

pieţei  de  forţă  de  muncă, diversificarea acţiunilor pentru promovarea imaginii 

şi creşterea prestigiului şcolii. 

II. Formarea continua a personalului scolii in perspectiva invatamantului 

activ-participativ prin stimularea participarii cadrelor didactice la pregatirea 

continua in specialitate, in didactica specialitatii, in managementul 

educational, in vederea atingerii standardelor nationale si europene. 

III. Transformarea şcolii într-o organizaţie care asigură o educaţie de înaltă 

calitate, accesbilă  şi adaptată nevoilor elevilor, cu absolvenţi profesionişti, buni 

cunoscători ai tehnicilor de îngrijire şi limbajului specific. 

IV. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii, în vederea asigurării 

mijloacelor necesare promovării unui învăţământ modern, de calitate, bazat pe 

aplicarea celor mai noi tehnici de îngrijire şi utilizarea metodelor moderne de 

predare/ învăţare/evaluare. 

V. Implementarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii 

întregului colectiv al şcolii. 

VI.  Crearea unui parteneriat educativ eficient, cu parteneri  locali şi regionali, 

pentru  sprijinirea inserţiei profesionale a  absolvenţilor pe piaţa muncii. 
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1.2. PROFILUL ŞCOLII 

 

Scoala Postliceala Sanitara “Banatul” Caransebes, fondata in anul 2011, reprezinta astazi 

una dintre cele mai importante institutii de invatamant particular din judetul Caras-Severin in 

domeniul pregatirii asistentilor medicali. 
 

Scoala Postliceala Sanitara “Banatul” Caransebes este plasata in zona centrala a orasului, in 

vecinatatea Primariei Caransebes, a Spitalului de Boli Infectioase Caransebes, a sase farmacii in 

care isi desfasoara stagiile de pregatire practica elevii scolii noastre. 
 

Numarul elevilor care vin sa urmeze cursurile scolii este aproximativ constant. Explicatia 

deriva din renumele pe care l-a dobandit scoala si prin corpul profesoral ce si-a asumat sarcinile de 

instruire si educatie precum si faptul ca scoala este o instiutia de invatamant cu o importanta baza 

materiala in domeniu. 
 

Corpul profesoral al Scolii Postliceale Sanitare “Banatul” Caransebes este format dintr-un 

numar de 18 cadre didactice, cu un inalt nivel de calificare in formarea elevilor in domeniul 

nursing-ului: profesori, medici, asistenti medicali, specialisti in domeniul medicinei, biologiei, 

psihologiei, sociologiei, etc. 
 

Principalele facilitati pe care le ofera scoala consta in: 
 

• sali de curs, dotate cu cele mai moderne mijloace pentru desfasurarea procesului 

de invatamant. 

• o sala de demonstratie, dotata cu toate echipamentele necesare pentru asigurarea 

pregatirii practice a elevilor in tehnicile de nursing. 
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• aparatura in domeniu, inclusiv echipamente audio-video.  

• o biblioteca cu 400 de volume de specialitate 

• personal bine pregatit, cu o bogata experienta in domeniu  

1.2.1.  POPULATIA SCOLARA 
 

Majoritatea elevilor scolii noastre provin din mediul urban, dar si din zona limitrofa 

Caransebesului, Resitei, Bailor-Herculane, Otelu-Rosu,  medii neomogene cu posibilitati materiale 

medii si care nu dispun de sprijin intelectual din partea familiei. Unii dintre ei provin din familii 

dezorganizate.  Acestia primesc sprijin si consiliere din partea scolii noastre, deoarece au motivatii 

foarte puternice pentru urmarea cursurilor de asistent medicali.     

 Forma de organizare este invatamantul de zi. Planul de scolarizare al Scolii Postliceale 

Sanitare “Banatul” Caransebes cuprinde invatamant postliceal anii I, II si III cu urmatoare 

specializare: 

- asistent medical generalist (AMG) - anul I - 3 clase (taxa) 84 elevi, anul II -1 clasa 

(taxa)- 28 elevi, anul III- 1 clasa (taxa)- 28 elevi.  
 

In anul scolar 2019-2020 scolarizam 253 de elevi, repartizati in 6 clase, cu specializarea 

Asistent Medical Generalist (Tabelul 1). 
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Tabelul 1- Populatia scolara in anul scolar 2019-2020 

CLASA Specializarea Nr de elevi 

I A Asistent Medical Generalist 35 

I B Asistent Medical Generalist 27 

II A Asistent Medical Generalist 42 

II B Asistent Medical Generalist 49 

III A Asistent Medical Generalist 34 

III B Asistent Medical Generalist 22 

III C Asistent Medical Generalist 34 

TOTAL 253 

 
Cursurile se desfasoara intr-un singur schimb intre orele 15,00 -20,00. Pentru clasele din 

invatamantul postliceal ora de curs este de 50 de min cu o pauza de 10 min. dupa fiecare ora. 

Programul scolii, intocmit semestrial, va fi afisat la avizierul elevilor si in cancelarie. Dupa 

terminarea cursurilor, dupa ora 20, scoala va fi incuiata de paznic, dupa ce a verificat respectarea 

instructiunilor privind paza contra incendiilor si sigurantei imobilului. 

1.3. ANALIZA REZULTATELOR SI EVOLUŢIILOR DIN ULTIMII TREI ANI 

ŞCOLARI 

a. Date privind rezultatele elevilor şi retenţia pentru ultimii trei ani şcolari: 

 

TABELUL 2 – Situaţia promovabilităţii în anul şcolar 2016-2017 

 

 

CLASA 

NR. DE 

ELEVI 

LA 

INCEPUT 

NR. DE 

ELEVI 

LA 

SFARSIT 

PROMOVATI  

ABANDON 

TRANSFERATI 

LA ALTE 

UNITATI 

SCOLARE 

NR.  % 

I A AMG 33 27 27 81,8% 3 3 

I B AMG 32 28 28 87,5% 4 - 

TOTAL 65 55 55 84,6% 7 3 

 

TABELUL 3 – Situaţia promovabilităţii în anul şcolar 2017-2018 

 

 

CLASA 

NR. DE 

ELEVI 

LA 

INCEPUT 

NR. DE 

ELEVI LA 

SFARSIT 

PROMOVATI  

ABANDON 

TRANSFERATI 

LA ALTE 

UNITATI 

SCOLARE 

NR.  % 

I A AMG 36 34 34 94,4% 2 - 

II A AMG 26 26 26 100% - - 

II B AMG 29 27 27 93,1% 2 - 

TOTAL 91 87 87 95,6% 4 - 
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TABELUL 4 – Situaţia promovabilităţii în anul şcolar 2018-2019 

 

 

CLASA 

NR. DE 

ELEVI 

LA 

INCEPUT 

NR. DE 

ELEVI LA 

SFARSIT 

PROMOVATI  

ABANDON 

TRANSFERATI 

LA ALTE 

UNITATI 

SCOLARE 

NR.  % 

I A AMG 21 21 21 100% - - 

I B AMG 23 22 22 95,6% 1 - 

II A AMG 33 28 28 84,8% 5 - 

III A  

AMG 

26 26 26 100% - - 

III B  

AMG 

27 27 27 100% - - 

I AMF 25 22 22 88% 3 - 

TOTAL 155 146 146 94,1% 9 - 

 

 

TABEL 5- Situaţia examenului de absolvire dupa specializare                               

Sesiunea AUGUST 2017 

 

FORMA DE 

ȊNVĂŢĂMÂNT 

SPECIALIZAREA NR. 

ELEVI 

ȊNSCRIŞI 

NR ELEVI 

PROMOVAŢI 

NR ELEVI 

ELIMINATI 

TOTAL 

ELEVI 

PROMOVATI 

(PROCENTE) 

POSTLICEAL ASISTENT 

MEDICAL 

GENERALIST 

38 38 - 100% 

 

Sesiunea AUGUST 2018 

 

FORMA DE 

ȊNVĂŢĂMÂNT 

SPECIALIZAREA NR. 

ELEVI 

ȊNSCRIŞI 

NR ELEVI 

PROMOVAŢI 

NR ELEVI 

ELIMINATI 

TOTAL 

ELEVI 

PROMOVATI 

(PROCENTE) 

POSTLICEAL ASISTENT 

MEDICAL 

GENERALIST 

38 34 - 89% 

 

Sesiunea AUGUST 2019 

 

FORMA DE 

ȊNVĂŢĂMÂNT 

SPECIALIZAREA NR. 

ELEVI 

ȊNSCRIŞI 

NR ELEVI 

PROMOVAŢI 

NR ELEVI 

ELIMINATI 

TOTAL 

ELEVI 

PROMOVATI 

(PROCENTE) 

POSTLICEAL ASISTENT 

MEDICAL 

GENERALIST 

50 50 - 100% 
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In ceea ce priveste absorbtia absolventilor pe piata muncii, am constatat ca unii dintre 

absolventi s-au angajat in spitale sau alte unitati sanitare, iar altii si-au intocmit documentatia 

pentru contracte de munca in strainatate. 

TABEL 7- Evolutia absolventilor in primul an de la terminarea studiilor 

PROMOTIA 

2017 

 

TOTAL 

 

INCADRATI IN MUNCA  

CONTINUA 

STUDIILE 

 

SOMERI 

ALTE 

SITUATII 

  IN 

SISTEMUL 

DE 

SANATATE 

IN ALTE 

DOMENII 

   

38 20 18 - - - 

 

 

Tabel 8- Situaţia privind inserţia absolvenţilor-Promoţia 2017,  pe piaţa muncii, in Sistemul de 

Sanatate 

 

Nr.

crt. 

Numele şi prenumele 

absolventului 

Unitatea angajatoare/Anul 

angajării 

Modul de ocupare 

a postului 

1 BĂNUŢIU-CĂNICEANU 

CĂTĂLIN 

Spitalul Municipal de Urgenţă 

Caransebeş 

Secţia:Radiologie/2014 

Spitalul Municipal 

de Urgenţă 

Caransebeş-Prin 

concurs 

2 MICULESCU ION Spitalul Municipal de Urgenţă 

Caransebeş 

Secţia :Bloc operator/2014 

Spitalul Municipal 

de Urgenţă 

Caransebeş-Prin 

concurs 

3 LAZĂR MARIA Spitalul Municipal de Urgenţă 

Caransebeş 

Secţia :Pediatrie/2014 

Spitalul Municipal 

de Urgenţă 

Caransebeş-Prin 

concurs 

4 CIAMA ALEXANDRA Spitalul Municipal de Urgenţă 

Caransebeş 

Secţia :Boli infecţioase/2014 

Spitalul Municipal 

de Urgenţă 

Caransebeş-Prin 

concurs 

5 DRAGOMIR NICOLETA Spitalul Municipal de Urgenţă 

Caransebeş 

Secţia :Chirurgie/2014 

Spitalul Municipal 

de Urgenţă 

Caransebeş-Prin 

concurs 

6 VELA CRISTINA Spitalul Municipal de Urgenţă 

Caransebeş 

Secţia :Ginecologie/2014 

Spitalul Municipal 

de Urgenţă 

Caransebeş-Prin 

concurs 

7 ROSOCHA PETRE Spitalul Municipal de Urgenţă 

Caransebeş 

Spitalul Municipal 

de Urgenţă 
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Secţia :Diabet/2014 Caransebeş-Prin 

concurs 

8 OPREA VIOLETA Cabinet medic de 

familie(Dr.Herescu)/2014 

Angajat  direct 

 
 

Ca perspective si tendinte generale: 
 

- asigurarea resurselor necesare activitatilor de asistenta psihopedagogica;  
 

- recomandarea parteneriatelor dintre scoala si angajatori;  
 

- cresterea implicarii elevilor in viata scolii.  

1.4. DESCRIEREA GRUPURILOR DE INTERES  

 

Într-o accepţiune generală, în jurul şcolii se formează grupuri de interese, care uneori pot 

deveni antagonice, dar printr-o activitate competentă a consiliului de administraţie al şcolii acestea 

se pot armoniza. Principalele grupuri de interese, a căror poziţie şi evoluţie poate fi evidenţiată, 

sunt centrate pe:  

 elevi  

 părinţi  

 comunitate locală  

Din studiile realizate pe această temă se desprind următoarele concluzii:  

 Elevii aşteptă de la şcoală:  

- ca prin educaţie să poată dobândi un statut socio-economic consistent;  

- un curriculum şcolar cât mai puţin încărcat, ţintit pe deprinderile şi dezvoltarea aptitudinilor, a 

priceperilor si deprinderilor necesare în specializarea urmată  

- condiţii cât mai bune de învăţare.  

 Şcoala solicită de la elevi:  

- să fie receptivi, să manifeste interes şi să-şi dezvolte personalitatea  

- să cunoască şi să respecte regulamentul şcolar  

- să facă cunoscut numele şcolii în momentul atingerii performanţei  

 Părinţii aşteaptă de la şcoală:  

- să le fie respectate opţiunile  

- şcoala să-i pregătească pe elevi pentru inserţie socială  

- şcoala să găsească şi să adopte coordonatele personalităţii fiecărui elev şi să acţioneze în direcţia 

realizării lor  

 Şcoala solicită de la părinţi:  

- colaborare  

- sprijin  

- receptivitate  

- implicare în rezolvarea problemelor şcolii  

 Comunitatea aşteaptă de la şcoală:  

- cetăţeni educaţi, adaptaţi şi adaptabili.  

- receptivitate la nevoile la nevoile sale  

- recunoaşterea efortului depus a valorii personale, aprecierea efortului suplimentar.  

- ambianţă pozitivă de înţelegere şi respect.  

 Scoala aşteaptă de la comunitatea locală:  
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- implicare şi receptivitate în realizarea obiectivelor scolii  

- recunoaşterea importanţei instituţiei în viaţa comunităţii  

- popularizarea rezultatelor bune  

 

1.5. ASIGURAREA INTERNĂ A CALITĂŢII 

Acest proces a fost realizat de catre Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii 

constituita la nivelul scolii si a constat in : 

➢ monitorizarea interna a activitatii scolii  

➢ continuarea implementarii principiilor calitatii din Manualul de autoevaluare externa  

➢ intocmirea raportului de autoevaluare si validarea acestuia prin evaluarea externa  

➢ intocmirea planului de imbunatatire  

 

1.6. PRIORITĂŢI NAŢIONALE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 

ROMÂNESC  

 

Proiecţiile realizate de Institutul Naţional de Statistică cu privire la evoluţia cererii de forţă 

de muncă indică necesitatea ca şcolile din învăţământul profesional şi tehnic să includă în oferta 

lor mai multe programe de recalificare pentru a actualiza competenţele forţei de muncă la nevoile 

actuale şi viitoare ale pieţei muncii. Integrarea pieţelor va genera necesitatea ca firmele să se 

adapteze concurenţei tot mai puternice, fiind favorizaţi cei care au un nivel de pregătire ridicat, cu 

o paletă mai largă de competenţe, dar şi cu o mobilitate profesională mare. Drept urmare, 

absolvenţii de învăţământ preuniversitar ce vor intra în următorii ani pe piaţa muncii va trebui să 

aibă o pregătire mai largă pentru a putea a avea o mobilitate profesională ridicată şi pe de altă parte 

va trebui să fie înzestrată cu competenţe superioare pentru a fi competitivă.    

 În momentul de faţă preocuparea de bază în învăţământul preuniversitar românesc o 

constituie analiza rezultatelor implementării reformei prin prisma menţinerii unui echilibru între 

cererea de forţă de muncă şi oferta de personal calificat pe diversele trepte ale învăţământului, 

astfel încât să rămână deschisă posibilitatea recalificării rapide, în funcţie de dinamica economică 

locală şi zonală. Această acţiune ridică însă probleme multe şi foarte complexe.  

- comanda socială nu este bine definită, prognozele evolutive în timp ale acesteia fiind 

foarte relative; prin evoluţia ei rapidă, societatea democratică nu permite politicului să definească 

liniile evoluţiei economice şi deci prognozele de viitor sunt foarte relative.  

- inserţia profesională se face tot mai greu, grija pentru locul de muncă accentuează 

presiunea asupra tinerilor absolvenţi şi a familiilor acestora, iar această stare se repercutează 

asupra învăţământului prin lipsa de luciditate şi coerenţă în alegerea unei traiectorii profesionale 

optime;  

- valorile democraţiei reale se instalează greu, existând momente în care se produce 

alunecarea în anarhie cu consecinţe negative în relaţiile dintre manageri si colectiv sau indivizi, 

între profesori şi elevi;  

- concepţia despre reforma învăţământului, mai ales asupra finalităţilor acesteia, se 

conturează mai greu; ca urmare, sistemul de învăţământ, planurile de şcolarizare, rămân încă 

nefundamentate clar pe nişte direcţii funcţionale şi de eficienţă, rămânând la nivelul modelelor 

externe care au dat însă rezultate în alte condiţii socio-economice.  
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- componentele sistemului social-global sesizează prioritatea redresării economice, şi sub 

presiunea problemelor ce apar pe termen scurt, au tendinţa de a minimaliza probleme 

învăţământului pentru ca efectele disfuncţionalităţilor acestuia sunt pe termen lung şi mai greu 

sesizabile în cadrul unor analize superficiale. Acest lucru se evidenţiază clar în alocările bugetare 

care acum se obţin de la primării.  

- recunoaşterea importanţei socio-economice a muncii cadrului didactic ar determina 

curmarea condiţiilor frustrante în care acesta se află, îmbunătăţind motivaţia acestuia pentru 

muncă.           

 Direcţiile strategice ale educaţiei şi formării profesionale sunt:   

- adaptarea educaţiei şi formării profesionale la cerinţele societăţii şi ale pieţei forţei de 

muncă; 

- asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu 

standardele europene, prin preluarea la nivel naţional a competenţelor cheie promovate la nivelul 

UE, dar şi potenţarea tradiţiilor valoroase ale educaţiei româneşti;   

- descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ; 

-  reforma educaţiei timpurii; 

- asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională (construirea de campusuri 

şcolare, asigurarea condiţiilor echitabile de igienă şi educaţie pentru sănătate în mediul rural, licee 

tehnologice pentru o paletă extinsă de specializări, informatizarea tuturor şcolilor din mediul rural, 

modernizarea învăţământului profesional şi tehnic în mediul rural) .    

 Conform documentului „Priorităţi pe termen scurt şi mediu pentru învăţământul 

preuniversitar”, principalele domenii pe care se axează reforma învăţământului profesional şi 

tehnic din România, sunt următoarele: 

- implementarea metodelor învăţării centrate pe elev; 

- eficientizarea parteneriatului cu agenţii social-economici, instituţii şi ONG-uri; 

- elaborarea şi dezvoltarea curriculumu-lui, inclusiv al celui la comanda angajatorului; 

- elaborarea şi dezvoltare standardelor de pregătire profesionale; 

- formarea continuă a personalului didactic; 

- asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar; 

- asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă; 

- orientarea profesională şi consilierea elevilor pentru construirea carierei; 

- dezvoltarea sistemului informaţional; 

- modernizarea şi optimizarea bazei materiale a învăţământului profesional şi tehnic; 

- oferirea de şanse egale pentru obţinerea unei calificări; 

- utilizarea ITC în predare; 

- facilitarea participării la formare profesională a elevilor cu nevoi speciale 

- dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată; 

- dezvoltarea învăţământului în zone dezavantajate; 

- formarea continuă a adulţilor; 

- asigurarea condiţiilor pentru integrarea europeană.  

1.7. PRIORITĂŢI REGIONALE ŞI LOCALE  

 

Şcoala Postliceală Sanitară “Banatul” Caransebeș se afla in localitatea Caransebes,  judetul 

Caras- Severin,  macroregiunea 4, Regiunea de dezvoltare Vest. Situat în partea de sud-vest a 

României, județul Caraș-Severin are o suprafață de 8514 km2 (3,6% din suprafața țării, ocupă locul 
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al treilea, ca mărime între județele țării) și cuprinde 2 municipii, 6 orașe, 69 de comune cu 188 de 

sate. 

La nivel judeţean, programele şi obiectivele de bază şi proiectele din „Strategia judeţeană a 

dezvoltării învăţământului preuniversitar” sunt următoarele:   

- asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii;  

- formarea competenţelor –cheie; 

- fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, din 

perspectiva dezvoltării durabile si a asigurării coeziunii economice si sociale;   

- asigurarea echităţii in educaţie; 

- asigurarea calităţii proceselor de predare si învăţare precum si a serviciilor educaţionale; 

- educaţie prin activităţi şcolare si extraşcolare; 

- monitorizarea învăţării permanente ca dimensiune majoră a politicii educaţionale,  

- asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; 

- reforma sistemelor de conducere şi administrare instituţională, a sistemului naţional de 

învăţământ la nivel preuniversitar;   

- asigurarea bazei materiale la nivel preuniversitar; 

- armonizarea cadrului legislativ; 

- integrarea europeană si cooperare internaţională. 

     Pentru implementarea proceselor de reformare a învăţământului, măsurile identificate la 

nivel judeţean în ultimii doi ani sunt grupate in domenii de intervenţii prioritare:   

▪ optimizarea procesului de implementare a PRAI / PLAI / PAS;   

▪ corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii; 

▪ dezvoltarea resurselor umane prin cuprinderea în sistemul de formare continuă; 

▪ îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în învăţământul profesional şi tehnic; 

▪ asigurarea de servicii de consiliere şi orientare pentru carieră a tuturor elevilor; 

▪ crearea de locuri în internatele unităţilor şcolare din regiune respectiv judeţ pentru a 

facilita accesul tinerilor din mediul rural şi cu probleme sociale la obţinerea unei 

calificări profesionale. 
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PARTEA A II-A 

2. ANALIZA NEVOILOR 

 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

2.1.1. ASPECTE DEMOGRAFICE 
 

Populaţia reprezintă un element esenţial al devenirii umane. De mărimea, dar şi de calitatea 

populaţiei depind toate procesele socio-economice dintr-un anumit spaţiu social.    

In judeţul Caras-Severin se poate preconiza o scădere semnificativă a populaţiei şcolare, 

scădere care va fi transferată peste câţiva ani şi în rândul forţei de muncă. (ANEXA 1) 

Nu numai că avem nevoie de mai multă forţă de muncă calificată şi de niveluri mai înalte 

de calificare pentru a putea să reducem decalajul faţă de ţările comparabile din Europa – România 

trebuie, în acelaşi timp, să facă astfel încât un procent mai mare de elevi să obţină calificări mai 

înalte pentru a compensa scăderea numărului de absolvenţi. Aceasta reprezintă o provocare majoră 

pentru sistemul românesc de învăţământ.  

Principalele recomandări care rezultă din analiza dinamicii populaţiei şcolare şi a numărului 

de absolvenţi sunt: 

• reducerea ratei de abandon şcolar în special pentru nivelul de învăţământ primar, 

gimnazial şi liceal; 

• stimularea dobândirii unui nivel cât mai înalt de pregătire profesională pentru a 

asigura un succes mai mare la inserţia pe piaţa muncii. 

 Studiul demografic arată necesitatea unor măsuri de impulsionare a sistemului 

de învăţământ în sensul atragerii elevilor să rămână mai mult în sistem pentru a 

obţine calificări mai înalte şi, la fel de important, în sensul scăderii ratei 

abandonului şcolar.  

 Studiul demografic indică o tendinţă slabă, dar predictibilă de creştere a ponderii 

populaţiei vârstnice. Acest fapt determină la rândul său o tendinţă de îmbătrânire a forţei de 

muncă ce va trebui înlocuită de persoane mai tinere. Peste câţiva ani putem preconiza 

necesitatea unei forţe de muncă care să răspundă cerinţelor determinate de ponderea crescândă a 

populaţiei vârstnice, în domeniile îngrijirii sănătăţii, esteticii şi asistenţei sociale.  

 Aceste provocări trebuie întâmpinate cu măsuri în întregul sistem educaţional, nu numai în 

învăţământul profesional şi tehnic. Mai mult, pentru a face faţă norilor ce întunecă orizontul 

viitorului apropiat, forţa de muncă existentă trebuie perfecţionată şi recalificată. 

 Tendinţele demografice indică nevoia stabilirii unor măsuri de eficientizare a sistemului 

educaţional care să ducă la reducerea ratei de abandon şcolar, la îmbunătăţirea serviciilor de 

îndrumare profesională şi consiliere în carieră pentru elevi şi care să asigure o mai mare implicare 
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la nivelul fiecărei şcoli pentru crearea unor reţele de colaborare între şcoli şi pentru 

participarea la programe internaţionale.  

De asemenea, se recomandă ca şcolile ÎPT să includă în oferta lor mai multe programe de 

recalificare pentru a actualiza competenţele forţei de muncă actuale şi pentru a grăbi procesul de 

restructurare a economiei regionale. În vederea organizării unor astfel de programe, şcolile trebuie 

să îşi promoveze mai bine punctele tari în rândul întreprinderilor şi să îşi intensifice 

activităţile de colaborare externă.  

Se impune stabilirea unui dialog mult mai strâns, între şcoli şi AJOFM, pe de o parte 

pentru a face schimb de cunoştinţe privind nevoile curente ale pieţei muncii şi pe de altă parte 

pentru a putea oferi întreprinderilor soluţii mai bine fundamentate, prin elaborarea unor strategii 

mai cuprinzătoare privind resursele umane.    

2.1.2. CONTEXTUL GEO-POLITIC ŞI ECONOMIC 

 
Industria reprezintă sectorul care are  ponderea cea mai ridicată la formarea VABR, deşi se  

constată o tendinţă de scădere a ponderii acestuia.   

  Deşi industria continuă să reprezinte cea mai importantă ramură economică a regiunii, 

încetarea unor activităţi de producţie în industria constructoare de maşini, industria chimică, 

industria minieră şi siderurgică,  a condus la o reducere drastică a numărului de angajaţi din acest 

sector.  

 Agricultura reprezintă, după industrie şi servicii, a treia ramură economică ca importanţă 

în judeţul Caraş-Severin, din punctul de vedere al cifrei de afaceri, al populaţiei ocupate şi al 

ponderii deţinute în VABR. 

  În judeţul Caraş-Severin, cele mai numeroase întreprinderi activează în comerţ, industria 

prelucrătoare, tranzacţii imobiliare, transport, construcţii, hoteluri şi restaurante 

 Cifra de afaceri totală în judeţul Caraş-Severin este realizată preponderent de IMM-uri, în 

special în industria prelucrătoare şi comerţ. 

 În ceea ce priveşte totalul populaţiei ocupate din Judeţul Caraş-Severin se constantă o 

tendinţă de scădere. 

 În ceea ce priveşte şcolile ÎPT, durabilitatea poate fi asigurată şi prin extinderea ofertei de 

cursuri de formare profesională a adulţilor pentru forţa de muncă actuală. Prin urmare, un 

accent tot mai mare trebuie pus pe conceptul de învăţare de-a lungul întregii vieţi.  

 Sistemul de învăţământ trebuie să se concentreze în primul rând asupra dezvoltării 

unor competenţe de nivel înalt, a abilităţilor antreprenoriale şi a competenţelor generale 

pentru a crea condiţiile necesare atât creşterii productivităţii, cât şi a mobilităţii forţei de 

muncă. Creşterea mobilităţii este necesară având în vedere că metodele de producţie folosite în 

cele două sectoare menţionate trebuie să se schimbe (ceea ce poate duce la scăderea numărului de 

angajaţi în aceste sectoare în viitor). 

 Necesitatea orientării sistemului de învăţământ în mai mare măsură către pregătirea 

profesională continuă şi către serviciile educaţionale prestate către agenţi economici, în condiţii 

concurenţiale, apare evidentă atât în vederea perfecţionării forţei de muncă existente pentru a-i 
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spori productivitatea cât şi în vederea exploatării mai eficiente a capacităţilor şcolare. Cel de-al 

doilea scop se desprinde şi din constrângerile determinate de tendinţele demografice. În cazul 

în care instituţiile de învăţământ nu se adaptează contextului demografic, Ministerul sau autorităţile 

locale vor fi silite să ia măsuri în consecinţă. 

 Este recomandat ca sectorul educaţional să acorde o mare atenţie tehnicilor de 

„benchmarking”, care pot oferi acces la experienţa altor ţări, regiuni şi şcoli. Tehnicile de 

„benchmarking” conduc la împărtăşirea de experienţe. Consorţiile Regionale trebuie să intre în 

contact cu alte regiuni cu o structură economică similară pentru a beneficia de experienţa acestora 

în domeniul educaţional, ceea ce facilitează schimburile de know-how la nivel internaţional. De 

asemenea, şcolile pot beneficia de schimburi de experienţă cu alte şcoli din regiunile în care 

participă la benchmarking, inclusiv de schimburi de elevi, profesori şi directori de şcoală în 

cadrul unor programe internaţionale.  

 Viziunea pe termen lung indică nevoia de schimbare în ceea ce priveşte oferta şcolară 

generală şi creşterea transparenţei la nivelul sistemului, atât între ministere, cât şi în dialogul cu 

partenerii sociali. Aceasta presupune: 

• Facilitarea unei mai mari implicări a partenerilor sociali, pentru a asigura un 

angajament sporit al acestora şi la nivelul micro-întreprinderilor.  

• Transparenţă la nivelul sistemului naţional (nu doar la nivelul şcolilor ÎPT), mai ales 

prin realizarea unor website-uri eficiente, buletine informative scrise de jurnalişti profesionişti şi 

analişti, care să includă exemple de succes, platforme electronice pentru schimburile reciproce de 

informaţii între elevi, profesori şi directori. 

• „Benchmarking” în interiorul şi în afara României. Mai ales şcolile profesionale şi 

tehnice ar trebui să se concentreze mai mult asupra responsabilităţii pe care o au în calitate de 

furnizor de soluţii pentru companii, de a oferi forţei de muncă existente posibilitatea recalificării 

şi perfecţionării. 

 Construirea de reţele de colaborare între şcoli şi parteneri sociali şi colaborarea între şcoli 

reprezintă o modalitate evidentă de a asigura calitate şi programe de formare profesională corect 

concepute.  

 Şcolile trebuie să îşi definească punctele forte în dialog strâns cu partenerii sociali. Şcolile 

trebuie să găsească noi soluţii pentru oferte educaţionale (combinarea ofertelor), dar, desigur, fiind 

conştiente de punctele lor tari. Şcolile pot fi cu uşurinţă apreciate după numărul 

întreprinderilor (inclusiv micro-întreprinderile) cuprinse în reţeaua lor de cooperare. 

 Cu alte cuvinte, şcolile trebuie să dezvolte în continuare cooperarea instituţională şi să 

investească mai mult în marketing şi în abilitatea de a-şi promova oferta.  

 În general, studiile privind piaţa muncii indică nevoia unor competenţe de nivel înalt, şi în 

egală măsură, de abilităţi care asigură flexibilitatea. Aceasta înseamnă: 

• un accent pe dezvoltarea unor competenţe de nivel înalt, pentru a asigura forţă de muncă 

adecvat calificată pentru piaţa muncii  

• creşterea productivităţii; 

• că există forţa de muncă necesară pentru a înlocui muncitorii înalt calificaţi care ies la pensie, 

având în vedere că în prezent procentul acestora este în creştere;  
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• reducerea numărului de absolvenţi cu calificări de nivel scăzut, asigurând ocuparea locurilor 

de muncă vacante cu ajutorul cursurilor de formare profesională continuă pentru muncitorii 

necalificaţi.  

• creşterea treptată a numărului de absolvenţi cu calificări în domeniul medical, al asistenţei 

sociale sau cu calificări combinate din domeniile asistenţă medicală şi asistenţă socială, pentru a 

asigura servicii pentru numărul în creştere de persoane pensionate; 

• creşterea numărului de absolvenţi în domeniile comerţ, turism, agroturism, agricultură 

ecologică şi construcţii şi asigurarea faptului că elevii învaţă elemente ce ţin de ospitalitate sau 

servicii, dar îşi dezvoltă şi abilităţile antreprenoriale (incluzând management, cunoştinţe 

economice de bază etc.) 

• o mai mare atenţie acordată dezvoltării abilităţilor generale necesare pentru a conduce o 

afacere profitabilă (mai ales pentru micro-întreprinderi). Astfel de abilităţi pot fi dezvoltate prin 

furnizarea de cursuri multidisciplinare (de exemplu, cursuri de economie şi firme de exerciţiu la 

şcolile tehnice), indicând necesitatea unei cooperării susţinute între şcoli la nivel local. 

• o mai mare atenţie acordată segmentării pieţei în toate domeniile educaţionale. Elevii ar trebui 

să fie învăţaţi cum să desfăşoare o analiză a pieţei şi cum se vinde un produs. Elevilor li s-ar putea 

preda despre influenţa diferenţelor culturale asupra comportamentului clienţilor, pentru a înţelege 

de ce anumite produse se vând mai bine pe o piaţă străină decât altele etc.; 

2.1.3. PIATA MUNCII 

 
         În anul 2019, în  Judeţul Caras-Severin se înregistrează o creştere a numărului de şomeri faţă 

de 2018, la un număr de 1391 şomeri înregistraţi, din care 409 absolvenţi, şi 461 locuri de muncă 

vacante, ceea ce arată că există un dezechilibru între numărul de şomeri şi locurile de muncă 

vacante. Analizele pe domenii şi ocupaţii ne arată următoarele aspecte:(a se vedea anexa 5 locuri 

de muncă vacante) 

Pentru postliceală, in domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică numărul de şomeri este 

de– 180, din care 40 absolvenţi, pentru un număr de 74 locuri de muncă. Evoluţia în perioada 

2013-2019 în această ocupaţie a fost fluctuantă, cu o tendinţă generală de scădere de la 285 la 180 

număr someri, cel mai scăzut a fost în 2008 - 105 şomeri. În ce priveşte evoluţia pe locuri de 

muncă cel mai mare număr s-a înregistrat în 2014 – 229 locuri, în scădere la 161 locuri în 2015,  iar 

în 2019 s-a ajuns la 74 locuri. In prezent numarul de someri este in continua scadere, deoarece 

foarte multi absolventi ai scolilor postliceale sanitare au incheiat contracte de munca in tarile 

Uniunii Europene. 

        Strategia europeană prevede obiective ambiţioase în privinţa unei dezvoltări sustenabile. 

Tinerii reprezintă unul dintre motoarele esenţiale în atingerea acestor deziderate. De aceea, 

importanţa educaţiei, a formării profesionale, a integrării pe piaţa muncii devin cruciale în actualul 

context european. 

În prezent, un mare număr de tineri părăsesc şcoala prematur, crescand riscul de a nu îşi găsi 

un loc de muncă şi generand astfel mari costuri sociale şi economice. Benchmarkul european 

prevede reducerea părăsirii premature a şcolii la 10%, precum şi dezvoltarea strategiilor de învăţare 
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pe parcursul întregii vieţi. 

Plecand de la o analiză atentă a situaţiei actuale din Romania, trebuie să identificăm cele mai 

bune modalităţi de a atinge obiectivele strategice europene, ţinand cont de specificul local. 

Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii, 

determinând modificări semnificative de volum şi structură ale principalilor indicatori ai forţei de 

muncă.  

În contextul evoluţiilor social-economice, piaţa muncii se modifică extrem de rapid şi are 

nevoie de personal calificat în cât mai multe domenii, în special în cele care sunt mai adaptabile 

nevoilor de dezvoltare durabilă în condiţiile integrării europene. Piaţa muncii se doreşte a fi o piaţă 

competitivă, la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană, într-o economie bazată pe cunoaştere. In 

acest scop se urmăreşte atât satisfacerea cerinţelor angajatorilor din punct de vedere al 

competenţelor salariaţilor, cât şi satisfacerea nevoilor angajaţilor de către organizaţia din care fac 

parte. În acest sens, individul trebuie pregătit pentru  activitatea de învăţare pe tot parcursul vieţii 

pentru a-şi actualiza permanent competenţele si a face faţă exigenţelor pieţei. 

Principalele aspecte identificate din analiza pieţei muncii sunt: 

• tendinţa de scădere a populaţiei ocupate;  

• pondere cea mai ridicată a populaţiei ocupate în sectorul de activitate industria 

prelucrătoare; 

• evoluţie constantă de scădere a populaţiei ocupate în servicii (comerţ; transport şi 

depozitare, învăţământ) 

• cele mai scăzute ponderi se înregistrează în domeniul tranzacţii imobiliare şi alte 

activităţi de servicii 

• scăderea numărului de şomeri înregistraţi şi a ratei şomajului 

• numărul cel mai ridicat de şomeri înregistraţi la grupa de varstă 40-49; 

• scăderea numărului şomerilor tineri sub 25 de ani în numărul total de şomeri, 

umând aceeaşi linie descendentă şi în cazul femeilor 

Tendinţe identificate în ceea ce priveşte forţa de muncă a regiunii şi implicit a judeţului Arad 

sunt:numărul populaţiei ocupate are o tendinţă de scădere, cauzată de scăderea numărului de locuri 

de muncă vacante, scăderea numărului de persoane active în favoarea celor inactive şi implicit  a 

populaţiei ocupate. 

Cele mai relevante profesii şi calificări ale absolvenţilor intraţi în şomaj sunt: absolvent 

învăţământ preuniversitar fără atestat profesional, economist banca, muncitor necalificat în 

agricultura, inginer industria alimentara, inginer economist, tehnician în industria alimentară, 

tehnician economist, tehnician în protecţia mediului. 

Domeniile în care s-au înregistrat cea mai mare cerere de locuri de muncă în anul 2010 la 

nivelul judeţului au fost: fabricarea firelor şi cablurilor electronice, lucrări de construcţii, comerţ, 

fabricarea incălţămintei, fabricarea mobilei, fabricarea de articole de lenjerie, fabricarea altor 

componente electronice. 

În general ţintele PLAI sunt mai mari decât nivelul ofertei de locuri de muncă ale 

angajatorilor dar există şi excepţii unde aceste ţinte sunt depăşite (electromecanică, industrie textilă 

şi pielărie şi silvicultura. 
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        În judeţul Caras-Severin, în baza studiului realizat de Institutul Naţional de Cercetare 

Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale se prefigurează până în anul 2023 o scădere a 

cererii de forţă de muncă pe activităţi economice cum ar fi: agricultură, silvicultură, energie 

electrică, termică, administraţie publică şi apărare, industrie extractivă, ceea ce ar implica o scădere 

a profilelor ocupaţionale din aceste activităţi şi creşterea numărului de absolvenţi în activităţi 

economice cu potenţial semnificativ de creştere în judeţ care se estimează a fi: industrie alimentară, 

comerţ, hoteluri şi restaurante, construcţii.  

Studiile privind piaţa muncii indică o scădere semnificativă a populaţiei şcolare în 

următorii ani, cu efecte imediate asupra şcolilor (în primul rând vor fi afectate şcolile de 

învăţământ primar şi gimnazial, dar mai târziu efectele scăderii populaţiei şcolare se vor resimţi şi 

la celelalte niveluri educaţionale).  

Rezultatele proiecţiei cererii de forţă de muncă indică necesitatea ca şcolile ÎPT să includă în 

oferta lor mai multe programe de recalificare pentru a actualiza competenţele forţei de muncă la 

nevoile actuale şi viitoare ale pieţei muncii. Integrarea pieţelor va genera necesitatea ca firmele să 

se adapteze concurenţei tot mai puternice, fiind favorizaţi cei care au un nivel de pregătire 

ridicat, cu o paletă mai largă de competenţe, dar şi cu o mobilitate profesională mare.  

Drept urmare, absolvenţii de învăţământ preuniversitar ce vor intra în următorii ani pe piaţa 

muncii vor trebui să aibă o pregătire mai largă pentru a putea a avea o mobilitate profesională 

ridicată şi pe de altă parte vor trebui să fie înzestraţi cu competenţe superioare pentru a fi 

competitivi. 

Situaţia actuală şi proiecţia cererii şi ofertei de forţă de muncă pe termen mediu susţin 

necesitatea creşterii numărului de elevi şi pregătirea acestora în domenii cu potenţial competitiv, 

care au la bază tehnologii moderne, prin urmare devine necesară asigurarea unui nivel de pregătire 

tehnic corespunzător unei economii moderne. Conform proiecţiilor, ocupaţiile cu perspectivă de 

dezvoltare pe termen mediu sunt : tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi, 

meseriaşi şi muncitori calificaţi în construcţii şi asimilaţi, mecanici, montatori şi reparatori de 

maşini şi utilaje, montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice şi electrotehnice, 

operatori la maşini, utilaje şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse, muncitori calificaţi 

în reglarea şi întreţinerea maşinilor şi instalaţiilor, lucrători calificaţi în servicii personale şi de 

protecţie, conducători de vehicole. Pe de altă parte, deoarece procesul de modernizare a economiei 

şi de adecvare a ei la mecanismele pieţei unice europene va impune o restructurare semnificativă a 

structurii economiei, este necesară asigurarea unei baze mai largi de cunoştinţe şi aptitudini care să 

permită absolvenţilor un grad crescut de flexibilitate pe piaţa muncii. 

Deoarece cererea de forţă de muncă se estimează că va rămâne deficitară comparativ cu 

oferta în toate regiunile de dezvoltare economică, în special pentru nivelul de pregătire 

preuniversitară, dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale alături de competenţe cât mai ridicate în 

domeniul tehnologic şi informatic sporesc şansa absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic 

de a-şi găsi un loc de muncă. 

Sistemul de învăţământ trebuie să se concentreze în primul rând asupra dezvoltării unor 

competenţe de nivel înalt, a abilităţilor antreprenoriale şi a competenţelor generale pentru a crea 

condiţiile necesare atât creşterii productivităţii, cât şi a mobilităţii forţei de muncă. 
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Calitatea învăţământului reprezintă punctul de pornire şi primul pas către o economie 

puternică şi productivă. 

Asigurarea calităţii în educaţie reprezintă primul pas către o economie puternică şi eficientă. 

România nu îşi poate permite să coboare standardele educaţionale, deoarece aceasta s-ar reflecta în 

piaţa forţei de muncă. 

În perioade de recesiune demografică, poate fi necesară introducerea unui sistem de evaluare 

a instituţiilor de învăţământ pe baza unor indicatori de performanţă şi, pe termen lung, poate deveni 

necesar chiar un sistem de indicatori de performanţă pentru  profesori. 

Tendinţele demografice indică nevoia stabilirii unor măsuri de eficientizare a sistemului 

educaţional care să ducă la reducerea ratei de abandon şcolar, la îmbunătăţirea serviciilor de 

îndrumare profesională şi consiliere în carieră pentru elevi şi care să asigure o mai mare implicare 

la nivelul fiecărei şcoli pentru crearea unor reţele de colaborare între şcoli şi pentru participarea la 

programe internaţionale. 

De asemenea, se recomandă ca şcolile ÎPT să includă în oferta lor mai multe programe de 

recalificare şi să promoveze mai bine punctele tari în rândul întreprinderilor şi să îşi intensifice 

activităţile de colaborare externă. De asemenea, se impune stabilirea unui dialog mult mai strâns, 

între şcoli şi AJOFM. 

În ceea ce priveşte sistemul educaţional, dialogul cu partenerii sociali trebuie intensificat, atât 

prin măsurile de eficientizare menţionate mai sus, cât şi printr-o mai strânsă cooperare între fiecare 

şcoală şi Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă.  

Prin astfel de colaborări s-ar putea organiza vizite în şcoli ale reprezentanţilor AJOFM care 

să le vorbească elevilor despre nevoile curente de pe piaţa muncii, despre cum să îşi întocmească 

un CV, cum să solicite un loc de muncă şi despre aşteptările angajatorilor  din partea viitorilor 

absolvenţi. 

În viitor, şcolile ar putea să îşi asume rolul de consultanţi în domeniul resurselor umane şi de 

furnizori profesionişti de soluţii pentru întreprinderi. 

Şcolile pot fi cu uşurinţă apreciate după numărul întreprinderilor (inclusiv micro 

întreprinderile) cuprinse în reţeaua lor de cooperare. 

Şcolile trebuie să dezvolte mai mult cooperarea instituţională şi să investească mai mult în 

marketing şi în abilitatea de a-şi promova oferta. Pentru şcolile tehnice nevoia de schimbare 

menţionată în acest context implică: 

• dezvoltare mult mai susţinută a cooperării între şcoli (la nivel local, regional, naţional 

şi internaţional); 

• dezvoltare mult mai susţinută a cooperării cu principalii parteneri de pe piaţa muncii; 

• promovarea punctelor forte şi promovarea şcolilor ca furnizori de soluţii; 

• promovarea punctelor forte şi promovarea şcolilor ca furnizori de soluţii; 
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2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN 

2.2.1. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 

a) Titulatura oficială a  şcolii: ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 

“BANATUL” CARANSEBEŞ, 

Adresa: şcoala este situată în Caransebeş, pe strada Libertăţii, nr. 21, in incinta Liceului 

Tehnologic « Dacia » ; Telefon /fax: 0255/512873, 072731030, e-mail: office@spsbanatulcs.ro, 

site: http://www.spsbanatulcs.ro/. 

b) Resurse umane 

• Elevi  

În şcoală sunt instruiţi şi educaţi 253 de elevi, repartizaţi în 7 clase. Numarul elevilor care 

frecventeaza cursurile scolii noastre este in crestere. Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte 

bune: 80%. 

• Cadre didactice  

 Şcoala Postliceală Sanitară “Banatul” Caransebes dispune de 82,35% % personal calificat.  

 

Tabel 8- Structura personalului pe grade didactice şi pe vechimea în învăţământ 

Grade didactice 

Vechimea în învăţământ 

 

Fără 

definitivat  

 

Cu definitivat 

 

Gradul II 

 

Gradul I 

0-10 ani 9 9 1 - 3 

11 – 20 ani 4 3 1 - 3 

20-30 ani  1 - - - 1 

 

Personalul didactic şi nedidactic al Şcolii Postliceale Sanitare “Banatul” Caransebes este 

alcătuit din 19 de persoane: 

1. Prof. Bojin Nicoleta-Maria, Director- profesor de Limba Franceza 

2. Prof. Dogaru Florina- profesor de Limba Germana 

3. Prof. Preda Marinela- profesor de Chimie 

4. Prof. Bogdea Florin- profesor de Informatica 

5. Prof. Szaniszlo Alexandru- profesor de Fizica 

6. Prof. Georgescu Nicusor- profesor de Psihologie/Sociologie 

mailto:office@spsbanatulcs.ro
http://www.spsbanatulcs.ro/
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7. Dr. Munteanu Eugen Ovidiu-  profesor la disciplinele de specialitate; 

8. Dr. Tatucu Cristian-David-  profesor la disciplinele de specialitate; 

9. Dr. Fenes Matei-  profesor la disciplinele de specialitate; 

10.  Asist. David Valentina- profesor la disciplinele de specialitate ; 

11.  Asist. Popa Mihaela- profesor la disciplinele de specialitate ; 

12.  Asist. Rosu Rodica- profesor la disciplinele de specialitate ; 

13.  Asist. Ciobanu Rodica- profesor la disciplinele de specialitate ; 

14.  Asist. Codreanu Ion- profesor la disciplinele de specialitate ; 

15.  Asist. Brasovan Mioara- profesor la disciplinele de specialitate ; 

16.  Lect. Univ. Dr. Georgescu Ion- manager ; 

17.  Crista Ana- secretar; 

18. Georgescu Aurica- casier, bibliotecar; 

19. Vidac Rodica- contabil. 

Toate cadrele didactice care predau  in scoala noastră sunt la plata cu ora.  

Tot personalul a participat şi participă la diverse activităţi şi stagii de perfecţionare, unele 

dintre ele publicând şi articole. Tot personalul este calificat şi cu pregătire psihopedagogică 

adecvată, predând în şcoala noastră în specialitatea în care s-au format.  

Referitor la numărul de elevi / profesor, acesta este de aproximativ 9,7 elevi la profesor, 

raport ce ne situează  sub media pe ţară. Acoperirea cu personal didactic auxiliar calificat este de 

100 %.  

CONCLUZII: 

- Ne dorim ca personalul şcolii noastre să fie de o înaltă ţinută morală şi o pregătire 

profesională de calitate. De aceea avem în vedere o mai bună dezvoltare personală şi 

profesională a cadrelor didactice, înscrierea lor la diverse cursuri de formare, simpozioane 

şi alte activităţi, înscrierea şi derularea gradelor didactice, completarea studiilor , 

titularizarea a 25 % din cadre la nivelul şcolii. 

- Conform concluziilor de mai sus în noul plan de dezvoltare a şcolii va fi inclus ca obiectiv 

strategic: Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice prin formare 

continuă. 

 

 



27 

 

• Resurse materiale 

Şcoala Postliceală Sanitară “Banatul” Caransebes, îşi desfăşoară activitatea pe strada 

Libertatii, nr. 21, Caransebes, in incinta Liceului Tehnologic « Dacia », avand inchiriate 6 sali de 

clasă, dintre care una este sala de demonstratii si un spatiu pentru cancelarie/biblioteca.  Elevii au 

acces la curtea interioară a scolii, la sala de sport, la laboratorul de informatica, la cabinetul 

medical, precum si la grupurile sanitare. Clădirea este prevăzută cu două intrări separate cu uşi din 

lemn. Iluminatul tuturor sălilor este natural dublat de iluminat artificial (corpuri de neoane).  

Încălzirea şcolii se face prin calorifere racordate la centrală pe gaze proprie. Sursa de apă potabilă 

este racordată la sistemul oraşului. Starea grupurilor sanitare este foarte bună. Colectarea 

reziuduurilor menajare în clase se face zilnic, iar la nivelul clădirii săptămânal. Sursele de finanţare 

ale şcolii sunt taxele platite de catre elevi.  

Mobilierul şi toate materialele didactice îndeplinesc condiţiile ergonomice şi sunt adaptate 

necesitatilor elevilor.  Prin ferestrele mari se asigură zilnic o bună ventilaţie şi o împrospătare a 

aerului din încăperi. Se respectă normele P.S.I., I.T.M. şi Sanipid. Elevii învaţă într-un singur 

schimb. Durata orelor este de 50 minute, iar a pauzelor de 10 minute. 

 Şcoala dispune de toate categoriile de mijloace de învăţământ: aparatură de laborator, 

mijloace audio-vizuale, calculatoare, xerox, imprimanta, filme didactice pe DVD- uri şi CD-uri, 

diapozitive, folii de retroproiecţie, materiale grafice, carti de specialitate, dictionare, precum şi 

conexiune la internet. 

• Resurse financiare 

Resursele financiare ale scolii provin din taxele platite de elevi.  
 

CONCLUZII: 

 Ţinând cont de mărirea efectivului de elevi, şi necesitatea în viitor a înfiinţării de noi clase, 

şi o mai bună dotare cu echipamente moderne, se impune cuprinderea în noul planul de actiune al 

şcolii ca obiectiv strategic: Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente educative 

moderne.  

2.2.2.  PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA 

 

In Scoala Postliceala Sanitara “Banatul” Caransebes isi desfasoara activitatea cadre 

didactice care depun eforturi pentru desfăşurarea unei activităţi didactice corespunzătoare, pentru 

stimularea interesului faţă de şcoală, pentru stabilirea unor relaţii corecte. Procesul educaţional este 
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vazut  ca un proces de socializare, de culturalizare, de formare de priceperi si deprinderi şi de 

dezvoltare a personalităţii elevilor, de integrare flexibilă în comunitate si pe piata muncii. Cadrele 

didactice utilizează constant şi creativ în activităţile de învăţare metode şi tehnici active, realizând 

o abordare diferenţiată a elevilor. Există interes pentru activităţile de formare continuă şi pentru 

participarea cadrelor didactice la conferinţe/ simpozioane/mese rotunde pe teme de didactica 

disciplinei. 

PUNCTE TARI 

 Informatiile despre programele de invatare existente sunt puse la dispozitia 

elevilor .  

 Strategiile de predare şi învăţare folosite sunt variate şi răspund abilităţilor 

elevilor.  

 Resursele materiale existente sunt utilizate eficient de cadrele didactice. 

Majoritatea profesorilor au capacitatea de a adapta resursa existentă la nevoile 

de predare.  

 

PUNCTE SLABE 

 Desfăşurarea unor cursuri după metode tradiţionale de învăţare  

 Nu  toate  cadrele  didactice  au  realizat  planuri  individuale  de  

învăţare;  

 Disfunctii in managementul comunicarii si al timpului.  

2.2.3. EVALUAREA 

 

Traiectoria de formare a elevului presupune organizarea, monitorizarea, derularea si 

evoluarea  unui proces de dezvoltare la nivel cognitiv, afectiv, motor, relational.  

Criteriile de evaluare sunt stabilite de comun acord la nivelul cadrelor pe cicluri si nivele, si 

urmarite de toti profesorii. Ele urmaresc gradul de obtinere al obiectivelor, gradul de implicare al 

elevilor. Rezultatele evaluarii sunt utilizate in reglarea de proces pentru: 

Motivarea elevilor pentru a invata mai bine 

Combinarea metodelor  si tehnicilor 

Dezvoltarea capacitatii si obisnuitei  de autoevaluare 

Evaluarea se realizeaza formativ, sumativ si prin metode alternative.  

 

2.2.4. CALITATEA CURRICULUM-ULUI 

 
Şcoala Postliceală Sanitară “Banatul” Caransebes dispune de planuri, programe, auxiliare 

curriculare identice cu cele din învăţământul de stat, aprobate de M.E.C.T.S: Curriculum pentru 

şcoala postliceală, specializarea: Curriculum pentru nivel 5, şcoala postliceală, calificarea 

profesională: Asistent medical generalist, Anexa nr. 3 la O.M.E.T.C. nr. 2713/29.11.2007,  

Anexa 3 O.M.E.N. nr. 3499/29.03.2018. 
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Cadrele didactice au realizat portofoliul personal care este structurat corespunzător. Există 

documentele de proiectare a activităţii la clasă, respectiv de proiectare a evaluării care respectă 

structura indicată în ghidurile metodologice. Există cadre didactice calificate, multe au parcurs 

intreg ciclul de perfecţionare prin grade didactice. Unele cadre didactice utilizează constant şi 

creativ în activităţile de învăţare metode şi tehnici active, realizând o abordare diferenţiată a 

elevilor. Există interes pentru activităţile de formare continuă şi pentru participarea cadrelor 

didactice la conferinţe/simpozioane/mese rotunde pe teme de didactica disciplinei. Unele cadre 

didactice au elaborat şi utilizează auxiliare curriculare specifice adecvate nevoilor şi 

particularităţilor elevilor cu care lucrează. Unele cadre didactice încurajează participarea elevilor la 

manifestări practic-aplicative Dosarele comisiilor metodice cuprind fişe de responsabilităţi, plan 

managerial, grafic al activităţilor curriculare şi extracurriculare, tematica întâlnirilor metodice, 

programele şcolare în vigoare, materiale informative specifice diferitelor discipline. 

Secvenţializarea conţinuturilor noţionale în unitatea de învăţare respectă lista de conţinuturi din 

programa şcolară.  

Clasele dispun, în general de mobilier funcţional, care permite organizarea elevilor în 

diferite modalităţi, în funcţie de necesităţile activităţilor didactice. 

Materialul didactic existent, truse, planşe, modele, mulaje, aparatura audio-video, 

calculatoare, fişe de lucru, ghiduri de studiu, este utilizat atât în situaţii de ilustrare frontală, cât şi 

în activităţi de învăţare organizate pe grupe fiind utilizat eficient în construirea noilor cunoştinţe. 

De remarcat diversitatea materialului ilustrativ, material care stimulează interesul şi curiozitatea 

elevilor.  

2.2.5. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARA 

 

Relaţiile interpersonale existente (conducere-subalterni, profesori-elevi, profesori-părinţi, 

profesori-profesori, etc.) favorizează, în general, crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ, în care elevii îşi manifestă aptitudinile şi interesele în activităţi educative formale şi 

nonformale cu impact la nivelul vieţii şcolii şi a comunităţii; 

Activitatea educativă formală şi nonformală a permis folosirea eficientă şi plăcută a 

timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi 

de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor 

pozitive de caracter.  

Exista la nivelul şcolii programe, proiecte, parteneriate bine elaborate, cu obiective clar 

stabilite, în care sunt implicaţi deopotrivă elevii, cadrele didactice, comunitatea. A fost încurajată o 

cultură organizatorică stimulativă pentru comunicare, participare şi inovaţie. Oferta educaţionala a 

şcolii este conjugata cu cea a comunităţii, s-au încheiat acorduri de  parteneriat, s-au desfasurat 

activitati specifice calificarii elevilor. 

Elevii scolii noastre desfasoara periodic actiuni de voluntariat si strangere de fonduri pentru 

achizitionarea de alimente necesare batranilor din Caminul din localitatea Glimboca.  
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De asemenea se organizeaza Balul Bobocilor, concert de colinde cu ocazia Craciunului, 

sesiuni de comunicari pe teme medicale, precum si lectii demonstrative in care elevii scolii noastre 

pun in practica priceprile si deprinderile invatate. 

In cadrul saptamanii “Scoala Altfel” s-au organizat in ultimii 2 ani lectii demonstrative in 

scopul convingerii absolventilor de liceu sa urmeze cursurile scolii noastre.  
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2.2.6. COLABORAREA SCOLII CU COMUNITATEA 

 

Se bazează pe caracteristicile economice, sociale şi ecologice ale comunităţii locale. Şcoala 

are strategii clare de colaborare cu comunitatea locală. Prin strategiile elaborate s-a urmărit 

implicarea elevilor in activitati specifice calificarii alese, care ii vor ajuta ajuta sa se integreze cu 

succes pe piata muncii. Pentru aceasta s-au desfăşurat acţiuni comune cu primăria,precum şi cu alte 

instituţii.  

        Astfel, scoala noastră se află în relaţii de colaborare şi parteneriat cu următoarele instituţii: 

➢ Inspectoratul Şcolar Judeţean Caras-Severin; 

➢ Primăria Municipiului Caransebes; 

➢ Direcţia De Sănătate Publică Caras-Severin; 

➢ Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes; 

➢ Spitalul Orasenesc Otelu-Rosu; 

➢ Centrul de ingrijire la domiciliu Caransebes; 

➢ Caminul pentru persoane varstnice « Sfintii Imparat Constantin si 

Elena » Caransebes 

➢ Cabinetul Medical Individual Clinc- Practic Caransebes 
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2.2.7. ANALIZA S.W.O.T.  
 

Puncte tari 

 
• Realizarea planului de scolarizare pentru toate specializarile. 

• Programa pentru AMG, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 2713 / 29.11.2007, O.M.E.N. nr. 

3499/29.03.2018 este recunoscută în Uniunea Europeană; 

• Implementarea noului curriculum prin elaborarea planificarilor calendaristice, a suporturilor 

pentru cursuri, prin stabilirea obiectivelor de stagiu conform cu criteriile descrise in SPP, 

precum si realizarea graficelor de stagiu. 

• Documente de planificare si proiectare conforme cu precizarile documentelor curriculare, o 

respectare mai riguroasa a cerintelor si criteriilor pentru oferta curriculara si elaborarea 

corecta a variantelor de scheme orare.  

• Eficientizarea controlului general la nivelul comisiilor metodice.  

• Relatiile cu comunitatea locala sunt caracterizate printr-o buna colaborare 

• Incheierea protocoalelor cu Ministerul Sanatatii, Primaria Municipiului Caransebes si cu 

Directia de Sanatate Publica a judetului Caras-Severin privind derularea instruirii clinice a 

elevilor, in cadrul spitalelor din subordinea acestora prin intocmirea de contracte de 

colaborare in vederea efectuarii stagiilor clinice. Traditia si prestigiul scolii contribuie la o 

buna pregatire profesionala si de calitate a elevilor remarcata de colectivele de cadre 

medicale din spitale. Se acorda o deosebita atentie acestui tip de parteneriat deoarece 

dezvoltarea si optimizarea procesului de invatamant depinde de punerea in practica a 

deprinderilor si priceperilor insusite la orele de instruire practica desfasurate in salile de 

demonstratie ale scolii.  

• Crearea unui cadru institutional si organizational propice dezvoltarii.  

• Utilizarea eficienta a resurselor alocate.  

• Utilizarea calculatoarelor si programelor software in activitati didactice si administrative.  

• Baza logistica moderna.  

• Management eficient.  

• Existenta unor cadre didactice cu performante deosebite 

• Colectivul de cadre didactice este unul valoros şi recunoscut ca atare la nivelul oraşului, 

colectiv alcătuit din cadre didactice competente; 

• Un procent ridicat de cadre didactice care au participat la cursuri de formare continua.  

• Deschiderea exprimata de conducerea scolii fata de promovarea unui management 

educational flexibil si stimulativ pentru elevi si cadre didactice.  

• Majoritatea cadrelor locuiesc în zonă; 

• Amplasarea şcolii cu multe facilităţi de transport, clădirea şcolii recent reabilitata 

• Strategie adecvată pentru dezvoltarea şcolii; 

• Acţiuni de popularizare a şcolii prin: pliante, întâlniri cu elevii şi profesorii din licee; 
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Puncte slabe 

• neaplicarea în practică a documentelor elaborate de şcoală, care răspund la cerinţele 

reglementarilor privind sistemul de învăţământ postliceal particular, până la acreditare, 

poate determina neconcordante în desfăşurarea practică a activităţilor şcolii. 

• Conservatorismul si inertia unor cadre didactice manifestate in reorganizarea continuturilor 

stiintifice conform cu cerintele noului curriculum.  

• Nu se stimuleaza munca individuala a elevului.  

• Utilizarea insuficienta a metodelor interactive de catre cadrele didactice.  

 

Oportunităţi 

• Oferta de formare din cadrul CCD; 

• Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice; 

• Parteneriat cu comunitatea locală, cu ONG-uri, firme; 

• Activitatea instructiv - educativă de calitate asigură depăşirea planului de şcolarizare; 

• Adoptarea strategiilor moderne la cursurile de formare la care participa cadrele didactice; 

• Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a se implica in formarea resursei 

umane de specialitate 

• Colaborarea cu autoritatile locale.  

• Posibilitatea inscrierii scolii in structuri europene de nursing (FINE).  

• Specializarile scolarizate sunt recunoscute in U.E.  

 

Ameninţări 

 

• Scăderea demografică; 

• Desele schimbări legislative în domeniul educaţiei şi învăţământului; 

• Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente; 

• Organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea efectelor 

scontate; 

• Slaba cooperare intre Ministerul Sanatatii , Ministerul Educatiei ,Cercetarii , Tineretului si 

Sportului , Consiliul Local pentru stabilirea cifrei de scolarizare conform cu cerintelor pietei 

muncii.  

• Tendinte  generale:  se  constata  o  scadere  a  interesului  cadrelor  

• didactice tinere de a preda in invatamantul preuniversitar de specialitate datorita nivelului 

redus al salarizarii precum si imposibilitatea obtinerii titularizarii datorita omisiunilor 

legislatiei in vigoare. 

• Trecerea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic spre alte domenii de activitate 

mai bine platite.  

• Dificultati in receptarea modificarilor legislative de catre beneficiarii procesului de 

educatie.  
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2.2.8. ANALIZA PEST(E) 
 

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de 

factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în care 

aceasta îşi desfăşoară activitatea. Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ 

de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi 

internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale 

Uniunii Europene. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară 

activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice 

PAS în scopul maximizării rezultatelor. 

Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor contexte în activitatea Şcolii 

Postliceale Sanitare “Banatul” Caransebes : 

 Politic: 

 Şcoala, alaturi de alte instituții, face parte dintr-o societate în schimbare, în căutarea şi 

promovarea valorilor reale, fiind supusă tranziţiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor. 

Activitatea se desfăşoară având la bază Legea Învăţământului, ordinele şi notificările care susţin 

punerea în aplicare a reformei învăţământului, reforma managementului şcolar care vizează 

autonomia instituţiilor de învăţământ, pregătirea în domeniul managementului educaţional, 

raţionalizarea resurselor financiare şi umane.. Contextul actual politic al României ca membră a 

Uniunii Europene, asigură mobilitatea cadrelor didactice în spaţiul european, şi nu numai, reflectată 

în deschiderea oferită şcolilor de către MEN şi OIPOS-DRU de a accesa programe specifice 

nevoilor de dezvoltare ale resurselor umane şi financiare: 

-  cadrul  legislativ  specific  învăţământului  preconizează  descentralizarea  şi  autonomia  

sistemului  de învăţământ preuniversitar; 

- cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru dezvoltarea 

infrastructurii învăţământului şi a resursei umane (programe comunitare MECTS); 

- sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin proiecte 

şi programe  finanţate  de  statul  român  sau  de  către  organismele  europene  -  programele  de  

dotare  a laboratoarelor şi cabinetelor, îmbunătăţirea fondului de carte; 

- existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu finalităţi 

de educaţie şi formare profesională; 

- cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare particulare la fonduri structurale. 

Contextul politic – politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca 

principală instituţie de educaţie şi învăţământ iar politica educaţională la nivel regional şi local este 

în favoarea dezvoltării relaţiilor de colaborare între oficialităţi şi şcoala noastră. 

Economic: 

 Din acest punct de vedere se constată la nivel naţional creşterea ratei şomajului pe fondul 

orientarii tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu spre şcolile profesionale, deşi 

cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte oferta. Cu toate că legislaţia financiară permite 

atragerea de surse extrabugetare la nivelul unitaţilor de învăţământ, interesul agenţilor economici în 

acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este în continuare scăzut.  
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Social: 

Situaţia este satisfăcătoare, chiar dacă nu toţi elevii au locuri de muncă stabile, situaţia lor 

nu pune probleme mari privind şcolarizarea, oferta educaţională a şcolii răspunzând în mare parte 

cerinţelor de pe piaţa muncii; ca partener al UE, începând cu anul 2007, România beneficiază de 

alocări financiare din partea Uniunii Europene, din fonduri structurale (cadrul legal favorabil 

accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale); 

- apropierea dintre şcoală, mediul economic şi mediul sanitar asigură într-o măsură mai mare 

inserţia în viaţa activă a absolvenţilor instituţiei de învăţământ (interesul crescut al firmelor pentru 

angajarea absolvenţilor); 

- orientarea actuală impune translatarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a proiectelor; 

- migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din partea 

pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii. 

Având în vedere politicile de sănătate promovate de Ministerul Sănătăţii, reţeaua sanitară s-

a dezvoltat şi în sensul asistenţei medicale private, unităţile sanitare de stat şi-au îmbunătăţit şi 

calitatea serviciilor oferite, ceea ce impune angajarea de personal înalt calificat în număr 

corespunzător. 

Din punct de vedere social, trebuie subliniată influenţa mentalităţii majorităţii populaţiei, 

care acordă o mare valoare pregătirii sanitare, celei de acordare a primului ajutor, fapt ce determină 

ca primele opţiuni ale elevilor la intrarea în şcolile postliceale, să fie pentru specializările de 

asistent medical generalist şi de farmacie. 

La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen 

lung asupra întregului sistem de învăţământ şi asupra structurii populaţiei. Îmbătrânirea populaţiei, 

fenomen caracteristic ultimilor 20 de ani necesită abordarea diferită a problemelor sociale şi 

medicale specifice perioadei actuale. Abordarea  problemelor  sociale  se  face  cu  o  seriozitate  

crescândă  la  nivel  naţional  şi  local,  existând programe pentru combaterea delincvenţei, 

drogurilor, alcoolismului, sărăciei, şomajului. 

 

 Tehnologic: 

Se oglindeşte într-o desfăşurare bună a procesului instructiv – educativ: şcoala oferă baza 

materiala şi condiţii specifice pentru realizarea unei instruiri adecvată nevoilor tânărului, pentru 

formarea sa (resursele financiare, din păcate, nu răspund întotdeauna cerinţelor şcolii pentru o reală 

dezvoltare şi desăvârşire a capacităţilor tânărului de azi, ca reprezentat al societăţii de mâine) 

- civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie 

actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice; 

- răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, televiziune 

prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt; 

- generalizarea practicilor educaţionale inovatoare, dezvoltarea unor noi programe naţionale de 

sănătate, modernizarea  unitatilor  sanitare,  aparitia  unor  noi medicamente  în  companiile  

farmaceutice  impune acorduri  de  parteneriat  între  şcoală  şi  aceste  instituţii  pentru  

desfăşurarea  stagiilor  clinice  şi laboratoarelor tehnologice în cadrul specializărilor şcolii noastre; 
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Pe  plan  naţional,  politica  de  informatizare  în  toate  domeniile  de  activitate  conduce  la  

îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin integrarea mijloacelor IT. O atenţie deosebită o 

constituie dezvoltarea de proiecte şi parteneriate europene, care asigură mobilitatea cadrelor 

didactice în vederea cunoaşterii sistemelor moderne existente în unităţi de învăţământ din Uniunea 

Europeană. 

Factori de influenţă: 

· Dezvoltarea mijloacelor şi a modalităţilor de informare, conectarea unităţilor şcolare la Internet. 

· Dezvoltarea şi diversificarea ofertelor de soft educaţional. 

· Îmbogăţirea materialului didactic şi a echipamentelor existente în şcoli, prin diverse programe 

derulate.  

 Ecologic 

  Pe măsura ce tehnologia se perfecţioneaza, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în 

domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea 

unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala noastră participă la 

programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali. 

Integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea 

mediului de către unităţile şcolare; educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară; 

prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu; 

reabilitarea termică a clădirilor; economisirea la maximum a resurselor de energie termică, 

electrică, apă etc. astfel încât să se protejeze mediul înconjurător. 

Dezvoltarea  societăţii  de  consum  consideră  necesară  implicarea  comunităţilor,  a  

şcolilor,  ca  parte  a acestora, în adoptarea şi promovarea unor politici educaţionale în domeniul 

ecologic. Există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului, factori ce 

influenţează starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. 

Contextul medical 

 

Conform  statisticilor O.M.S. şi  ale M.S, ansamblul de factori externi şi interni au 

determinat modificarea morbidităţii în rândul populaţiei, pe primul loc situându-se bolile 

cardiovasculare, apoi cancerul şi AVC- urile. Îmbătrânirea populaţiei, fenomen demografic 

predominant in ultimii 15 ani, modifică abordarea medicală a pacientului  impunându-se  creşterea  

cheltuielilor  privind  serviciile  medicale,  înalta  calificare  a  personalului, dezvoltarea 

specialităţilor şi a unităţilor sanitare. De aici rezultă necesitatea formării, diversificării personalului 

mediu sanitar pregătit prin Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul” Caransebes.  

2.2.9. REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ 

DEZVOLTARE (PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE PRINCIPALE) 
 

▪ Amplificarea gradului de inserţie a absolvenţilor  

▪ Formarea cadrelor didactice prin implementarea Sistemului Naţional al Calităţii.  

▪ Identificarea mijloacelor de transformare a oportunităţilor în puncte tari.  

▪ Creşterea numărului de parteneriate pentru formarea profesională.  
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▪ Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii defavorizate  

▪ Aplicarea procedurilor de promovare a exemplelor de bună practică.  

▪ Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi financiare (dotări ateliere, laboratoare, 

informatică, bibliotecă, mobilier, cămin, cantină)  
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PARTEA A III-A 

 

3. CONSULTARE, MONITORIZARE 

ŞI EVALUARE  
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CONSULTAREA  

 
Acest proiect este expresia unei gândiri şi decizii colective, fiind rodul unei echipe de 

proiect care a valorificat foarte bine experienţa fiecărui individ pe baza cunoaşterii preferinţelor şi 

a înclinaţiilor spre un anumit rol în echipă, ceea ce a permis valorificarea optimă a potenţialului 

fiecărui membru din echipă Complexitatea situaţiilor, dinamica grupurilor de interese au 

determinat etalarea unor valori şi norme de bază, cum ar fi : încredere şi respect, onestitate, 

cooperare dar şi competiţie, creativitate, dreptate, respect de sine şi respectul echipei, asumare de 

riscuri, colegialitate etc. În vederea elaborării PAS – ului, echipa de proiect a beneficiat de 

informaţiile oferite de PLAI şi PRAI . Consultarea acestor documente a oferit informaţii preţioase 

referitoare la direcţiile de dezvoltare şi la liniile de relevanţă ale învăţământului din zona de vest 

şi din judeţul Arad. Au fost consultate şi analizate şi documente referitoare la dotarea existentă în 

momentul planificării, pentru a putea proiecta necesarul pentru perioada vizată prin proiect. În 

stabilirea unui management de curriculum anticipativ şi strategic de un real folos au fost planul 

de şcolarizare, planurile de învăţământ precum şi programele şcolare pentru fiecare specializare 

pe care şcoala o realizează în anul şcolar 2014-2015. În derularea activităţilor comune din cadrul 

echipei de proiect a fost preferat un stil managerial practic şi logic, cu deosebită grijă pentru 

realizarea sarcinilor primite, fără a fi neglijate elemente ce ţin de imaginaţie şi creativitate. 

 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS  

 
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor  

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin:  

- chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor economici, 

autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; 

- discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională;  

- interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local.  

Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional prin PRAI.  

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare 

5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre 

consultare:  

- personalului şcolii (în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră);  

- elevilor (în cadrul Consiliului elevilor); - părinţilor (în cadrul întâlnirilor cu părinţii);  

- partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

 6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, 

reformularea priorităţilor  

7. Elaborarea planului operaţional 

 

SURSE DE INFORMAŢII:  
 Documente de proiectare a activităţii şcolii:  

- documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului 

reprezentativ al părinţilor;  

- documente care atestă parteneriatele şcolii;  



40 

 

- oferta de şcolarizare.  

Documente de analiză a activităţii şcolii:  

- rapoarte ale catedrelor;  

- rapoarte ale Consiliului de Administraţie;  

- rapoarte ale echipei manageriale;  

- rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii: secretariat, administraţie, contabilitate, 

bibliotecă.  

Documente de prezentare şi promovare a şcolii;   

Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, 

Regiunea de Vest.  

Chestionare, discuţii, interviuri;  

Rapoarte scrise ale ISJ Caras-Severin şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în 

şcoală. 

 

MONITORIZAREA  
Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2019-2020 urmărindu-

se mobilizarea eficientă a resurselor umane(profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în vederea 

realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv 

În procesul de monitorizare se urmăreşte:  

- comunicarea clară a obiectivelor şi concentrarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor  

- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor - analiza unor 

soluţii în împrejurări complexe ce pot apărea în derularea proiectelor Ca instrumente de 

monitorizare se folosesc:  

- observaţiile - discuţiile cu elevii - asistenţa la ore - sondaje scrise şi orale - întâlniri in 

cadrul comisiilor metodice din şcoală, consiliu de administraţie, consiliu profesoral, etc.  

 

INSTRUMENTE DE EVALUARE  

 
Evaluarea acestui proiect nu poate să-si propună altceva, decât proceduri prin care să se 

poată stabili următoarele :  raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate; acţiuni 

corective în situaţii când performanţa mai mică decât aşteptările. 

Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca 

instrumente de evaluare următoarele:  autoevaluarea,  inter – evaluări, declaraţii de intenţii, 

interviuri de evaluare, observaţii folosind ghiduri de observaţii,  fise de apreciere, diferite 

rezultate materiale ale aplicării proiectului. 

 În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect al şcolii, 

se va acorda atenţie următoarelor elemente :  respectarea misiunii şi a scopurilor, urmărirea 

respectării etapelor propuse prin proiect, analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în 

parte, corelaţia dintre resurse si obiectivele alese stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă 

şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei ţinte.  

Implementarea Planului de Acţiune al Şcolii va fi realizată de către întregul personal al 

şcolii. 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat prin:  

- Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  
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- Includrea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, 

ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; CEAC  

- Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie;  

- Revizuire periodică şi corecţii.  

 

RESPONSABILITATI  

Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează 

activitatea de învăţământ informaţiile privind modul şi etapele de realizare a obiectivelor propuse, 

sunt distribuite astfel :  

- Managerii pentru obiectivele legate de oferta educaţională, inserţia absolvenţilor pe piaţa 

muncii şi parteneriate  

- Responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea randamentului şcolar.  

- Directorul pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi pentru cele legate de activităţile 

extraşcolare şi extracurriculare  

- prof. Georgescu Nicusor, pentru probleme de protecţia muncii şi PSI  

- asist pr. David Valentina pentru  realizarea competenţelor specifice specializării, prevăzute 

în standardele de pregătire profesională. 

  

INDICATORII DE PERFORMANŢĂ  
Prin perspectivă managerială o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o 

funcţionare optimă sistemului de formare din şcoală. Dintre posibilii indicatori de performanţă 

amintim :  

- furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală  - stabilirea unor 

criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru atribuirea de semnificaţii datelor 

obţinute prin evaluare şi emiterea de judecăţi de valoare ( aprecieri obiective )  

- enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare.  

- adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi 

evaluare se impune acest lucru  

- realizarea misiunii şcolii  

 

Concluzii: Acest capitol al proiectului prezintă modalităţi şi forme directe şi diverse de realizare 

a monitorizării şi evaluării în scopul verificării, analizei şi aprecierii unor activităţi şcolare în 

vederea cunoaşterii stadiului realizării lor cât şi în vederea unei îmbunătăţiri continue prin 

prevenirea şi înlăturarea la timp a unor dificultăţi şi neajunsuri. Menţionăm  necesitatea ca aceste 

monitorizări şi evaluări să fie făcute în mod colegial şi fără ostentaţie. 



 

ANEXA 1- ANALIZA DEMOGRAFICĂ LA NIVELUL 

JUDETULUI CARAŞ-SEVERIN 

 

1.1. Populaţia totală. Dinamica generală  

 

Populaţia reprezintă un element esenţial al devenirii umane. De mărimea, dar şi de 

calitatea populaţiei depind toate procesele socio-economice dintr-un anumit spaţiu social.    

Populația regiunii cu 1.828.313 de locuitori înregistrați reprezintă 9% din populația 

României (20.121.641 locuitori), cu următoarea distribuție, neuniformă între județe: județul Arad 

cu 430.629 locuitori, județul Caraș Severin cu 295.579 locuitori, județul Hunedoara cu 418.565 

locuitori și județul Timiș cu 683.540 de locuitori. Regiunea Vest este regiunea din România cu 

cea mai scăzută populație (1.828.313 locuitori), urmată de Regiunea Sud-Vest-Oltenia (2.075.642 

locuitori) și București-Ilfov (2.272.163 locuitori).  

Se constată că în judetul Timiș se concentrează 37,38% din populația totală a Regiunii 

Vest în timp ce în județul Caraș-Severin locuiesc doar 16,16% din locuitorii regiunii. Modul de 

distribuție a populatiei pe județe este în legătură directă cu nivelul de dezvoltare economică al 

acestora. 

Disparități în rândul populației pe grupe de vârstă se observă pentru: populația tânără (0-

14 ani) reprezintă 14,5% din total, populația adultă (15-64 ani) reprezintă 70,1% din total iar 

populația vârstnici (peste 65 ani) reprezintă 15,40% .  

În cadrul populației adulte ponderea cea mai mare o reprezintă populația din grupa de 

vârstă 30-64 de ani, 50,59%, în timp ce tinerii cu vârste cuprinse între 15-19 ani și 20-24 ani 

înregistrează ponderi de 5,51% respectiv 7,39%.  

La nivelul Regiunii Vest se constată că în fiecare din cele 4 județe procentul populației 

din grupa de vârstă 30-64 ani este cel mai ridicat în raport cu populația fiecărui județ. Un procent 

semnificativ din populația fiecărui județ îl reprezintă grupa de vârstă peste 65 de ani. La această 

grupă de vârstă, județul Timiș se diferențiază cu cel mai scăzut procent de populație, respectiv 

13,48% față de 15,40% media regională și 16,14% media națională.  

Distribuția între medii de rezidență arată: mediul urban 1.135.415 locuitori cu ponderea 

de 62,10% și cea din mediul rural, ce însumează 692.898 locuitori cu ponderea de 37,90 %.  

În ceea ce privește gradul de urbanizare a regiunii, acesta se plasează peste media 

națională (53,97%) pentru fiecare dintre județele regiunii, având cea mai ridicată valoare pentru 

județul Hunedoara de 75%.  

Distribuția pe sexe pune în evidență, la nivel regional, un decalaj în favoarea persoanelor 

de sex feminin 51,62% față de 48,38% persoanele de sex masculin, fără mairi diferențe față de 

valorile naționale. 

 

1.2. Distributia pe medii rezidentiale (urban / rural) 

Analiza distribuţiei pe medii de rezidență a populaţiei pe grupe de vârstă, relevante 

pentru educație și formarea profesională, scoate în evidență o serie de aspecte regionale și 

județene specifice.  

Pentru orizontul de timp 2008-2016, la nivel regional, evoluția populației pe cele două 

medii de rezidență a înregistrat per ansamblu o tendință generală de scădere a populației, astfel:  

- Majoritatea persoanelor aparținând grupei de vârstă 10-14 ani trăiesc în mediul urban. 

Comparând datele în perioada analizată, pentru grupa de vârstă 10-14 ani, pe medii de rezidență 

se poate observa că în mediul urban a avut loc o scădere a populației cu 1,3%, iar în mediul rural 

a crescut cu 1,3%.  

- În condițiile unui grad de urbanizare a regiunii peste media națională, surprinde 

creșterea ponderii persoanelor în mediul rural față de cel urban, pentru grupele de vârstă 15-19 



 

ani (4,9%), respectiv 20-24 de ani (6,1%), deși numărul de locuitori arată o scădere constantă în 

valoare absolută.  

1.3. Distributia pe sexe 

 

Analizând distribuția populației, la nivel regional, pe grupe de vârstă și sexe, reiese că 

populația masculină este majoritară (valori între 50,9% - 51,6%) față de populația feminină 

(valori între 48,8% - 49,2%). Evoluția populației pe sexe și grupe de vârstă relevante pentru 

învățământul profesional și tehnic, în perioada analizată, arată o tendință generală de scădere, în 

valoare absolută:  

-Populația masculină din grupa de vârstă 10-14 ani a înregistrat o scădere cu 3.418 

persoane, iar în cazul populației feminine, scăderea este cu 3.356 persoane;  

-Pentru grupa de vârstă 15-19 ani scăderea este de 17.471 persoane de sex masculin și 

17.705 persoane de sex feminin;  

-Reduceri mari în rândul populației se înregistrează la grupa de vârstă 20-24 ani, cu 23.255 

persoane de sex masculin și cu 22.178 persoane de sex feminin;  

-Se remarcă faptul că, la grupele de vârstă 10-14 ani și 20-24 ani scăderea mai acentuată se 

înregistrează în rândul populației de sex masculin în timp ce la grupa de vârstă 15-19 ani scăderea 

mai accentuată este la persoanele de sex feminin.  

Structura populației pe sexe și grupe de vârstă este similară la nivelul tuturor județelor din 

regiune. 

1.4. - 1.5. Structura pe grupe de vârstă/  Structura pe grupe de vârstă  şi  medii rezidenţiale  

 

La nivel național, în 2016 se înregistrează o populației cu 710.553 persoane (3,30%) mai 

mare decât în 2008, iar la nivelul Regiunii Vest în schimb avem o diferență de 86.511 persoane 

(4,49%), cu toate că pentru ultimii ani tendința arată o descreștere constantă.  

Din analiza grupelor de vârstă ale populației relevante pentru învățământul profesional și 

tehnic (10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani), în perioada 2008-2016, situația se prezintă astfel:  

Grupa de vârstă 10-14 ani – la nivelul regiunii, asistăm la o descreștere a populației (-

2,38%) adică 2.305 persoane. În trei județe se înregistrează o scădere a populației Hunedoara (-

11,90%), Caraș-Severin (-2,16%), Arad (-1,55%) iar județul Timiș înregistrează creștere (3,98%). 

Grupa de vârstă 15-19 ani - înregistrează o semnificativă și îngrijorătoare scădere a 

populației, cu 32.092 persoane (-24,48%). Pe județe, situația se prezintă astfel: în județul Timiș se 

înregistrează cea mai accentuată scădere (-28,23%), urmat în ordine de județul Hunedoara (-

25,42%), județul Caraș-Severin (-22,27%) și județul Arad cu (-19,20%). 

Grupa de vârsta 20-24 de ani - scăderea înregistrată la nivelul regiunii a fost de (-

28,13%) adică 42.866 persoane. Cea mai accentuată scădere, peste media regională, s-a 

înregistrat in județul Timiș (-34,49%) urmat de județul Caraș-Severin cu (-26,59%). Celelalte 

județe înregistrează scăderi cuprinse între (-23,99%) Hunedoara și (-22,29%) Arad. 

Creșterea populației aferentă grupelor de vârsta 25-29 de ani (cu 10.380 persoane) 

respectiv 30-64 de ani ( cu 107.409 persoane), poate fi corelată cu șanse de ocupare crescute la 

nivelul regiunii, care atrag populația activă ( o creștere de peste 11%) dublat de oportunități de 

continuarea studiilor în învățământul superior. 

Creșterea populației în grupa de vârstă de peste 65 de ani, cu 16, 24%, față de media 

națională de 9,99% este o dovadă a procesului accentuat de îmbătrânire în regiune, mai ales în 

județul Timiș (cu 23,51%). 

1.6. Structura etnică  

Potrivit rezultatelor recensământului din 2011, populația stabilă a României a fost de 

20.121.641 persoane, din care 10.858.790 persoane aveau domiciliul în municipii şi oraşe iar 

9.262.851 persoane locuiau în comune.  

Din totalul populaţiei stabile, un număr de 16.792.868 persoane (83,46%) s-au declarat 

români, 1.227.623 persoane (6,10%) de etnie maghiară, și621.573 persoane (3,09%) s-au declarat 



 

romi, iar pentru 1.236.810 persoane, (6,15%) nu a fost înregistrată etnia (informație 

nedisponibilă)  

Distribuția populației după etnie pentru Regiunea Vest arată o pondere a românilor de 

82,23%, comparabil cu valoarea națională ( de 83,46%).  

Etnia cel mai bine reprezentată, la nivel regional, este cea maghiară, în număr de 90.701 

persoane, ceea ce reprezintă 4,96% din totalul populației din cele patru județe.  

Cetățenii de etnie romă se află în număr de 45.747 persoane, în proporție de 2,5%. 

Numărul persoanelor pentru care nu a fost înregistrată etnia (informație nedisponibilă) a fost de 

124.155 persoane, reprezentând 6,79% din populaţia stabilă a regiunii.  

În Regiunea Vest se regăsesc de asemenea etnici sârbi (0,88%), germani (0,84%), 

ucrainieni (0,54%), slovaci (0,34%), bulgari (0,28%) și croați (0,29%).  

În județele regiunii sunt reprezentate toate etniile prezente la nivel național, astfel că 

regiunea are un caracter multietnic și multicultural.  

Județul Hunedoara se situează pe primul loc în regiune ca pondere a populației de etnie 

română (87,94%), cu 5,71% peste ponderea înregistrată la nivel regional, urmat de județul Caraș-

Severin (82,53%).  

În ceea ce privește ponderea populației de etnie maghiară cea mai însemnată valoare se 

înregistrează în județul Arad 8,49%.  

Populația de etnie romă înregistrează cea mai mare pondere în județele Arad (3,83%) și 

Timiș (2,12%) iar în județul Hunedoara este cea mai scăzută pondere 1,79 puncte procentuale.  

Ponderea populației de etnie germană este cea mai mare în județul Timiș (1,24%), cu 0,4 

puncte procentuale peste media regională, și județul Caraș-Severin (0,98%). 

La nivel național, analiza populației pe grupe de vârstă a scos în evidență existența unei 

distribuții aproape simetrice pentru grupele de vârstă 0-4 ani (1.045.029 persoane), 5-9 ani 

(1.054.391persoane) și 10-14 ani (1.090.226 persoane).  

Pe intervalul 15-19 ani populația numără 1.108.453 peroane iar numărul persoanelor în 

vârstă de 20-24 ani a fost de 1.366.374.  

In ceea ce privește structura etnică, persoanele în vârstă de 15-19 ani sunt în număr de 

911.478 de etnie română, 59.737 de etnie maghiară și 53.768 de etnie romă; persoanele din grupa 

vârstă 20-24 ani sunt în număr de 1.119.417 de etnie română, 76.714 de etnie maghiară și 60.542 

de etnie romă. 

Toate etniile sunt reprezentate proporțional pentru fiecare grupă de vârstă; numărul 

acestora justifică constituirea de clase sau școli cu limba de predare a etniei respective.  

La nivel național, din totalul populaţiei de 10 ani şi peste, 14,4% au nivel superior de 

educație, 3,2% studii postliceale și de maiștri, 65,3% nivel secundar (gimnazial, liceal și 

profesional), 14,2% primar și 3% fără școală absolvită, din care 1,4% sunt persoane analfabete. 

Conform datelor analizate numărul romilor fără școală absolvită este de 96.511 ( 20,2%) din care 

un număr de 67.480 (14,1%) sunt persoane analfabete.  
 

1.7. Mişcarea migratorie  

105.169 persoane au emigrat definitiv din Regiunea Vest în perioada 1990-2015. 

Fenomenul de emigrare definitivă este unul puternic prezent în Regiunea Vest, cu 20,85 % din 

numărul total de emigranți la nivel național provin din județele regiunii noastre, cu 11,24% 

Timiș, 4,61% Arad, 3,14% Caraș Severin și 1,84% Hunedoara.  

Deși tendința generală este de scădere a emigranților definitivi (de la 32.535 persoane în 

1990 la 1.930 persoane în 2015), fenomenul a fost accentuat în perioada 1990-1991 cu 22.021 de 

persoane, după care arată o scădere în anii ce urmează.  

Județul Timiș se situează pe primul loc, în perioada 1990-2015, cu cel mai mare număr de 

emigranți definitivi 56.739 persoane urmat fiind de județul Arad cu 23.261 persoane, și județul 

Hunedoara cu 9.320 persoane.  

În anul 2015 se constată o creștere a emigrației definitive în toate județele din Regiunea 

Vest. Acest fenomen influențează în sens de descreștere populația de vârstă școlară. 



 

Există un segment important al persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani, cu o 

pondere de 61,61%.  

In valoare absolută, pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de emigranți definitivi s-a 

înregistrat în județul Timiș (31.275 persoane) și Arad (13.118 persoane).  

În perioada 2014-2015, în toate județele, se observă o creștere a emigrației pe segmentele 

de vârstă 0-14 ani, 15-19 ani și 25-64 ani, excepție fiind pentru cei din grupa de vârstă 20-24 ani, 

la care emigrația definitivă a scăzut.  

Fenomenul de emigrare temporară are un impact semnificativ asupra economiei regionale 

și implicit asupra sistemului educațional.  

În perioada 2012– 2015 față de 7.637 persoane în situație de emigrare definitivă la nivelul 

regiunii, sunt înregistrați ca emigranți temporar 17.925 persoane, cu o distribuție între județe 

proporțională cu populația totală. La nivel regional, în perioada analizată, se remarcă o creștere a 

acestui indicator cu 2.259 persoane.  

La nivelul Regiunii Vest, analiza numărului de emigranți temporari pe grupe de vârstă, în 

perioada 2012-2015, a scos în evidență faptul că grupa de vârstă 25-64 ani înregistrează cel mai 

mare număr de emigranți.  

La nivelul județelor regiunii, județul Timiș înregistrează cel mai mare număr de emigranți 

temporari – 24.288 persoane (37,64%) iar cel mai mic număr de emigranți temporari se 

înregistrează în județul Caraș-Severin – 10.702 persoane (16,58%), în perioada analizată. 

 

2. Proiectii demografice la orizontul anului 2060 

 

Proiecțiile demografice ale populației la orizontul anului 2060 semnalează o descreștere 

pentru fiecare categorie de vârstă supusă analizei.  

Comparativ cu anul 2011, în anul 2060 se remarcă diminuarea populației de vârstă 

preșcolară și școlară astfel:  

 a) Populația de vârstă preșcolară (3-6 ani) va descrește cu -446,9 mii persoane (-52,5%) în 

varianta cu migrație externă și cu -423,1 mii persoane (-49,7%) în varianta fără migrație externă.  

 b) Populaţia de vârstă şcolară (7-14 ani) va descrește cu -850,9 mii persoane (-49,4%) în 

varianta cu migrație externă și cu -799,4 mii persoane (-46,4%) în varianta fără migrație externă.  

 c) Pentru populația de vârstă școlară (15-24 ani) se proiectează o descreștere cu -1333,9 

mii persoane (-49,4%) în varianta cu migrație externă și cu -1258,8 mii persoane (-46,6%) în 

varianta fără migrație externă.  

În 2011 populația înregistrată la recensământ a fost de 20121,6 mii de locuitori. Se 

anticipează ca populația țării să scadă până în anul 2060 cu 7174,9 mii persoane în varianta cu 

migrație externă și cu 6888,9 mii persoane în varianta fără migrație externă. Până în anul 2030 

scăderea populație va fi moderată (cu valori cuprinse între 791 mii persoane și 1283,6 mii 

persoane) și ușor mai accentuată spre anul 2060 (5100,3 mii persoane).  

Ținând cont de evoluția fenomenelor demografice, caracterizată prin valori scăzute 

ale natalităţii şi fertilităţii, precum şi de înaintarea în vârstă a generaţiilor, structura pe 

grupe mari de vârstă a populaţiei va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului 

tinerilor şi al creşterii numărului de persoane adulte şi vârstnice.  

Populația tânără (0-14 ani) va cunoaște, în perioada 2011-2060, o scădere 

semnificativă de 1621,8 mii persoane în varianta cu migrație externă și de 1530,2 mii persoane 

în varianta fără migrație externă. Corespunzător şi ponderea tinerilor în totalul populaţiei se va 

diminua de la 15,9% (2011) la 12,1%-12,5% (2060).  

Ponderea populației din grupa mare de vârstă 15 - 64 ani va înregistra o scădere de 

la 68% în 2011, în ambele cazuri, la 61,2% (în varianta cu migrație externă) și la 61,3% (în 

varianta fără migrație externă) în anul 2060, cu efecte dificil de previzionat și contracarat în ceea 

ce privește forța de muncă activă, rata de ocupare și fenomenul de îmbătrânire al populației. 



 

Ponderea populației de 65 ani și peste va crește de la 16,1% (2011), în ambele cazuri, la 26,7% 

(în varianta cu migrație externă) și la 26,2% (în varianta fără migrație externă), în anul 2060.  

Numărul populaţiei de 65 ani și peste va creşte de la 3247,7 mii persoane, în anul 2011, 

la 3672,2 mii persoane în ambele variante, în anul 2030, apoi numărul populaţiei vârstnice va 

cunoaşte o diminuare în anul 2060, înregistrându-se 3457,2 mii persoane.  

În Regiunea Vest, populaţia pe grupe de vârstă va cunoaște în intervalul 2014/2015-2030-

2060 schimbări de structură remarcabile. Cea mai semnificativă este reducerea ponderii 

populaţiei rezidente școlare în vârstă de 19-23 ani (modificările procentuale față de anul 2030 

sunt de -20,96%). În cifre absolute scăderea este de 16.796 persoane în 15 ani și de 37.503 

persoane în 45 ani. Cele mai mici scăderi se vor înregistra la populația școlară în vârstă de 11-14 

ani. În 2030 se preconizează că aceasta va scădea cu 7.059 persoane iar până în 2060 cu 25.885 

persoane.  

Scăderea populației școlare va fi resimțită în toate județele regiunii. Pentru grupa de 

vârstă 19-23 ani cele mai mari scăderi se vor înregistra în județul Timiș. Dacă pentru 

județele Arad, Caraș-Severin și Hunedoara pentru grupele de vârstă 6-10 ani, 11-14 ani și 

15-18 ani până în anul 2030 se vor înregistra scăderi ale populației școlare, în județul Timiș 

populația va înregistra creșteri.  

Prognoza populației școlare la nivelul anului 2030, exprimat în procente arată o evoluție 

similara la nivelul Regiunii Vest cu cea națională; pentru grupele de vârstă 6-10 ani și 11-14 ani, 

este prognozată o scădere a populației școlare sub media națională, cu -15,51% față de -19,79% 

național și -11,36% față de -15,33% național.  

 Pentru grupele de vârstă 15-18 ani și 19-23 ani, este prognozată tot o scădere a populației 

școlare dar de data asta ne situăm peste media națională, cu -16,37% față de -13,82% național și -

20,96% față de -12,77% național. 

 

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 

 

Gradul de urbanizare a Regiunii Vest peste media națională înseamnă pentru IPT o mai 

mare concentrare în orașe a unităților școlare care oferă servicii de educație și formare 

profesională, fiind necesar însă asigurarea accesului la aceste servicii pentru populația din mediul 

rural, totuși semnificativă.  

Din analiza grupelor de vârstă ale populației relevante pentru învățământul profesional și 

tehnic (10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani), în perioada 2008-2016, situația se prezintă astfel:  

Grupa de vârstă 10-14 ani – la nivelul regiunii, asistăm la o descreștere a populației (-

2,38%) adică 2.305 persoane.  

Grupa de vârstă 15-19 ani - se înregistrează o semnificativă și îngrijorătoare scădere a 

populației, cu 32.092 persoane (-24,48%).  

Grupa de vârstă 20-24 de ani - scăderea înregistrată la nivelul regiunii a fost de (-28,13%) 

adică 42.866 persoane.  

Fenomenul de îmbătrânire este accentuat în regiune, și trebuie luat în considerare în 

procesul de planificare a ofertei, analizând pe sectoare procentul de persoane active care vor ieși 

în pensie în următoarea perioadă, cu efecte majore în ceea ce privește forța de muncă calificată și 

ocupată.  

Din 1990, populaţia regiunii a scăzut constant, de la 2.201.717 locuitori, la 1. 828.313 

locuitori în 2011, ca urmare a unei rate negative a natalităţii şi emigraţiei externe a populaţiei din 

regiune.  

Regiunea se confruntă cu un proces de îmbătrânire demografică, efectele sale în viaţa 

economică şi socială urmând să fie resimţite după anul 2005, când în populaţia în vârstă aptă de 

muncă vor intra generaţiile, reduse numeric, născute după 1990.  

Populația regiunii, inclusiv populația de vârstă școlară este afectată de fenomenul de 

emigrare temporară, cu influențe asupra ofertei de calificări la nivel regional. Diminuarea 

numărului de elevi, implicit diminuarea claselor din oferta regiunii are drept efect limitarea 



 

diversificării calificărilor. În cazul numărului mai mic de clase propuse, nu se va putea asigura 

acoperirea nevoilor de calificări și domenii de calificare în fiecare județ. Această situație va 

influența în mod negativ posibilitățile de adecvare a ofertei la cererea angajatorilor, în primul 

rând în ceea ce privește includerea de noi calificări profesionale în ofertă.  

Pentru populația de etnie romă sunt necesare trasee de formare profesională de tip „a doua 

șansă„ având în vedere nivelul de educație și analfabetism înregistrate.  

Ținând cont de evoluția fenomenelor demografice, caracterizată prin valori scăzute ale 

natalităţii şi fertilităţii, precum şi de înaintarea în vârstă a generaţiilor, structura pe grupe mari de 

vârstă a populaţiei va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului tinerilor şi al 

creşterii numărului de persoane adulte şi vârstnice.  

Populația tânără (0-14 ani) va cunoaște, în perioada 2011-2060, o scădere semnificativă 

de 1621,8 mii persoane în varianta cu migrație externă și de 1530,2 mii persoane în varianta fără 

migrație externă. Corespunzător şi ponderea tinerilor în totalul populaţiei se va diminua de la 

15,9% (2011) la 12,1%-12,5% (2060).  

Ponderea populației din grupa mare de vârstă 15 - 64 ani va înregistra o scădere de la 68% 

în 2011, în ambele cazuri, la 61,2% (în varianta cu migrație externă) și la 61,3% (în varianta fără 

migrație externă) în anul 2060, cu efecte dificil de previzionat și contracarat în ceea ce privește 

forța de muncă activă, rata de ocupare și fenomenul de îmbătrânire al populației. 

 

ANEXA 2- PIATA MUNCII IN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

 
Principalele  constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru învăţământ 

 

Evoluţia în perioada 2013-2019 redă un raport deficitar locuri de munca vacante-şomaj 

pentru agricultură care s-a confruntat cu dificultăţi concretizate prin locuri de muncă foarte putine 

şi şomaj masiv, astfel de la 89 someri în 2013 cu diverse fluctuaţii la 193 în anul 2019 versus 

număr de locuri de muncă de la 0 în 2013 la 2 în 2019. In  2019 avem  insa un echilibru perfect 

intre numarul de someri si numarul de locuri vacante, respectiv 6.  

 Ca observaţie generală, putem spune că oferta educaţională pentru liceu răspunde  

cererilor pieţei muncii, dar în acelaşi timp înregistrează cea mai mare rezistenţă pentru ofertarea 

de noi calificări. 

În ocupaţia Mecatronică şi Informatică, s-au înregistrat 166 şomeri, din care 31 

absolvenţi şi 36 de locuri de muncă vacante, urmat de Mecanică cu 149 şomeri, 43 absolvenţi, şi 

20 locuri de muncă. Cifre apropiate se observă şi în domeniul Servicii înregistrând un număr 

de 148 şomeri, din care 30 absolvenţi pentru 116 locuri de muncă. Analizând raportul şomeri – 

locuri de muncă se observă un dezechilibru major, evoluţia numărului de locuri de muncă se 

încadrează între următoarele limite: 170 în 2014, 276 în 2015, păstrând nivelul ridicat 200 în 

2017, 203 în 2018, în scadere la 116 în 2019, în timp ce numărul de şomeri a fost scăzut şi s-a 

încadrat între limitele 61 în 2014 – 98 în 2018, excepţie a fost în anul 2019 când s-a înregistrat 

148. Din totalul de şomeri, doar în anul 2019 s-a înregistrat un număr mai mare de absolvenţi – 

30. 

Cel mai mic număr de şomeri este în domeniul Energetică – 35, din care 22 absolvenţi, 

şi nici măcar un loc de muncă. Se constată o creştere continuă a numărului de şomeri, de la 2 în 

2013, unul fiind absolvent, la 35 în 2019 ( 22 absolvenţi). În privinţa locurilor de muncă, se poate 

spune ca nu au existat în perioada 2013 – 2019, cu excepţia anului 2015 – 11 locuri de muncă. 



 

În transporturi, se înregistrează 50 de şomeri, din care 1 absolvent şi 26 locuri de muncă. 

Pentru turism nu a fost înregistrat nici un şomer, dar şi oferta de loc de muncă este nulă. 

 

Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru  

învăţământul superior 

La Învăţământul superior se remarcă în anul 2019 diferenţe relevante în ceea ce priveşte 

dinamica şomaj – locuri de muncă vacante în judeţul Caras-Severin.  

Cerere mai ridicată din partea angajatorilor se manifestă pentru specializarea 

Specialişti în  administratie publica cu 57 locuri de muncă vacante în timp ce numărul de 

şomeri este 14 din care 6 absolventi. Solicitare mai mare faţă de numărul de absolvenţi se 

înregistrează pentru ingineri mecanici 36 locuri de muncă/ 24 absolvenţi deşi numărul şomerilor 

este mai ridicat 161. 

Cerere redusă din partea angajatorilor, doar 2 locuri se înregistrează pentru 

specializarea  Specialişti in domeniul bancar  în timp ce numărul de şomeri este cel mai mare  

42 şomeri din care 26  absolvenţi,  pentru Profesori in invatamantul gimnazial cererea este de 15 

locuri în timp ce numărul de şomeri este 65 din care 6 absolvenţi, urmează ingineri electronişti în 

transporturi, poştă şi telecomunicaţii  cu 21 locuri/111 şomeri din care 56 absolvenţi, jurişti 16 

locuri/90 şomeri din care 10 absolvenţi. 

În specializarea Farmacisti  există o situaţie deficitară - 14 loc de muncă disponibile în 

raport cu numărul de  şomeri 2, din care 0 absolvenţi. 

În specializarea ingineri în industria alimentară există deasemenea o situaţie diferita de 

farmacisti deoarece exista doar 2 locuri de muncă disponibile în raport cu numărul de  şomeri, 

respectiv 19 , din care 14 absolvenţi. 

La Ingineri electronisti in transporturi, posta si telecomunicatii, avem un echilibru intre 

locurile de munca vacante si numarul de absolventi, respectiv 30 fata de 32, cu mentiunea ca 

numarul total al somerilor este 81.  

La specializarea Profesori în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri  

există o deasemenea un dezechilibru intre numarul locurilor de munca (5), absolventi(17) si total 

şomeri (47). 

La specialisti in Informatica numarul locurilor vacante este 18, fata de 24 absolventi si 47 

someri. 

 

Evoluţiile recente ale şomajului şi a locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM 

(aspecte critice în contextul  crizei economice şi financiare) 

Obiectivul strategic în domeniul ocupării forţei de muncă este creşterea gradului de ocupare 

şi scăderea reală a ratei şomajului. 

În anul 2019, numărul total de şomeri intraţi în evidenţă a fost de 15 241 persoane. 

Analizând intrările totale de şomeri din anul 2019 cu cele înregistrate în anul 2018, observăm că 

numărul lor a crescut cu 1077 persoane, de la 14 264 persoane în anul 2018 la 15241 persoane în 

anul 2019. La sfarsitul anului 2010 numarul somerilor inregistrati era de 11280,din care 4908 

femei,  rezultand astfel ca pe parcursul acestui perioade o parte din someri au gasit locuri de 

munca, iar altii au renuntat la serviciile AJOFM, iesind astfel din evidenta acesteia. 

În structură, intrările totale au crescut, în special prin disponibilizări colective şi curente de 

personal.   



 

Ocupaţiile în care s-a înregistrat cel mai mare număr de şomeri indemnizaţi la sfârşitul 

lunii decembrie 209 sunt  muncitori necalificaţi in industria miniera, constructii si lucrari publice 

cu 4099 persoane, muncitori necalificaţi în industria  prelucrătoare cu 1207 persoane, constructori 

si montatori structuri metalice, cu 972 persoane, vanzatori in magazine si piete, cu 504 persoane, 

lucratori in industria textila, cu 414 persoane, lucratori la masini de polizat, rectificat si ascutit, cu 

404 persoane, tehnicieni si maistri mecanici, cu 397 persoane, mecanici auto, cu 317 persoane, 

muncitori necalificati in servicii vanzari, cu 296 persoane, muncitori necalificati in agricultura, cu 

283 persoane, electricieni montatori si reparatori de linii electrice aceriene si subterane, cu 264 

persoane, meseriasi si lucratori in tratarea lemnului, cu 235 persoane, etc. 

Din punct de vedere al nivelului de studii avem urmatoarea structura a somerilor in anul 

2009:   

▪ 6725 studii liceale, din care 448 absolventi. 

▪ 1182 studii superioare, din care 420 absolventi, 

▪ 1229 studii post liceale, din care 373 absolventi, 

▪ 6081 necalificati, din care 196 absolventi. 

▪ 102 alte studii, din care 6 absolventi. 

La începutul  anului 2019 în baza de date a agenţiei au fost un numar de 52 locuri de 

muncă rămase din anul precedent iar numarul somerilor a scazut de la 13 300 in anul 2019 la 

11 280 în anul 2020.  

Domeniile de activitate în care se comunică locuri de muncă în mod repetat sunt 

următoarele: lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; fabricarea 

încălţămintei; fabricarea altor componente electronice; fabricarea altor piese şi accesorii pentru 

autovehicule şi pentru motoare de autovehicule. 

• Profilul dominant la nivel local al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele 

domenii: construcţii, industrie textilă şi pielărie, comerţ, electric si electronic.  

Pentru restul profilelor nu se pot desprinde concluzii solide datorită numărului irelevant 

(mic) de înregistrări pentru acelasi cod COR din evidenţelele A.J.O.F.M. 

 

Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivel regional 

În anul 2009, în regiunea Vest, populaţia activă era de 1.645 mii persoane, din care 815 

mii persoane ocupate şi 52 mii şomeri BIM (definiţi conform criteriilor Biroului Internaţional al 

Muncii). 

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 58,6%. Acest 

indicator a avut valori mai ridicate pentru bărbaţi (65,2%, faţă de 52,1% pentru femei) şi pentru 

persoanele din mediul rural (61,2%, faţă de 57,1% în mediul urban). 

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a 

înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (87,2%). Pe măsură ce scade nivelul de 

educaţie, scade şi gradul de ocupare. Astfel, erau ocupate 62,8% dintre persoanele cu nivel mediu 

de educaţie şi numai 36,7% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie. 

Au fost înregistrate valori mai mari pentru populaţia de sex masculin 65,2% faţă de 52,1% 

pentru populaţia de sex feminin şi pe medii de rezidenţă (61,2% pentru persoanele din mediul 

rural faţă de 57,1% pentru persoanele din mediul urban). 

Rata şomajului BIM a fost de 6,o%. Pe sexe, ecartul dintre cele două rate a fost de 2,8 

puncte procentuale (7,3% pentru bărbaţi faţă de 4,5% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale de 

0,1 puncte procentuale (6,0% pentru urban faţă de 6,1% pentru rural). 



 

Şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii învăţământului scăzut şi mediu, pentru 

care rata şomajului a fost de 9,5%, respectiv 6,0%, mai mare comparativ cu rata înregistrată 

pentru şomerii cu studii superioare (2,3%). 

 

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

La sfarşitul anului 2019, s-au înregistrat 13875,9 mii persoane resurse de muncă la nivel 

naţional, 1262 mii persoane la nivelul regiunii Vest şi 204,5 mii persoane în judeţul Caras 

Severin. Populaţia ocupată civilă în regiunea Vest a fost de 816,8 mii persoane, din care 121 mii 

persoane la nivelul judeţului Caras-Severin. Referitor la numărul persoanelor ocupate, în 

regiunea Vest se observă o scădere  în anul 2019 faţă de 2018, tendinţă regăsită şi la nivelul 

judeţului Caras-Severin.  

Populaţia activă civilă a judeţului Caras-Severin a fost 130,7 mii persoane din 881,6 mii 

persoane inregistrate la nivel regional. Populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de 

populaţie în vârstă de muncă la nivel naţional a fost 4755,8 mii persoane din care in regiunea 

Vest a fost 380,4 mii persoane din care judeţul Caras-Severin a inregistrat 73.8 mii 

Numarul de şomeri înregistraţi a fost in judetul Caras-Severin 11,28 mii persoane, la nivel 

regional 64,8 mii raportat la nivel national unde s-au înregistrat 709,4 mii persoane.  

Rata de activitate a resurselor de munca in regiune este 69,9%, peste nivelul 63,9% existent 

in judeţul Caras-Severin dar peste cea la nivel naţional de 65,7%. 

Rata de ocupare a resurselor de muncă a atins în judeţul Caras-Severin valoarea  59,2%, sub cea 

din regiune de 64,7%. 

Rata şomajului înregistrat pe Regiunea Vest a fost cu 1,2% mai scazuta decăt a judeţului 

Caras-Severin, respectiv 7,4 fata de 8,6%. 

Ca urmare a disponibilizărilor masive, locurile de muncă au fost reduse in anul 2019, 

numărul somerilor înregistraţi atât la nivel national, regional, judeţean a fost aproape dublu 

conform datelor statistice. În Regiunea Vest numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 31,2 mii 

în 2019 faţă de 2018. La nivelul judeţului Caras-Severin numarul somerilor a crescut de la 8,7 

mii in 2018 pana la 13,3 mii in 2009. În anul 2009 în judeţul Caras-Severin rata de ocupare a 

scăzut faţă de 2018 cu 1 p.p., iar în Regiunea Vest a avut aceeaşi tendinţă de scădere cu 1,2 p.p. 

faţă de anul 2018, dar mai mare cu 4,2 p.p. faţă de cea la nivel naţional. Rata şomajului în 

Regiunea Vest a fost sub nivelul ratei naţionale. Rata şomajului în rândul femeilor in judeţul 

Caras-Severin a înregistrat un maxim în anul 2019 de 18,6%  

 

Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile: 

La nivelul anului 2019 din datele statistice se remarcă faptul că 35,1% din totalul 

populaţiei ocupate din judeţul Caras-Severin îşi desfăşura activitatea în agricultură. Ponderea 

populaţiei ocupate în industrie reprezenta 23% din totalul populaţie ocupate la nivelul judeţului 

Caras-Severin, cea mai ridicată pondere a populaţiei ocupate fiind în industria serviciilor, 

35,9%. Aceste trei sectoare sunt si cele mnai stabile din punct de vedere al locurilor de muncă. 

Cea mai scăzută pondere a populaţiei ocupate o regăsim în sectorul de Informatii si comunicatii 

(0,3%). Cele mai relevante domenii din cadrul serviciilor în anul 2019 a fost comerţul cu 9,8%  

din total servicii, urmat sanatate si asistenta sociala cu 5,3%, transportul cu 5% si invăţământ cu 

4,9% din total servicii! Cea mai mică pondere o înregistrează alte activităţi de servicii – 1,04% şi 

tranzacţii Imobiliare – 1,56% din total servicii. Datele demografice vor avea ca impact, pe 

termen scurt, reducerea numărului populaţiei active şi îmbătrânirea forţei de muncă. Acest aspect 



 

va crea o povară pentru sistemul de asigurări sociale şi de pensii. În acest sens creşterea ratei de 

participare a forţei de muncă la activitatea economică ar trebui să devină o prioritate strategică 

pentru dezvoltarea pieţei muncii.  

 

Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante 

înregistrate la A.J.O.F.M 

Şomajul este un  fenomen social, cu influenţe negative asupra dezvoltării societăţii, 

rezultatul direct al   proceselor de restructurare şi adaptare a economiei naţionale la cerinţele unei 

economii de piaţă deschise. 

În anul 2019, în judeţul Caras-Severin s-a înregistrat cel mai mare număr de şomeri, 

respectiv 14 148 situaţie datorată crizei economico-financiare care a afectat toată ţara. Scădera 

numărului de locuri de muncă vacante, concedierile colective ale agenţilor economici au condus 

la un dezechilibru mare în raportul şomeri/locuri de muncă vacante, situaţie care a generat o 

posibilitate de angajare de maxim 50% din forţa de muncă existentă. 

Cu toate ca evoluţia ratei şomajului în Regiunea Vest s-a menţinut constant sub rata 

naţională, evolutia somajului in Caras-Severin a fost peste cea inregistrata la nivel de regiune 

sau la nivel national! Analiza efectuată trebuie considerată sub rezerva următoarelor limite 

metodologice:  

• locurile de muncă vacante înregistrate la A.J.O.F.M  nu reflectă decât o parte din 

piaţa muncii (contrar obligaţiilor legale, nu toţi angajatorii declară la A.JO.F.M. 

locurile de muncă vacante în 5 zile de la vacantarea lor, conform prevederilor art. 

10 din Legea 76/2002(R);  

• în general, gradul de cuprindere în evidenţele A.J.O.F.M. a locurilor de muncă 

vacante, scade cu cât creşte nivelul de calificare şi gradul de specializare a 

acestora ;  

• posibile înregistrări multiple ale aceloraşi posturi (anunţuri de locuri de munca 

vacante repetate în cazul neocupării).  

Din analiza efectuată se constată că la majoritatea domeniilor, ţintele PLAI sunt mai mari 

dacât nivelul de locuri de muncă oferit de angajatori şi este necesar a se identifica măsuri pentru 

atingerea ei. 

În ceea ce priveşte locurile de muncă vacante, se realizează informarea angajatorilor despre 

obligativitatea de a comunica aceste locuri la A.J.O.F.M., cât şi despre facilităţile oferite de 

Legea 76/2002 pentru angajarea şomerilor din categorii defavorizate – absolvenţi, persoane peste 

45 de ani, persoane cu handicap, etc., ceea ce poate conduce la creşterea gradului de ocupare al 

forţei de muncă. 

Corelarea ofertei Î.P.T. cu solicitările de locuri de muncă este o altă condiţie care are ca 

rezultat reducerea numărului de şomeri. 
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