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1. Cadrul general al proiectului 
 

Obiectiv general 

Principalul scop al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de angajabilitate a elevilor 
și studenților din regiunile NE, SM și SE prin participarea a 200 de elevi și 100 de studenți 
din domeniile: tehnic, telecomunicații și comercial la programe de învățare la locul de 
muncă. 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al programului și apelului (OS 6.13) 
întrucât își asumă că cel puțin 44% din studenții care au parcurs programul de învățare 
la locul de munca organizat prin proiect își vor găși un loc de muncă, atât în cadrul celor 
2 angajatori parteneri cât și în alte companii, că urmare a sprijinului primit. 

De asemenea, partenerii vor angaja și facilita angajare a cel puțin 50% dintre elevii 
participanți la proiect, care au efectuat programul de învățare la locul de munca la 
parteneri, în sectorul cu potențial competitiv (cel al telecomunicațiilor), contribuind 
astfel la indeplinirea obiectivului specific OS 6.14. Și restul elevi/studenți participanți la 
proiect își vor putea găși mai ușor locuri de munca în alte companii că urmare a 
competențelor dobândite în urma participării la programul de învățare la locul de munca. 

Beneficiile vizate la nivelul grupului-țintă se vor trasnfera și multiplica la nivel local, 
regional și național. Astfel, ele se traduc în beneficii expuse mai jos de la cele pe termen 
scurt la cele pe termen lung: 

- creșterea gradului de conștientizare asupra beneficiilor participării la programe 
de învățare la locul de munca, prin intermediul sesiunilor de informare și 
dezvoltare a parteneriatelor și a celor de consiliere; 

- formarea și dezvoltarea de competențe profesionale adaptate la cele mai recente 
evoluții de pe piață muncii; 

- formarea și dezvoltarea de competențe transversale, transferabile, necesare 
pentru a menține competitivitatea unui angajat; 

- creșterea nivelului de ocupare a elevilor și studenților din GT; 

- creșterea ratei de ocupare a tinerilor la nivel local, regional și, implicit, la nivel 
național; 
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- dezvoltarea de parteneriate sociale pentru optimizarea ofertei educaționale în 
sectorul tehnic, al telecomunicațiilor și în cel comercial (parteneriate intre 
instituțiile/unitățile de învățământ și angajatori); 

- corelarea specializărilor organizate în unități și instituții de învățământ din 
domeniul tehnic-telecomunicații și comercial cu cerințele pieței muncii, în 
contextul strategiilor naționale relevante; 

- promovarea cercetării și a inovării, inclusiv prin utilizarea TIC, în sectorul 
telecomunicațiilor în care activează cei doi parteneri, sector cu potențial 
competitiv; 

- valorificarea structurilor de parteneriat social (parteneriatul intre 
unitățile/instituțiile de învățământ și angajatori) pentru menținerea adecvării 
ofertei educaționale; 

- dezvoltarea de strategii și politici care să susțină adecvarea ofertei educaționale 
și formării profesionale; 

- implementarea la nivel regional (și național) a unor modalități inovatoare, 
pilotate în cadrul proiectului, de stimulare și menținere a nteresului elevilor și 
studenților pentru dobândirea de competențe profesionale și transversale;  

- implementarea de măsuri pentru susținerea dezvoltării durabile în politicile 
regionale și naționale, atât în protecția mediului înconjurător cât și în dezvoltarea 
socio-economică în general; 

 

Obiective specifice: 

O.1. Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul unităților și instituțiilor de învățământ 
implicate prin încheierea și operaționalizarea de parteneriate pentru practică. 

Obiectivul răspunde nevoii grupului țintă de a dispune de competențe adecvate 
cerințelor și așteptărilor angajatorilor. În cadrul activității 1 vor fi efectuate demersurie 
pentru atingerea acestui obiectiv prin semnarea parteneriatelor și a convențiilor de 
practică pentru asigurarea cadrului instituțional pentru că stagiile de practică prevăzute 
în (A3) să se desfășoare în condițiile prevăzute și cu instrumentele proiectate. Pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv, prin (A4) au fost prevăzute resursele și metodele care să 
asigure adecvarea (prin implicarea partenerilor) și sustenabilitatea (prin crearea bazelor 
unui parteneriat solid și prin diseminarea beneficilor deja obținute prin proiect și prin 
continuarea demersurilor. Prin magementul de proiect se vă urmări atingerea 
obiectivelor asumate, valorificarea resurselor și a oportunităților, prevenția și 
managementul riscurilor. 
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O.2. Dezvoltarea abilităților și a competențelor transversale, cheie, pentru menținerea 
competitivității pe piața muncii a viitorilor angajați. 

Obiectivul răspunde uneia dintre principalele provocări cu care se confruntă angajații în 
ultimele decenii: menținerea competitivității pe o piață a muncii care suferă modificări 
și ajustări din ce în ce mai rapide, mai bruște și mai semnificative. 

În acest sens, în cadrul (A2) vor fi vizate competențele-cheie, transversale, care să îl 
însoțească pe viitorul angajat pe durata carierei sale și să îl ajute să se raporteze la 
modificările din jurul sau în mod constructiv, înțelegând nevoia de informare continuă în 
vederea luării unei decizii care îi vizează cariera că și nevoia de Formare Profesională 
Continuă. 

O.3. Dezvoltarea competențelor profesionale specifice elevilor și studenților din sectorul 
telecomunicațiilor – tehnic și comercial, în vederea creșterii inserției lor pe piața muncii. 

Obiectivul se adresează nevoii grupului țintă de a beneficia de competențe specifice 
meseriei pentru care se pregătesc. 

Astfel, au fost prevăzute în cadrul activității (A3) stagii de pregătire practică la angajatori 
pentru care condițiile de desfășurare vor lua în calcul particularitățile specifice ale 
practicanților, unităților/instituțiilor de învățământ și ale angajatorilor. În plus, pentru 
asigurarea atât a unei relevante maxime cât și a unui nivel de calitate constant al 
intervenției, au fost proiectate instrumente care să vină în sprijinul experților și a 
grupului-țintă. Competiția pentru selecția celor mai buni studenți/elevi premiați din (A3) 
vine cu asigurarea unei metode inovatoare, creative prin care GT să își dezvolte și pună 
în practică competențele într-un cadru autentic de muncă la un angajator. În vederea 
atingerii obiectivului, prin (A3) se va crește și menține atenția și interesul inclusiv prin 
subvențiile bugetate și premiile acordate, iar tinerii vor primi un feedback care să îi 
sprijine în autoevaluări ulterioare. 

Grup țintă previzionat: 300 de persoane 

- Elevi: 200 - licee, ISCED 3, nivele de calificare 3 și 4  
- Studenți: 100 - licență/ asterat, ISCED 6/7, nivel de calificare 6/7 

Specializări: 

- Telecomunicații, tehnicieni, electricieni, rețele etc. 
- Economic/comercial  
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Aria de implementare: 

- Nord-Est (Iași, Botoșani) 
- Sud–Muntenia (Călărași, Argeș, Prahova)  
- Sud-Vest (Vâlcea, Gorj, Olt) 
- Centru (Brașov) 
- Nord-Vest (Maramureș) 
- Sud-Est (Galați, Vrancea) 

Mediul de rezidență:  

- rural 
- urban 

Activitățile proiectului: 

A.1: Elaborarea parteneriatelor și convențiilor între Solicitantul finanțării și unitățile de 
învățământ secundar și terțiar  

A.2: Organizarea și derularea de sesiuni de orientare și consiliere profesională  

A.3: Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă 

A.4: Dezvoltarea unor instrumente de corelare a nevoilor pieței muncii din domeniul 
telecomunicațiilor cu programa de pregătire din mediul preuniversitar și universitar 

 

Beneficii pentru elevi și studenți: 

- Sesiuni individuale de informare, orientare și consiliere profesională conduse de 
specialiști cu experiență 

- Stagii de pregătire practică în conformitate cu programa școlară 

- Proceduri moderne, echipamente de lucru și de protecție 

- Pregătire pentru specializări unde cererea de forță de muncă este în creștere 

- Subvenție de participare în valoare de 400 lei 

- Competiție profesională: premii a câte 400 de lei pentru cele mai bune 144 de 
proiecte de practică 

- Facilitarea angajării a minim 100 de elevi și 44 de studenți 
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Grup țintă realizat: 

Unitatea de învățământ Elevi 

Colegiul Energetic - Râmnicu Vâlcea 83 

Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde - Seini 20 

Liceul Tehnologic Brătianu - Drăgășani 20 

Liceul Tehnologic Energetic - Câmpina 53 

Liceul Tehnologic Petre S. Aurelian - Slatina 26 

Total 202 

 

Instituția de învățământ Studenți 

Universitatea Gheorghe Asachi - Iași 31 

Universitatea Spiru Haret - Câmpulung 8 

Universitatea Constantin Brâncoveanu - Pitești 14 

Universitatea din Pitești 63 

Total 116 

 

 

Mediul de rezidență Număr participanți 

Rural 148 

Urban 170 

 
 

2. Situația socio-economică regională 
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În scopul de a realiza corelarea cererii pieţei muncii cu o  oferta de formare profesională 

iniţială în acest raport se doreste realizarea unei corelării a cererii cu oferta, prezentarea 

unor concluzii şi recomandări necesare alcătuirii unui plan de acţiune in elaborarea unor 

curricule școlare și universitare cât mai apropiate de cerințele angajatorilor. 

Acest capitol își propune prezentarea succintă a condițiilor sociale, demografice și 

economice din județele în care s-a desfășurat acest proiect: Argeș, Iași, Olt, Prahova, Vâlcea 

și Maramures.  

 

2.1 Județul Prahova 

Județul Prahova este un teritoriu locuit din timpuri străvechi, fapt atestat de descoperirile 

arheologice din mai multe localităţii, cum ar fi Ploieşti, Mizil, Ciorani, Târgșoru Vechi . 

Beneficiind de importante resurse naturale, cu o industrie dezvoltată - locul II pe ţară, după 

municipiul Bucureşti, în ceea ce priveşte producţia industrială totală realizată - și o 

agricultură diversificată (cultura cerealelor, pomicultura, viticultura, legumicultura), județul 

Prahova reprezintă o zona de real interes pentru comunitatea internaţională. 

Situat pe pantele sudice ale Munţilor Carpaţi, în apropierea curburii acestora, Prahova are 

un relief variat (munţi - 26,2%, dealuri - 36,5% și câmpie - 37,3% din suprafaţa județului), o 

clima temperată diversificată, rezervaţii și monumente naturale, specii rare de plante și 

animale; județul constituie, de asemenea, un centru de atracţie turistică, culturală și 

etnografică. 

Reţeaua hidrografică a județului are o lungime de 1.786 km (râuri : Prahova,Teleajen, 

Doftana și altele) și o suprafaţă a bazinului de 3.350 km2, precum și 12,6 km2 lacuri (artificiale 

și naturale). Dezvoltarea administrativă și economică a fost determinată de aşezarea sa - la 

încrucişarea celor mai importante drumuri ce străbat ţara.  

Județul Prahova este situat in centrul României și are o suprafaţă de 4.716 km2 (2% din 

suprafaţa ţării). Principalele resurse naturale ale județului sunt : petrolul, gazele naturale, 

cărbunele, sarea, calcarele masive și marnele calcaroase (exploatate pentru fabricarea 

varului și cimentului). 
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Datorită exploatării și prelucrării ţiţeiului, în 1857 intra in funcţiune prima rafinărie din lume 

- Rafinăria Mehedinţeanu - la Ploieşti, România devenind prima ţară din lume în care se 

înregistra, cu acte oficiale, în acel an, o producţie de 275 tone ţiţei, după cum este menţionat 

in " The Science of Petroleum Encyclopedic English Book "– 1938. 

Populaţia totală și dinamica generala se prezinta conform graficului de mai jos:  

 

Un element cheie in orice studiu al pietei fortelor de munca este evoluția demografică. Se 

observă din graficul de mai sus că, similar cu majoritatea județelor din România, tendința 

demografică a județului Prahova este de scădere, printr-un proces continuu și lent, ca 

urmare a sporului natural negativ și a soldului negativ al migrației externe. 

Județul Prahova are un grad de urbanizare de 50,27%, fiind cea mai ridicata pondere la nivel 

de Regiune Sud Muntenia. 

Distribuția populației pe grupe de vârstă, în județul Prahova păstrează aspectul general de 

la nivelul regiunii Sud Muntenia, reflectă un proces de îmbătrânire demografică, datorat în 

principal scăderii natalității, care a determinat reducerea absolută și relativă a populației 

tinere (0-14 ani) și creșterea numărului și a ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste). 

Din punct de vedere demografic, principalii factori care acționează asupra mărimii și 

structurii populației sunt: fertilitatea, mortalitatea și migrația. 

Scăderea populației tinere are că efect direct reducerea numărului de elevi din 

învățământului preuniversitar. Efectul tendinței de reducere a populației tinere, corelată cu 

abandonul este de scădere drastică a populației școlare. Efectivele școlare s-au redus cu circa 

29,092 mii persoane (respectiv cu 19,24% ) față de anul  1997. 
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Cererea pe piață forței de munca din JUDEȚUL Prahova 

Cifra de afaceri, investiții brute, nete și personalul unităților locale active din industrie, 
construcții, comerț și alte servicii, pe activități ale economiei naționale sunt prezentate în 
tabelul următor: 

 

Denumire activitate conform CAEN 

Rev.2 2010 

Cifra de 

afaceri 

Investiții 

Brute 

Investiții 

Nete 

Numărul 

total de 

personal  

 
-milioane 

lei - 

-milioane 

lei- 

-milioane 

lei- 

-milioane 

lei- 

Total 40003 4023 2985 153213 

Industrie extractivă 697 651 438 5717 

Industrie prelucrătoare 20455 1873 1317 55065 

Producția și furnizarea de energie 

electrică și termică, gaze, apă caldă și 

aer condiționat 

886 205 203 1512 

Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare a terenurilor 

443 52 47 3190 

Construcții 2885 335 216 17260 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și 

motocicletelor 

10021 310 250 31999 

Transport, depozitare și activități de 

poștă și de curier 
1575 334 312 10682 
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Hoteluri și restaurante 374 39 29 5061 

Informații și comunicații 860 30 27 2695 

Tranzacții imobiliare, închirieri și 

activități de servicii prestate în 

întreprinderi 

1510 178 131 15966 

Învățământ 23 2 2 462 

Sănătate și asistență socială 85 9 9 1433 

 

Evolutia PIB in județul Prahova este redată în graficul de de mai jos (conf INSSE) 

 

 

Câteva dintre investițiile străine demarate, unele chiar inaugurate, în județul Prahova au 

fost: 

- În Vălenii de Munte a fost inaugurată, de către o companie poloneză, producătoare de 
sucuri naturale, Tymbark Maspex Romania o investiție de 30 milioane euro, care se 
adaugă la investiția anterioară de 40 milioane euro.  

- Firma Oztasar, cel mai mare producător de confecții de damă din Romania a investit, în 
noul obiectiv de producție din Păulești, 4,5 milioane euro.  
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- În Urlați au fost demarcate lucrările de construcție a mai multor hale industriale de către 
concernul Procter & Gamble, care vă investi aproximativ 50 milioane de euro. Aceasta 
investiție a atras, la Urlați, un alt investitor, producătorul american de ambalaje 
Palstipack. Investiția se preconizează a fi de 50 milioane de euro 

- Au continuat lucrările de investiții în Parcul Industrial Ploiești, în care iși desfășoară 
activitatea 43 de agenți economici, numărul de salariați fiind de 7700. A fost inaugurată, 
o fabrică moderna de utilaj petrolier, în urma unei investiții în valoare de 80 milioane 
euro a firmei americane Cameron.  

- Parcul industrial de la Aricesti Rahtivani, o investiție de 800 milioane de euro a unui grup 
de firme, firma belgiană Alinso Group, firma DOMO Group și a companiei românești 
Piritex , pe o suprafață de 220 ha programat pentru finalizare în 2012, vă include un 
centru de cercetare, hale de producție, o zona de agrement, un centru de energii 
regenerabile și un incubator de afaceri. (tinerii care termina o facultate și iși înființează 
o firma pot lucra într-o clădire pe șapte-opt nivele fară să plătească nici-un fel de chirie 
sau să suporte alte cheltuieli, iar după câțiva ani, eventualele invenții pe care aceștia le 
vor crea vor fi brevetate sub sigla parcului industrial). Parcul vă avea în jur de 700 de 
firme cu activitate în industria textilă, industria chimică și cea logistic și un număr de 5500 
de salariați. 

Însă, piaţa muncii din județul Prahova a suferit transformări majore în contextul procesului 
de restructurare economică manifestate prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei 
ocupate cu 25.96% (din ultimii 10 ani), creşterea şomajului de lungă durată, creşterea 
populaţiei inactive. Impactul fenomenelor demografice asupra evoluţiei resurselor de 
muncă (scăderea natalităţii, menţinerea mortalităţii ridicate, creşterea migraţiei externe) a 
fost însoţit de efecte economice cum ar fi restructurarea economică, recesiunea, care au 
accentuat migraţia urban-rural și ocuparea în agricultura de subzistenţă, dezvoltarea pieţei 
muncii informale sau constituirea unui segment important de populaţie inactiva. 

În perioada 1990 – 2010 – rata de activitate (raportul dintre resursele de muncă și populaţia 
activă) a înregistrat un trend descrescător, trend care se continua și in deceniul urmator, cu 
valori uşor sub media regiunii Sud Muntenia.  

Numărul salariaţilor din județul Prahova înregistrează o scădere continuă de la 341 mii 
persoane în 1990 la 171 mii persoane angajate în luna aprilie 2010 și cifrele sunt în scădere 
datorită factorilor enumerați mai sus. 

Din comunicatele de presă ale AJOFM (Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 
PRAHOVA) pentru prima parte a anului 2019 reiese că rata şomajului înregistrat în județul 
Prahova este de 2,4% , fiind înregistrați 7041 șomeri din care 66% provin din mediul rural. 
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Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în 
evidenţele AJOFM Prahova (73%), urmat de cei cu studii liceale (21%). Șomerii cu studii 
superioare sunt 6%. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin 
profilare, se prezintă astfel: 2659 persoane foarte greu ocupabile, 3539 greu ocupabile, 431 
mediu ocupabile, iar 412 sunt persoane ușor ocupabile 

Având în vedere toate cele de mai sus, se observă că tendințele de dezvoltare la nivelul 

județului Prahova în intervalul 2010-2020 sunt în următoarele domenii:  

- dezvoltarea infrastructurii de transport; 

- dezvoltarea serviciilor publice și a infrastructurii sociale; 

- dezvoltarea infrastructurii informaționale și de telecomunicații și facilitarea accesului 

la serviciile IT; 

- modernizarea şi reabilitarea siturilor industriale şi a zonelor urbane; 

- reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural; 

- dezvoltarea afacerilor și în mod prioritar susţinerea IMM-urilor. 

Analizele și concluziile care trebuie trase din cele expuse in aceasta sectiune trebuie privite 
cu cateva mentiuni:  

- locurile de muncă vacante înregistrate la AJOFM se apropie dar nu reflectă integral 

piaţa muncii (în ciuda obligaţilor legale, nu toate locurile vacante sunt anunţate de 

angajatori; în general, gradul de cuprindere în evidenţele AJOFM scade cu cât creşte 

nivelul de calificare şi gradul de specializare a acestora) 

- posibile înregistrări multiple ale acelorași posturi (anunţuri de locuri vacante 

repetate în cazul neocupării). 

Profilul dominant al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele domenii (în 

ordinea descrescătoare a numărului de locuri de muncă vacante la nivel regional): mecanică, 

electric, construcții, instalații și lucrări publice, industrie textilă și pielărie, comerţ, economic, 

turism şi alimentaţie publica, protecția mediului, industrie alimentară, agricultură, fabricarea 

produselor din lemn, electromecanică.  

 Profilul tehnic a înregistrat evoluţii contradictorii, prin creşterea locurilor de muncă în 

paralel cu creşterea şomajului. Balanţa locuri de muncă-şomeri in acest domeniu este 

deficitară în majoritatea judeţelor. Creşterea numărului de şomeri în ciuda creşterii locurilor 
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de muncă vacante în cazul profilului tehnic ar putea ar avea drept cauză nepotriviri între 

exigenţele angajatorilor şi competenţele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă .  

Din punctul de vedere a domeniului relevant pentru pregătirea prin liceu tehnologic și 
învățământ profesional, distribuția locurilor de muncă vacante pe domenii de calificare este 
următoarea: 
 

 
 
În ceea ce privește domeniile de calificare specifice învățământului postliceal, cea mai 

ridicată cerere de forță de muncă se adresează domeniilor informatică, servicii, construcții, 

instalații și lucrări publice, sănătate și asistență pedagogică, electronică și automatizări. 

Din punct de vedere al domeniilor de calificare specific liceului tehnologic și învățământului 

profesional, în anul 2010, firmele au angajat absolvenți din domeniile: comerț (35,6%), 

economic (33,5%), industrie textilă și pielărie (10,2%), mecanică (9,3%). In ceea ce privește 

domeniile de calificare specifice școlilor postliceale, cele mai multe locuri de muncă ocupate 

de absolvenții promoției 2010 au fost în domeniile: servicii (40,1%),  sănătatea și asistență 

pedagogică (30%), informatică (30%). 

Firmele au tendința de a recruta în cea mai mare măsură absolvenți de învățământ superior 

(42,5%), sau absolvenți de liceu tehnologic (32,7%). 
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2.2 Județul Argeș 

Situat în bazinul Argeșului superior, județul omonim este străjuit la nord de creasta 

Făgărașilor, cu vârfurile Moldoveanu (2.543 m) și Negoiu (2.535 m), iar la sud se leagănă în 

Câmpia Româna, cumpănă de istorie a Valahiei. Astfel, de la nord la sud, se regăsesc toate 

cele trei forme de relief: munți, dealuri și câmpie, precum și două bazine hidrografice: 

Bazinul Argeș, în zona muntoasă și cea de deal și Bazinul Vedea, în zona de deal și de câmpie. 

Suprafața județului Argeș este de 6.800 km2, ceea ce reprezintă 2,9 % din suprafață totala a 

tarii, iar numărul locuitorilor sai este de 663.206. Aceștia sunt distribuiți în trei municipii 

(Pitești, Câmpulung-Muscel și Curtea de Argeș), patru orașe (Mioveni, Topoloveni, Costești 

și Stefanesti) și 95 de comune. 

Reședința de județ este municipiul Pitești, (cunoscut și sub numele de “Orașul lalelelor”). 

Această localitate este reprezentativă în ceea ce privește împletirea valorilor tradiționale cu 

aspirațiile europene ale comunității romanești. 

Județul Argeș dispune de o economie bine dezvoltată și diversificată, rezultat al eforturilor 

depuse de autoritățile locale pentru modernizare și performantă, inclusiv pentru asigurarea 

unui climat de afaceri atractiv. A  fost astfel atras un flux substanțial de investiții, atât din 

sectorul privat intern, cât și din cel extern, care a vizat deopotrivă industria, agricultura și 

serviciile. 

La nivel național, JUDEȚUL Argeș ocupă locul patru, din punctul de vedere al creșterii 

economice. 

Lider în domeniul industriei constructoare de autoturisme, “S.C. AUTOMOBILE DACIA 

GROUPE RENAULT S.A. Pitești” reprezintă principala investiție externă din județul Argeș și 

una dintre cele mai mari la nivel național. 

De la privatizare, instalația industrială a uzinei Dacia a cunoscut un proces complet de 

modernizare, operând în prezent cu un număr de 13.000 de angajați. Cu o investiție de 489 

de milioane de euro, uzina de la Pitești se situează în prezent la cele mai înalte standarde 

europene, cu metode de lucru aplicate în uzinele Grupului Renault. 

ARPECHIM - Pitești, sucursala a grupului petrolier PETROM S.A., este cea mai mare și mai 

complexă platformă petrochimică din România și un nume recunoscut pe plan intern și 

internațional.ARPO S.A. din Curtea de Arges, cunoscut producător de articole din porțelan. 
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Agricultura constituie o componentă importantă a economiei argeșene, în sectorul rural fiind 
introduse constant masuri de reformare, inclusiv prin aplicarea legislației actuale în domeniu 
și a programelor Uniunii Europene. Una din principalele zone agricole ale tarii, JUDEȚUL 
Argeș este bine cunoscut pentru culturile sale de cereale, plante industriale și fructe. Un 
domeniu cu o îndelungată tradiție în județ este cel al viticulturii, podgoriile argeșene fiind 
menționate în documente istorice încă din secolul 14. 

Arta și cultura se bucură și ele de o atenție deosebită în județul Argeș, unde funcționează 
numeroase muzee și scoli de arta populară și clasică, teatre, case memoriale și de cultură, 
asociații de specialitate. Pot fi astfel menționate Teatrul Alexandru Davila, Galeriile de Arta 
și Centrul de Creație din Pitești, casele memoriale George Toparceanu, Liviu Rebreanu și Dinu 
Lipatti, casa de cultură din Curtea de Argeș, cele din Câmpulung Muscel și din Mioveni, 
muzeul de artă populară din comuna Domnești și Muzeul Pomiculturii și Viticulturii Golești. 

În fine, dar nu în ultimul rând, nu sunt de neglijat zăcămintele de uraniu din judeţ – sursa 
energetică a viitorului, de ţiţei şi gaze naturale, cărbuni, minereuri nemetalifere – materia 
primă a industriilor specifice. Utilizarea acestor resurse a fost premisa dezvoltării nu numai 
industriale ci şi agricole a județului. 

Județul Argeș în câteva cifre: 
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Oferta pe piața forței de muncă din județul Prahova 

 

 

Evoluția populatiei in județul Argeș (sursa ISSEE) 

  

Populaţia totală, la 1 iulie 
  

1992 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

România 22810035 21794793 21733556 21673328 21623849 21584365 21537563 

Regiunea 
Sud 
Muntenia 3559737 3374916 3358392 3342042 3329762 

3312342 3300801 

JUDEȚUL 
Argeş 

681206 652950 650502 647437 646320 644590 644236 

Sursa: INS , Anuarul Statistic 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
 

 

Județul Argeș are un grad de urbanizare de aproape 47%, în timp ce în mediul rural se află 

7% din populația județului. Distribuția populației pe grupe de vârstă, în județul Argeș 

păstrează aspectul general de la nivelul regiunii Sud Muntenia, reflectă un proces de 

îmbătrânire demografică, datorat în principal scăderii natalității, care a determinat 

reducerea absolută și relativă a populației tinere (0-14 ani) și creșterea numărului și a 

ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste). Din punct de vedere demografic, principalii 



 
 

 
Titlu proiect: „ Programe de invatare la locul de munca pentru elevi și studenti” 
Cod MySMIS proiect: 108247 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 6 – Educație și competențe 
Obiectivul specific: 6.13, 6.14 

 

 

factori care acționează asupra mărimii și structurii populației sunt: fertilitatea, mortalitatea 

și migrația. 

Cererea pe piață forței de munca din județul Argeș 

Cifra de afaceri, investiții brute, nete și personalul unităților locale active din industrie, 

construcții, comerț și alte servicii, pe activități ale economiei naționale sunt prezentate în 

tabelul următor (în miliarde lei): 

     
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AGRICULTURA și 
SILVICULTURĂ 

389.6 375.5 596.5 784.1 675.4 767.3 744.1 849.7 

Agricultură, vânătoare și 
silvicultură 

389.5 375.5 596.4 784 675.3 767.2     

Pescuit și piscicultură 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1     

Industrie, din care: 1186.3 1969.7 2240 3028.9 3901.1 4760.5 5033.6 7191.2 

Industrie extractiva 76.8 140.1 86.7 135 201.5 281.1   394.1 

Industrie prelucrătoare 1039.6 1722.1 2023.2 2752.2 3541.8 4311.3   6575.3 

Energie electrică,  
termică, gaze, apă 

69.9 107.5 130.1 141.7 157.8 168.1   221.8 

Constructii 163.3 243.3 315 434.5 536.9 776.6 1092.9 1452.2 

Servicii, din care: 1142.5 1626.7 2270.6 2751.1 3421.9 4087.1 5152.3 6225.8 

Comerţ1) 234.2 320.2 450.6 539.4 612.6 728.1 

2305.5 

1106.9 

Hoteluri și restaurante 36 61.7 65.1 84.1 117.5 136.3 212.8 

Transport, depozitare, 
comunicaţii 

337.6 420.4 529.2 678.1 856.5 1062.4 1491 

Intermedieri financiare 48.5 68.4 68.2 90.2 101.9 95.2 

1588.4 

176.8 

Tranzacţii imobiliare, 
prestări servicii pt. 
întreprinderi 

210.2 314.6 515.8 637.3 818.2 1001.1 1748.2 

Administraţie publică și 
apărare 

92.2 136.9 262.4 248.3 321.2 366.3 

1258.4 

462.6 

Învăţământ 93.4 123.1 162.5 219.1 259.3 295.5 493.1 

Sănătate și asistenţă 
socială 

45.5 96.3 126 147.2 181.9 195.5 331.8 

Alte activ. de servicii 
colective, sociale și 
personale 

44.9 85.1 90.8 107.4 152.8 206.7   202.6 

Servicii de intermediere 
financiara indirect 
masurate (SIFIM)3) 

-48.9               

TOTAL VAB 2832.8 4215.2 5422.1 6998.6 8535.3 10391.5 12022.9 15718.9 
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Mai jos sunt redate investițiile brute la nivel de judet, pe ramură de activitate, conf INSEE  

  - mil. lei (preţuri curente) - 

JUDEȚUL  Argeş 
Anul 

2004 2005 2006 2007 2008 

               Total 26744 2260 2807 4902 4773 

Industrie extractivă  1876 56 73 179 574 

Industrie prelucrătoare 17442 1325 1649 2794 2141 

Energie electrică şi termică, gaze și apă 1118 146 136 229 126 

Construcţii 963 100 147 245 263 

Comerţ 1) 3056 399 399 831 913 

Hoteluri şi restaurante 125 21 25 51 57 

Transport, depozitare şi comunicaţii 1428 141 197 333 405 

    Tranzacţii imobiliare și servicii pt. 
întreprinderi 620 61 157 205 256 

Învăţământ 2) 2 1 2 4 3 

Sănătate și asistenţă socială 2) 35 6 13 20 12 

Alte activităţi de servicii colective, 
sociale şi personale 79 4 9 11 23 

 

Având în vedere toate cele de mai sus, se observă că tendințele de dezvoltare la nivelul 

județului Argeș în intervalul 2010-2020 sunt în următoarele domenii:  

- dezvoltarea infrastructurii de transport; 

- dezvoltarea serviciilor publice și a infrastructurii sociale; 

- dezvoltarea infrastructurii informaționale și de telecomunicații și facilitarea accesului 

la serviciile IT; 

- modernizarea şi reabilitarea siturilor industriale şi a zonelor urbane; 

- reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural; 

- dezvoltarea afacerilor și în mod prioritar susţinerea IMM-urilor 

 

2.3 Județul Vâlcea 

Județul Vâlcea este unul dintre cele 42 de judeţe ale României. Reşedinţa lui este municipiul 

Râmnicu Vâlcea. Are o populaţie de 406.555 de locuitori şi suprafaţă de 5.765 km² şi se 
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învecinează cu judeţele Alba și Sibiu la nord, JUDEȚUL Argeş la est, JUDEȚUL Olt la sud și sud-

est, JUDEȚUL Dolj la sud-vest, JUDEȚUL Gorj la vest și județul Hunedoara la nord-vest. Din 

punct de vedere administrativ, JUDEȚUL Vâlcea este împărţit în 2 municipii, 9 oraşe şi 78 de 

comune. Prin aşezarea sa geografică, JUDEȚUL Vâlcea beneficiază de aproape toate formele 

majore de relief: munţi, dealuri subcarpatice, podiş și lunci cu aspect de câmpie, dispuse în 

trepte de la nord la sud, întregite de defileele ale Oltului şi Lotrului, străjuite de munţii Cozia, 

Căpăţânii, Făgăraş, Lotru și Parâng. Aici între masivele de munţi se află una din cele mai mari 

depresiuni intramontane din judeţ, cunoscută sub numele de Ţara Loviştei. Două treimi din 

suprafaţa JUDEȚULui sunt ocupate de Podişul Getic și Subcarpaţii Getici, cu altitudini între 

400–800 m. Râul Olt străbate JUDEȚUL pe o distanţă de 135 km, primind apele a numeroşi 

afluenţi din care cel mai important este Lotrul. Acest bazin hidrografic, care se află în partea 

dreaptă a Oltului, cuprinde aproape toată suprafaţa JUDEȚULui. Această reţea hidrografică 

este întregită de numeroase lacuri: Gâlcescu, Zănoaga Mare, Iezerul Latoriţei (lacuri 

glaciare), Vidra, Brădet, Cornet, Călimăneşti, Dăeşti, Râmnicu Vâlcea, Râureni, Govora, 

Slăviteşti, Ioneşti,Zăvideni, Drăgăşani (lacuri artificiale pe Lotru şi Olt pentru hidrocentrale) 

şi lacurile sărate de la Ocnele Mari. 

Județul Vâlcea ocupă o suprafaţă de 5.765 km2, reprezentând 2,4% din suprafaţa totală a 

ţării, situându-se pe locul 20 în ierarhia judeţelor în raport cu acest indicator.  

La sfârşitul anului 2012 județul Vâlcea era împărţit în 89 de entităţi administrative, respectiv: 

două municipii – Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani şi nouă oraşe – Băile Govora, Băile Olăneşti, 

Brezoi, Băbeni, Bălceşti, Berbeşti, Călimăneşti, Horezu şi Ocnele Mari, în a căror componenţă 

intră și 32 de sate, precum şi 78 de comune în componenţa cărora intră 560 de sate. 

 

Județul Vâlcea ocupă locul 3 pe ţară raportat la numărul satelor şi locul 7 în raport cu 

numărul oraşelor. 

Ramura industrială reprezentativă pentru economia județului  Vâlcea este chimia care 

asigură valorificarea superioară a resurselor de calcar şi sare de pe teritoriul județului. 

Importante, de asemenea, prin contribuţia lor sunt industria minieră, industria de exploatare 

și prelucrare a lemnului, industria de morărit și panificaţie și cea de prelucrare a cărnii, 

precum şi industria uşoară, a pielăriei şi încălţămintei. 
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PIB realizat la nivelul JUDEȚULui Vâlcea reprezintă, în medie, în perioada 2008-2014, 1,46% 

din PIB-ul realizat la nivel naţional, plasând județul în primele douăzecişicinci pe ţară. 

În raport cu nivelul PIB realizat în anul 2012, respectiv de 8,1 miliarde lei, județul Vâlcea se 

situează pe locul douăzecişitrei la nivel naţional. 

Evoluţia PIB din perioada 2008 – 2012 relevă efectele negative induse de criza economică 

mondială asupra economiei naţionale, dar şi asupra economiei JUDEȚULui Vâlcea.  

La nivelul județului, structura PIB pe categorii de resurse, prezentată în graficul de mai jos, 

relevă faptul că cea mai mare contribuţie la formarea acestuia o are industria, respectiv cea 

prelucrătoare, a cărei pondere este de 30,1%, faţă de 28,8% cât este contribuţia la nivel 

naţional, urmată de comerţ cu 13,7%, administraţia publică cu 10,7%, construcţiile cu 8,9% 

și agricultura cu 8,6%. 

Cu un numar de peste 27300 de agenti economici inregistrati (1.32% din totalul national), 

JUDEȚUL Vâlcea are o cifra de afaceri de aproape 1% din cifra de afaceri a Romaniei. In 

JUDEȚUL Vâlcea erau inregistrati 79981 de salariati la sfarsitul anului 2018, din totalul de 

355320 locuitori in 2012 (salariatii reprezentand 12.2% din populatie).  

Conform datelor statistice dintre cele mai mari companii, functie de cifra de afaceri și numar 

de angajati inregistrati, enumeram mai jos:  

- OLTCHIM S.A. 
- CIECH SPOLKA AKCYJNA VARŞOVIA SUCURSALA RÂMNICU VÂLCEA 
- VEL PITAR S.A. 
- CET GOVORA S.A. 

 

Chimia vâlceană are două unităţi emblematice pentru industria românească: S.C. Oltchim 

S.A, şi Uzinele Sodice Govora S.A. unde se produc mai mult de 70 de produse diferite utilizate 

în industrie, agricultură și construcţii. O parte din produse constituie materii prime sau 

intermediare pentru alte ramuri, însă aceste două mari unităţi lucrează mult sub volumul de 

muncă normal, suferind o puternică diminuare a cererii pe piaţă şi a rentabilităţii acestora. 

Industria constructoare de maşini este reprezentată de societatea comerială cu capital mixt 

româno-francez Vilmar S.A. Rm. Vâlcea şi Hervil S.A. Rm.Vâlcea. 
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Vâlcea este un important centru de producţie de energie electrică din România. Amenajările 

hidroenergetice de pe râurile Lotru și Olt reprezintă cele mai mari amenajări de pe râurile 

interioare, cu o putere instalată de peste 1100 MW, din care 510 la centrala Lotru Ciunget. 

Cu o bogată tradiţie este industria de exploatare și prelucrare a lemnului. Societăţile 

comerciale, in totalitate cu capital privat, produc mobilă, panouri din plăci aglomerate, 

binale.În acest sector se manifestă o accentuată tendinţă de modernizare , prin asimilarea 

în fabricaţie, a tehnologiei de fabricaţie a lemnului stratificat.  

Societăţile comerciale de industrie alimentară prelucrează și produc: produse din lapte, 

carne, panificaţie, conserve de legume şi fructe, sucuri naturale din fructe. 

Principala atracţie turistică a județului Vâlcea o constituie staţiunile balneoclimaterice. 

Oferta turistică a JUDEȚULui cuprinde mai mult de 11000 locuri de cazare, baze de tratament  

balnear și o extinsă reţea de localuri de alimentaţie publică.  

Situat la o altitudine medie, în mijlocul dealurilor subcarpatice și având o climă blândă, 

județul Vâlcea este renumit pentru legumele şi fructele sale. În zona Drăgăşani se obţine o 

mare varietate de vinuri şi struguri de masă. Speciile pomicole sunt din cele mai variate de 

la pruni, meri la aluni şi nuci. 

Bine reprezentate sunt, de asemenea, culturile de cereale (porumb, orz, grâu), de legume şi 

fructe. Cele mai bine reprezentate sectoare agricole din JUDEȚUL Vâlcea sunt cele pomicol 

şi viticol, datorită în primul rând reliefului deluros şi climei potrivite. 

Raportat la clasele de mărime ale întreprinderilor, 74.7% din totalul investiţiilor brute s-a 

făcut în întreprinderile mari (250 salariaţi şi peste), urmate de unităţile mijlocii (10.2%), mici 

(8.5%) şi micro (6.6%), înainte de anul 2008, în prezent procesul a suferit o mare schimbare 

în sensul că principalele investiţii se realizează în IMM-uri cu un număr mic de angajaţi. 

Dacă se face o comparaţie cu structura valorii adăugate brute realizată în Uniunea 

Europeană se pun în evidenţă decalaje semnificative în ceea ce priveşte dezvoltarea 

serviciilor a căror contribuţie  se situează cu mult sub media UE-27.  

Ponderea mare a industriei corelată cu evoluţiile descrescătoare din ultimii ani  evidenţiază 

pe de o parte potenţialul Romîniei în acest sector, sugerând însă că evoluţiile viitoare sunt 

condiţionate de măsura în care vom face faţă presiunii concurenţiale crescânde, prin 
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creşterea competitivităţii şi dezvoltarea prioritară a unor  activităţi industriale cu valoare 

adăugată mare. 

Aşa cum reiese din date AJOFM  Vâlcea ponderea contractelor de muncă este majoritară în 

companiile cu capital autohton, deși anul 2017 a înregistrat un avans al angajaţilor din 

multinaţionale (peste 10.000). Și rata şomajului este sub 5%, aceasta variind între 4,91% şi 

4,72%, pe parcursul anului 2017. 

Cererea și oferta pe piata fortei de munca din JUDEȚUL Vâlcea 

 
Evolutia populatiei in JUDEȚUL Vâlcea  

 

 

 

An Populatie judet Vâlcea 
1948 341,590 
1956 362,356 
1966 368,779 
1977 414,241 
1992 436,298 
2002 413,247 
2011 355,320 
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Se aşteaptă ca şi în următorii ani tendinţa de scădere a populaţiei totale a JUDEȚULui să 

continue, pe toate grupele de vârstă, aşa cum este previzionat în proiecţiile INS asupra 

populaţiei regiunii pentru perioada 2003-2025.  

Efectele social - economice ale acestei evoluţii a populaţiei JUDEȚULui din ultimii ani, vor fi 

de ordin negativ şi vor atrage după sine schimbări la nivelul diferitelor subpopulaţii 

(populaţia şcolară, populaţia feminină în vârstă fertilă, populaţia în vârstă de muncă ş.a.). 

Astfel, conform prognozelor INS, populaţia regiunii va fi în anul 2015 de 372,4 mii persoane, 

iar în 2025 de 348,8 mii persoane, înregistrând o scădere în perioada 2005-2025 de 9,5% faţă 

de 15,4% cât se preconizează pentru nivelul regiunii Sud Vest Oltenia 

De asemenea, la nivelul populaţiei de vârsta şcolară, tendinţa de scădere se menţine, pe 

toate grupele de vârstă şcolară; în anul 2015 populaţia totală de vârstă şcolară (3-24 ani) va 

fi 91 mii persoane, iar în 2025 de 74,5 mii persoane, scăderea pe intervalul de timp 2003-

2025 urmând a fi de 18,14%. 

Circa un sfert (24%) din angajatorii chestionaţi la nivel regional s-au confruntat cu un deficit 

de forţă de muncă în ultimele 6 luni, concretizat prin locuri de muncă vacante neocupate 

într-un procent de 8% din numărul total de salariaţi.  

Cel mai mare deficit pare să se înregistreze în sectoarele construcţii (35% din întreprinderi, 

14,8% din numărul de salariaţi), hoteluri şi restaurante (29% din întreprinderi, 13,1% din 

numărul de salariaţi), agricultură (25% din întreprinderi, 16,2% din numărul de salariaţi), 

industria prelucrătoare (28% din întreprinderi, 8,3% din numărul de salariaţi), transport 

depozitare, comunicaţii (25% din întreprinderi, 6,6% din numărul de salariaţi).  

În rândul firmelor din eşantion, par să se fi confruntat cu cele mai mari deficite judeţele 

Mehedinţi, Olt, Vâlcea  – acestea fiind şi judeţele cu cel mai mare flux de forţă de muncă în 

cadrul anchetei (angajări în ultimele 6 luni). 

În rândul firmelor investigate, sub rezerva limitelor de reprezentativitate a eşantionului, în 

topul celor mai mare număr de angajări în ultimele 6 luni par să intre ocupaţiile din cadrul 

domeniilor:construcţii (20,1%),transport, poştă și telecomunicaţii (14,5%) hoteluri şi 

restaurante (13,9%). 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în JUDEȚUL Vâlcea 
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Domeniul de educaţie și formare profesională 

Ponderi previzionate ale cererii 

de formare profesională 

pentru 2013-2020 

(%) 

Agricultură 5 

Chimie industrială 2 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 5 

Comerţ 7 

Economic 7 

Electric 10 

Electromecanică 1 

Electronică şi automatizări 9 

Fabricarea produselor din lemn 4 

Industrie alimentară 5 

Industrie textilă şi pielărie 2 

Materiale de construcţii 1 

Mecanică 24 

Turism și alimentaţie 10 

Protecţia mediului 8 

Tehnici poligrafice 0 
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2.4 Județul Iași 

Poziţia geografică - Situat în partea de nord-est a României, în Podişul Moldovei, județul Iași 

este mărginit la vest de râurile Moldova şi Siret, iar la est, de râul Prut (care constituie şi 

graniţa cu Republica Moldova); teritoriul JUDEȚULui se află la intersecţia paralelei 470 N cu 

meridianele 27-280 E, învecinându-se cu judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ şi Vaslui. Având 

o suprafaţă de 5476 Km2 (2,3% din teritoriul României), JUDEȚUL Iași se plasează între 

judeţele medii ca întindere (locul 23), iar din punct de vedere al populaţiei (826.552 – 

locuitori la 1.07.2008, respectiv 3,8 % din totalul pe ţară), se situează pe locul 2 (după 

municipiul Bucureşti). Relieful JUDEȚULui este alcătuit din dealuri prelungi (cu înălţimi între 

200 şi 593 m) şi văi largi, cu şesuri aluviale extinse,ce aparţin Podişului Sucevei, Podişului 

Bârladului (Central – Moldovenesc) şi Câmpiei Moldovei. 

Organizarea administrativ teritorială a județului Iași include 2 municipii (Iaşi şi Paşcani), 3 

oraşe (Tg.Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei), 93 comune cu 418 sate. Reşedinţa județului este 

municipiul Iaşi, unul din principalele oraşe ale României, important centru universitar, cu o 

bogată activitate ştiinţifică, cultural - artistică şi economică. 

Administrarea teritorială cuprinde 2 muncipii (Iaşi - reşedinţă de judeţ şi Paşcani, 3 oraşe (Tg. 

Frumos, Hîrlău şi Podu Iloaiei), 93 de comune şi 418 sate Conform datelor furnizate de INS, 

populatia stabila totala a JUDEȚULui Iași la 01.07. 2009  era de 829973 locuitori, 

reprezentand 22,22 % din cea inregistrata la nivelul regiunii Nord Est. Faţă de 826552 

persoane în 2008, se remarcă o creştere a numărului populaţiei cu  0,41%.  

Din cele șase județe ale regiunii, cei mai multi locuitori sunt concentrati in județul Iasi. Dacă 

la nivel naţional populaţia scade, având un indice negativ, la nivelul județului se înregistrează 

o situaţie pozitivă, existând o creştere de 1,57% faţă de anul 1990. 

Până în anul 2002 (inclusiv), regiunea Nord-Est a fost singura regiune din Romania care a 

înregistrat valori pozitive ale sporului natural. După aceasta dată, sporul natural este negativ, 

urmând tendința din planul national. 
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Concluzia estențială care se desprinde reflectă faptul că după mediul de rezidența 

predomină populația din mediul rural 53% față de urban 47% consecințele, masurile ce pot 

fi recomandate vor fi analizate coraborat cu  informațiile din celelalte domenii. 

Evoluția populației în JUDEȚUL Iași este redata mai jos (sursa ISSEE) 

 

 

 

 

 

Variatia estimată a categoriei de 
vârstă 15-24 ani 
Sursa: INS 
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Indicatori economici în județul Iași  

Structura economică a județului Iași poate fi analizată atât din punct de vedere al numărului 

de unităţi active şi al numărului de salariaţi pe principalele ramuri ale economiei, cât şi din 

punct de vedere al contribuţiei principalelor activităţi la cifra de afaceri (CA) sau la produsul 

intern brut (PIB). 

Ponderea pe clase de mărime a nr. de unităţi locale active. JUDEȚUL Iaşi, 2009 

Activitatea Unităţi locale 

active 

Cifra de afaceri Investiţii Număr de 

personal 

număr % mil.lei % mil.lei % mii pers. % 

Total 14749 100,0 17325 100,0 1734 100,0 108,8 100,0 

industrie 1542 10,6 5029 29,0 670 38,6 31,5 29,0 

construcţii 1376 9,3 1900 11,0 242 14,0 13,8 12,6 

comerţ 6249 42,5 7800 45,0 272 15,7 27,6 25,4 

servicii 5532 37,6 2596 15,0 550 31,7 35,9 33,0 

 

Conform datelor oferite de Direcția Generala a Finanțelor Publice a JUDEȚULui Iași, 

activitățile preponderente sunt cele de comerț, industrie și construcții, cu mențiunea că a 

scăzut și numărul de societăți care desfășoară aceste activități. 
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Printre sectoarele de tradiţie ale județului Iași menţionăm industria textilă, a construcţiilor 

şi a materialelor de construcţii, metalurgia şi industria agro-alimentară. Pe lângă aceste 

domenii tradiţionale, un alt sector cu potenţial ridicat pentru viitor poate fi considerat IT-ul 

și cercetarea ştiinţifică în domeniu. Anticipăm o creştere remarcabilă și în domeniul 

serviciilor, cu precădere în turism, care are valenţe culturale deosebite la nivelul JUDEȚULui 

nostru 

O analiză a primelor 100 de firme din judeţ, în ordinea descrescătoare a cifrei de afaceri are 

următoarea  ierarhie pentru primele zece: 

  

Nr. 

crt 
Firma CAEN Activitate 

1 E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA 3513 Distribuţia energiei electrice 

2 BUILD CORP SRL 4120 
Lucrări de construcţii a clădirilor 

rezidenţiale şi nerezidenţiale 

3 
CENTRALA ELECTRICA DE 

TERMOFICARE IASI(C.E.T.) SA 
3530 

Furnizarea de abur şi aer 

condiţionat 

4 ANTIBIOTICE SA 2110 
Fabricarea produselor 

farmaceutice de bază 

5 EUROVINO INTERNATIONAL SRL 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 

6 
INDUSTRIALIZAREA CARNII (KOSAROM) 

SA 
1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii 

7 
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS 

IAȘI SA 
2420 

Producţia de tuburi, ţevi, profile 

tubulare şi accesorii pentru 

acestea, din oţel 

8 REMAT SA 3832 
Recuperarea materialelor 

reciclabile sortate 

9 
CONSTRUCTII FEROVIARE IAȘI - GRUP 

COLAS SA 
4211 

Lucrări de construcţii a drumurilor 

şi autostrăzilor 

10 IASICON SA 4120 
Lucrări de construcţii a clădirilor 

rezidenţiale şi nerezidenţiale 
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În telecomunicaţii se remarcă un proces alert de modernizare care se va accentua în viitor, 

datorită creşterii gradului de acoperire şi expansiunii noilor tehnologii atât în  telefonia cu fir 

cât şi în telefonia mobila. Schimbările tehnologice în domeniu, vor antrena modificări în 

profilul unor calificări (ex. competenţele IT pentru sistemele de transfer integrat de date, 

voce şi imagine). 

Adaptarea la standardele UE pentru protecţia mediului conduce la o nevoie în creştere de 

personal specializat dar şi de dezvoltare a unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea 

tehnică generală, indiferent de specialitate. 

Din comunicatele de presa ale AJOFM (Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 

IASI) pentru septembrie 2019 reiese ca rata şomajului înregistrat în județul Iași este de 3%, 

fiind înregistrați 8877 șomeri din care 83.6% provin din mediul rural. 

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistrați în 

evidențele AJOFM Iași (31,85%), urmat de cei care au absolvit școala profesională sau arte și 

meserii (25,99%), şi cei cu studii primare și fără studii (25,35%).Șomerii cu nivel de instruire 

liceal și postliceal reprezintă 12,85% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii 

superioare sunt 3,97%. 

Principalele constatări:  
- analizând perioada 2013 – 2017 se observă că după anul 2013, tendința este ascendentă, 

numărul de firme active începând să crească în toate sectoarele. De asemenea cifra de 
afaceri a continuat să aibă un trend ascendent;  

- serviciile deţin ponderile cele mai importante la numărul de unităţi cca 41% iar comerțul 
deține ponderea la cifra de afaceri cu 29,94%;  

- industria, cu cca. 7,9% din numărul de unităţi, și 26% din salariați, contribuie cu peste 
29% la cifra de afaceri şi cca 22,5% la volumul de investiţii brute;  

- construcţiile deși au crescut ca nr. de unități, și-au menținut cifra de afaceri şi numărul 
de salariaţi (8-11%), ocupând la volumul investiţiilor cca 12%;  

- serviciile ocupă ponderi importante la numărul de unităţi (41%), investiţii (peste 47%) şi 
numărul de salariaţi (27%), în timp ce la cifra de afaceri contribuie cu cca 18%.  

- se remarcă faptul că ponderea covârşitoare a unităţilor active este deţinută de 
întreprinderile mici cu până la 9 salariaţi ( 88%), urmate de cele mijlocii (10,9%), în timp 
ce intreprinderile mari şi-au păstrat ponderea în ultimii doi ani.  
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- clasamentul sectoarelor industriale la nivelul JUDEȚULui rămâne în continuare condus 
detașat de fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, cu o pondere de 35,6%, în ușoară 
reducere față de anul precedent (37,6%), urmată de industria alimentară (15,3%) în 
creștere cu aproape 2 procente, industria metalurgică, fabricarea produselor 
farmaceutice de bază, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, producţia şi furnizarea de 
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă etc. 

 

2.5 Județul Olt 

Județul Olt este un județ în regiunile Oltenia (partea situată de la  vest  de râul Olt, fostul 

județ Romanați) și Muntenia (partea situată la est de râul Olt), în sud-vestul României, situat 

în partea de sud a ţării,  pe  cursul  inferior  al  râului  care  i-a  dat  numele  şi  face  parte  

din  categoria  judeţelor riverane fluviului Dunărea.  

Prin portul dunărean Corabia are ieşire la Marea Neagră. Suprafaţa totală de 5.498 kmp, 

reprezentând  2,3% din teritoriul ţării, situează județul Olt pe locul 22 la nivelul României ca 

suprafaţă. Din punct de vedere al populaţiei, județul ocupă locul 18 cu 436.400 locuitori (in 

2011). Din punct de vedere administrativ, județul Olt cuprinde 8 oraşe, dintre care 2 

municipii, 112comune. Se învecinează cu județul Vâlcea la Nord, judeţele Argeş și Teleorman 

la Est, fluviul Dunărea la Sud pe o distanţă de 45 km, care-l desparte de Bulgaria și județul 

Dolj la Vest. 

Populatia  la  recensamintele  din  anii  1948,  1956,  1966,  1977,  1992,  2002  și 2011 este 

prezentată în tabelul de mai jos 
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Structura populației în procente, în  JUDEȚUL Olt pe grupe de vârstă în 2011 este prezentată 

în graficul urmator 

 

Densitatea populaţiei în județul Olt a scăzut în ultimii ani, atât ca urmare a scăderii natalităţii  

cât  şi  datorită  fenomenului  de  migraţie.  Conform  datelor  I.N.S. –Direcţia  Judeţeană  de 

Statistică Olt, densitatea populaţiei în JUDEȚUL Olt în anul 2010 a fost de 84,1 locuitori/kmp, 

în timp ce în anul 2016 este de  81,86 locuitori/kmp. 

Proiecţii demografice la orizontul anului 2025 

Se aşteaptă ca şi în următorii ani tendinţa de scădere a populaţiei totale a județului să 

continue, pe toate grupele de vârstă, aşa cum este previzionat în proiecţiile INS asupra 

populaţiei regiunii pentru perioada 2003-2025. Efectele  social-economice ale acestei 

evoluţii a populaţiei județului din ultimii ani, vor fi de ordin negativ şi vor atrage după sine 

schimbări la nivelul diferitelor subpopulaţii (populaţia şcolară, populaţia feminină în vârstă 

fertilă, populaţia în vârstă de muncă ş.a.). Populaţiei de vârsta şcolară (3-24) are cele mai 

mari scăderi la nivelul regiunii și al județului Olt. Pe grupa de vârstă şcolară 3-6 ani scăderea 

este de 40,7% (la nivel regional este de 19,7%); la grupa de vârstă şcolară 7-10 ani scăderea 

este de 49,2%% (la nivel regional este de 33,2%); la grupa de vârstă şcolară 15-18 ani 

scăderea este de 67,2% (la nivel regional este de 41,9%). 
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Monografia economica a județului Olt 

Evolutia produsul intern brut (PIB) și valoarea adăugată brută (VAB) in JUDEȚUL Olt este 

redata mai jos: 

JUDEȚUL Olt 
(lei/locuitor)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

8384,5 9047,4 9646,6 10264,4 10949,3 11672,6 

 

Județul Olt înregistra la nivelul anului 2012 un numar de 18 de întreprinderi mari, dintre care 

13 activau în industria prelucrătoare. Similar cu situaţia întalnită în celelalte judeţe ale 

regiunii, se observă că o mare parte din principalele produse industriale ale județului se 

regăsesc în domeniul de activitate al întrepinderilor  cheie  din  judeţ:  aluminiu  şi  aliaje  

primare  (Alro  SA  Slatina),  producţia  de  piese  şi accesorii  pentru  autovehicule  (Altur  SA  

Slatina,  Pirelli  Tyres  Romania  SA  Slatina),  fabricarea  de produse  din  minerale  nemetalice  

(Electrocarbon  SA  Slatina),  ţevi  din  otel  (TMK-Artrom  SA),  osii montate pentru vagoane 

(Romvag SA Caracal, SMR SA Balş), confecţii (Romaniţa SA Caracal). De asemenea, se observă 

prezenţa investiţiilor străinela câteva firme cheie din judeţ: Alro SA Slatina  (Vimetco  N.V  

Olanda),TMK-Artrom  SA  (TMK  Rusia),    Pirelli  Tyres  Romania  SA    (Pirelli  Corporate Italia) 

.Sectorul primareste reprezentat de industria extractivă -Schela Ciureşti. Sectorul 

secundareste reprezentat de holdingul SC ALRO SA Slatina. Sectorul terţiar este reprezentat 

de SC TMK-Artrom SA Slatina, SC Pirelli Slatina, SC ALTUR SA Slatina, SC SMR Balș, SC 

ROMVAG Caracal.Datele statistice pentru perioada 2008-2013 evidenţiază dinamica 

unităților locale active, care pe total au crescut ca număr de firme (cu 1,68% în anul 2013 

fata de anul 2012). Dinamica personalului la nivelul  județului  Olt  pe  activități    ale  
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economiei  naţionale  în  perioada 2012-2014 demonstrează  o creştere totală de 0,83 % , 

evidențiindu-se o creștere de 0,8 % în agricultura, o scadere 0,07 % în industrie  , iar în 

sectorul construcții dinamica personalului arată o usoara  crestere ,de  6,38  % în anul 2014 

fata de anul 2012. La  nivelul  anului  2014 ponderea cea mai mare a personalului era 

înregistrată în sectoarele industrie (23.249 persoane reprezentând 34,72 % din total), 

comerț (8360 persoane reprezentând 12,48 %),  construcţii (6633 persoane,  reprezentând 

9,90 %), sănătate şi asistenţă socială (6182 persoane reprezentând  9,23  %), administrație 

publică și apărare (3476 persoane reprezentând 5,19 %), servicii administrative și servicii 

suport (3091 persoane reprezentând 4,61 %), şi transporturi, depozitare (2340 persoane, 

reprezentând 3,49 %). 

Top întreprinderi după cifra de afaceri din județul Olt 

 

În Olt, din datele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM), la sfârșitul 

lunii iunie, se înregistra o rată a şomajului de 5,36%, corespunzătoare unui număr de şomeri 

de 8.673 persoane, aceasta înregistrând un trend crescător faţă de sfârşitul lunii mai 2020, 

când rata şomajului a fost de 5,09 %. Potrivit AJOFM Olt statisticile arată că 3.955 din şomerii 
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înregistraţi sunt femei. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.605 șomeri provin din 

mediul rural și  2.068 sunt din mediul urban. 

2.6 Județul Maramureș 

Județul Maramureş este situat în nordul României la graniţa cu Ucraina, fiind suprapus 
grupei nordice a Carpaţilor Orientali şi Depresiunii Maramureş, și se învecinează cu judeţele 
Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj (la sud), Suceava (la est), Satu Mare (la vest). Județul Maramureş 
are o suprafaţă de 6 304 kmp (ocupând 2,64 la sută din teritoriul României). 
 
Relieful este predominant muntos, reprezentat de lanţul vulcanic al grupei nordice a 
Carpaţilor Orientali, și anume Munţii Oaş, Gutâi şi Ţibleş (Vf. Ţibles - 1839 m), şi de lanţul 
cristalin format din Munţii Maramureşului (Vf. Farcău - 1957 m, Vf. Toroiaga - 1930 m) şi 
Munţii Rodnei (Vf. Pietrosu Mare - 2303 m, Vf. Ineu - 2279 m). Aceste două lanţuri muntoase 
(cel vulcanic şi cel cristalin) înconjoară marea depresiune a Maramureşului. Pe teritoriul 
JUDEȚULui Maramureş mai sunt prezente şi o serie de dealuri şi podişuri (Dealurile Codrului, 
Dealurile Chioarului), ce aparţin fie de Subcarpaţii Transilvăneni, fie de Podişul Transilvaniei. 
 
Resurse naturale 
 
Județul Maramureş dispune de resurse naturale într-o mare varietate şi bogăţie pe teritoriul 
său, astfel: 

- minereuri polimetalice la Ilba, Nistru, Băiţa, Herja, Baia Sprie, Şuior, Cavnic, Băiuţ, 
Ţibleş, Baia Borşa, Vişeu etc.; 

- minereuri cuprifere la Nistru, Poiana Botizii, Baia Borşa, Vişeu etc.; 

- minereuri aurifere la Săsar, Valea Roşie, Dealu Crucii, Şuior, Băiţa; 

- minereuri de fier și mangan la Răzoare; 

- depozite de bentonită la Valea Chioarului şi Răzoare; 

- acumulări de şisturi bituminoase la Vişeu, Borşa, Săcel şi Târgu Lăpuş; 

- roci diverse și foarte utile, cum ar fi: andezite, amfibolite, calcare, gresii, tufuri 
vulcanice, roci folosite pentru placaje decorative, roci silicoase pentru abrazivi, pietriş 
și nisip în albiile râurilor Someş, Lăpuş, Tisa, Iza, Vişeu, Ruscova. 

 
Principalele localitati din județul Maramureș sunt: municipiul Baia Mare, municipiul Sighetu 
Marmatiei, orasele Baia Sprie, Borsa, Cavnic, Dragomiresti, Salistea de Sus, Seini, Somcuta 
Mare, Tauti Magherausi, Targu Lapus, Ulmeni și Viseu de Sus. JUDEȚUL Maramures are 63 
de comune cu 214 sate. 
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Producţia industrială a județului Maramureş este destinată atât satisfacerii cerinţelor de 
consum ale pieţei interne, cât şi livrării la export. Valoarea producţiei industriale relizate în 
anul 2010 ajunge  la 4,135 milioane lei, superioară celei din anul 2009 cu 15,7 la sută. 
 
Principalele ramuri care au contribuit la producţia industrială a județului Maramureş au fost 
cele din cadrul industriei prelucrătoare, care reprezintă peste 90 la sută din total. În cadrul 
acesteia, cele mai importante ramuri sunt industria alimentară, prelucrarea lemnului, 
industria metalurgică, aparataj electric etc. În cadrul industriei prelucrătoare a județului, 
ponderea cea mai însemnată pana in anul 2010 a deţinut-o firma SC Eaton Electro Producţie 
SRL, care în anul 2010 a avut o cifră de afaceri de aproximativ 741 milioane lei, 1751 salariaţi, 
un capital social subscris şi vărsat de 23 milioane lei şi a realizat un profit de 24 milioane lei. 
 
Volumul investiţiilor brute şi cel al investiţiilor nete au crescut până în anul 2008, după care 
acestea au scăzut datorită crizei. În anul 2008 valoarea investiţiilor brute era de 1 504 
milioane lei, din care 478 milioane lei (31,8 la sută) în industria prelucrătoare, 361 milioane 
lei (24,0 la sută) în comerţ, 251 milioane lei (16,7 la sută) în construcţii, 159 milioane lei (10,6 
la sută) în transport, 100 milioane lei (6,6 la sută) în tranzacţii imobiliare, investiţiile în restul 
ramurilor fiind nesemnificative. 
 
Economia județului este orientată spre export, volumul exporturilor fiind în creştere. În 
cadrul principalei grupe de produse exportate – mărfuri şi produse diverse – se remarcă 
mobilierul şi produsele din lemn. județul Maramureş poate fi considerat „capitala” 
producţiei locale de mobilier, dispunând de suficientă materie primă. În judeţ funcţionează 
şapte firme aflate printre primii 40 de producători din ţară, societăţi situate mai aproape de 
clienţii tradiţionali. 
 

Oferta pe piața forței de muncă din județul Maramureș 

Populația județului Maramureș: 478.659 conform recensământului din 2011, evoluția 2007-
2010 fiind redată mai jos (sursa: ISSEE) 

 

Dinamica populaţiei 
Județul MM 

2007 2008 2009 2010 

Total 513000 511828 511311 511093 

Urban 301749 300778 300721 300702 

Rural 211251 211050 210590 210391 
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Un element cheie în orice studiu al pieței forțelor de munca este evoluția demografică. Se 
observă din graficul de mai sus că, similar cu majoritatea județelor din Romania, tendința 
demografică a județului Maramureș este de scădere, printr-un proces continuu și lent, că 
urmare a sporului natural negativ și a soldului negativ al migrației externe. 

Privind distribuţia populaţiei pe medii rezidenţiale, se constată  o scădere accentuată a 
numărului populaţiei din mediul urban, de la  303.097 locuitori la data de 1 iulie 2006, la 
200.702 locuitori la 1 iulie 2010. Și în ceea ce priveşte numărul populaţiei în mediul rural se 
înregistrează o scădere semnificative în perioada 2007-2010, diferenţa în cifre absolute fiind 
de 860 de persoane.  

Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă în regiunea NV indică tendinţa de îmbătrânire 
demografică, caracterizată prin creşteri uşoare ale ponderii efectivelor din grupa 0-14 ani, 
de la 15,7% in 2007, la 15,5 % la 1 iulie 2010,  pe fondul creşterii ponderii populaţiei din 
grupa de peste  65 ani, indicator care alături de alţi factori de influenţă, caracterizează 
fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. Astfel, de la  18,7% la 1 iulie 2007, ponderea 
populaţiei de vârsta a treia, peste 65 de ani acrescut la 19,4%, la 1 iulie 2010, ceea ce 
demonstrează declinul demografic general.  

La nivelul județului Maramureş, structura populaţiei pe grupe mari de vârstă, cu excepţia 
saltului demogrefic de la nivelul anului 2008,  a înregistrat pentru grupa de vârstă 0-14 ani, 
o descreştere pe perioada 2007-2009, respectiv 1 ianuarie 2010.  Se observă faptul că se 
menţine un nivel scăzutal indicatorului pe acest segment, cu implicaţii asupra evoluţiei 
şcolare.        

Cererea pe piata forței de muncă din județul Maramureș 

Maramureşul,  ca poziţie geografică, reprezintă poarta de intrare în România dinspre  

Uniunea Europeană şi Ucraina. Aceast avantaj  îi oferă multe oportunităţi de dezvoltare 

economică. 

Pentru a valorifica oportunităţile de dezvoltare, județul trebuie să-și dezvolte şi modernizeze 

infrastructura rutieră, feroviară şi  aeriană . 

Economia județului Maramureş este caracterizată drept o economie industrial - agrară, 

specializată în industria uşoară, industrie electronică, construcţii, industrie alimentară și 

producţie de mobilier.  
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Printre servicii, turismul este un vector important pentru dezvoltarea economiei JUDEȚULui 

datorita  potenţialului natural, de valoare ridicată. Deși interesul și numărul de turişti este în 

creştere, se simte o lipsă de produse turistice şi lipsa suportului de creare de branduri locale. 

Analiza dinamicii PIB regional și local  pe perioada 2000-2006, scoate în evidenţă faptul că a 

avut loc o creştere în  valoare absolută până în anul 2005 ca apoi să scadă în anul 2006.  

Valoarea produsului intern brut: 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Maramureş 7012,7 7998,5 7604,7 7908,7 8351,1 9175,8 10099 11068,5 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză - Proiecţia principalilor indicatori economico – 

sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2014 

Investiţiile realizate în anul 2010 au însumat 334283 mii lei, în scădere cu 19,4% faţă de anul 

2009. Cateva dintre investitiile interne și externe demarcate in JUDEȚUL Maramures sunt 

redate mai jos: 

– Aramis Invest SRL, care în cursul anului 2011 a avut un rulaj de peste 100 milioane 

euro. Este pentru prima dată când un producător de mobilă trece acest prag. În 

cadrul Aramis Invest lucrează aproape 3 000 de angajaţi, iar potrivit datelor furnizate 

de Institutul Naţional de Statistică aferente perioadei ianuarie-iulie 2011, compania 

se afla pe locul 72 în topul celor mai mari exportatori locali. Fabrica este prezentă cu 

mobiă pe pieţele din Olanda, Italia, Franţa. 

– Eaton Electric SRL – este reprezentanta în România a concernului Eaton, unul dintre 

cei mai importanţi producători mondiali de echipamente electrice de joasă tensiune 

şi de soluţii de automatizare. Firma este specializată în vanzarea produselor realizate 

în cadrul concernului Eaton, Sectorul Electric.  

– Fabrica Italsofa - Baia Mare – este una dintre cele mai mari investiţii greenfield din 

industrialocală a mobilei. Societatea a fost înfiinţată în anul 2000, ca parte a grupului 

Natuzzi (grup italian, lider mondial în industria producătorilor de sofa şi tapiţerii din 

piele, cu peste 50 de ani vechime 

– Plimob SA – este o societate comercială cu capital integral privat, având ca obiect 

principal de activitate producerea de scaune pliante și mic mobilier din lemn. Situată 
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în oraşul Sighetu Marmaţiei, Plimob SA are o tradiţie în industria mobilei de peste 

100 de ani. 

– Cosma România SRL – asigură producţie pentru Europa de Est în domeniul 

confecţiilor metalice. Clienţii firmei sunt cei mai mari producători de electrocasnice: 

Electrolux, Indesit, Whirlpool, Bosch. 

– Universal Alloy Corporation Europe SRL (UACE) din localitatea Dumbrăviţa, face 

parte din divizia de inginerie aerospaţială a grupului elveţiano-austriac Montana Tech 

Components. 

– Taparo SRL – societate cu acţionariat integral românesc, localizată pe drumul dintre 

Târgu Lăpuş şi Baia Mare, în satul Borcuţ, s-a înfiinţat în anul 2005, având ca obiect 

de activitate producţia de articole tapiţate, canapele şi fotolii. Livrează pe pieţele din 

Olanda, Franţa, Scoţia, Ungaria și Germania. 

– Weidmuller Interface România SRL din Tăuţii Măgherăuş, înfiinţată în anul 2004, 

face parte din grupul german Weidmuller, firmă care produce şi desface produse din 

domeniul tehnicii de conexiuni electromecanice, cât şi al părţilor componente 

electronice pentru tablourile de comandă şi infrastructura reţelei.  

– Stil Aura SRL – producător de confecţii uşoare pentru femei şi bărbaţi, face parte 

dintr-un grup de firme înfiinţate de aceeași familie, proprietar unic, care le şi 

administrează. Acest grup produce confecţii din 1990, cea mai mare parte a 

producţiei fiind destinată pieţei vest-europene. Firma are peste 200 de angajaţi şi o 

capacitate de producţie de 30 000 de produse lunar 

Însă, piaţa muncii din județul Maramureș a suferit transformări majore în contextul 
procesului de restructurare economică manifestate prin reducerea populaţiei active şi a 
populaţiei ocupate cu 25.96% (din ultimii 10 ani), creşterea şomajului de lungă durată, 
creşterea populaţiei inactive. Impactul fenomenelor demografice asupra evoluţiei resurselor 
de muncă (scăderea natalităţii, menţinerea mortalităţii ridicate, creşterea migraţiei externe) 
a fost însoţit de efecte economice cum ar fi restructurarea economică, recesiunea, care au 
accentuat migraţia urban-rural și ocuparea în agricultura de subzistenţă, dezvoltarea pieţei 
muncii informale sau constituirea unui segment important de populaţie inactivă. 

În perioada 1990 – 2010 – rata de activitate (raportul dintre resursele de muncă și populaţia 
activă) a înregistrat un trend descrescător, trend care se continua și in deceniul urmator.  

Din comunicatele de presa ale AJOFM (Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 

MARAMUREȘ) pentru prima parte a anului 2019 reiese că rata şomajului înregistrat în 
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județul Maramureș este de 3.1% , fiind înregistrați 6161 șomeri din care 50.4% provin din 

mediul rural. 

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în 

evidențele AJOFM Maramureș (45,98%), urmat de cei cu studii gimnaziale (24,29%), iar 

14,48% au absolvit liceul. Șomerii cu nivel de profesional reprezintă 8,26% din totalul 

șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 4,86%”, se arată într-un comunicat al 

AJOFM Maramureș. 

Analizele și concluziile care trebuie trase din cele expuse în aceasta secțiune trebuie privite 

cu câteva mențiuni:  

- locurile de muncă vacante înregistrate la AJOFM se apropie dar nu reflectă integral piaţa 

muncii (în ciuda obligaţilor legale, nu toate locurile vacante sunt anunţate de angajatori; în 

general, gradul de cuprindere în evidenţele AJOFM scade cu cât creşte nivelul de calificare şi 

gradul de specializare a acestora) 

- posibile înregistrări multiple ale acelorași posturi (anunţuri de locuri vacante repetate în 

cazul neocupării). 

Economia locală indică o revenire a ritmului de creştere anual. Producţia industrială realizată 
în anul 2010, comparativ cu anul 2009 a crescut cu 10,4% în volum absolut, iar indicele 
valoric al cifrei de afaceri totală a unităţilor industriale în anul 2010, a fost mai mare cu 23,7% 
faţă de aceeași perioadă din anul 2009. În același timp prognozele ne indică creşteri ale PIB 
până în 2014 cu procente variind între 4% şi 10%.  

La nivelul local ca și la nivelul regiunii a avut loc același trend care s-a manifestat la nivel 
naţional generând scăderea ponderii agriculturii şi a sectorului industrial și creşterea 
ponderii sectorului de servicii. Industria prelucrătoare a  beneficiat de investiţii directe care 
îi va permite să crească volumul producţiei ca şi  productivitatea muncii – pe tipuri de 
activităţi. 

Din analiza ANIMMC, precum şi din analiza indicatorilor studiaţi rezultă un indice de 
specializare funcţională a Regiunii Nord-Vest în următoarele ramuri: IT&C, Învăţământ 
superior şi cercetare, Turism, Agricultură, Industria alimentară și a bunurilor de consum 
(mobilă şi confecţii), Industria de maşini şi echipamente. 
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3. Actualitatea pieței muncii în domeniul tehnic 
 

În perioada iulie-august 2020 au fost studiate ofertele de muncă disponibile online în 
județele și pentru specializările vizate de profilurile de studiu ale grupului țintă din proiectul 
”Programe de învățare la locul de muncă pentru elevi și studenți”.  
 
Astfel, au fost identificate 63 de anunțuri pentru posturi cu studii medii din domeniile de 
pregătire ale elevilor, și 99 de anunțuri pentru posturi cu studii superioare din domeniile de 
pregătire ale studenților. 
 
Anunțurile analizate au fost publicate pe site-urile bestjobs.eu, ejobs.ro și hipo.ro. 
 
 

3.1. Locuri de muncă pentru absolvenți de studii medii 

 
Argeș 5 

Mecanic utilaje industriale (strunguri și centre) 1 
Tehnician Determinari Fizico-Chimice 1 
Tehnician fibra optica 1 
Tehnician Mecanic 1 
Tehnician ofertare 1 
Iași 13 

Electrician 2 
Inginer /tehnician sisteme de securitate 1 
Inginer/Tehnician reparatii utilaje 4 
Professional Embedded Developer 1 
Remote Work: VPN Software Engineer at Tenta 1 
Tehnician Operatiuni Telecomunicatii 1 
Tehnician service 1 
Tehnician telecomunicatii 2 
Olt 5 

Electrician Măsură - Mentenanță 1 
Inginer/ Tehnician electromecanic  1 
Inginer/tehnician service 1 
Sef serviciu SSM-SU-Mediu 1 
Tehnician fibra optică 1 
Prahova 37 

Coordonator Operatiuni Mentenanta 1 
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Eectromecanic echipamente /stivuitoare/ masini 1 
Electrician 2 
Electrician / Tablotier 1 
Electrician cu cunostinte de automatizare 1 
Electromecanic - montator utilaje industriale 1 
Inginer tehnician 1 
Mecanic intretinere utilaje 1 
Specialis în domeniul Calitaii 1 
Tehnician automatizari 1 
Tehnician Calitate 1 
Tehnician Electric Automatizari 1 
Tehnician Electrician 7 
Tehnician electromecanic 2 
Tehnician Electronist 2 
Tehnician energetician / electrician JT și MT 1 
Tehnician Mentenanta 1 
Tehnician mentenanta electromecanica și automatizare 1 
Tehnician Mentenanță Electromecanică-automatizări 1 
Tehnician mentenanta 1 
Tehnician montaj instalatii gaze tehnice 1 
Tehnician ofertare 1 
Tehnician producție 1 
Tehnician service 1 
Tehnician sisteme de securitate 2 
Tehnician telecomunicatii 2 
Vâlcea 1 

Tehnician electromecanic 1 
Maramureș 1 

Tehnician electromecanic 1 

Total 62 
  
Printre marile companii angajatoare se remarcă British American Tobacco, RCS & RDS 
(Argeș), Antibiotice SA, IPSO SRL, Miele Tehnica SRL (Iași), Selgros Cash & Carry (Maramureș), 
Astra Rail Industries SA, RCS & RDS, Adrem Invest (Olt), Bergenbier SA, Detergenți SA Urlați, 
Linde Gaz România, Philip Morris România, Procter & Gamble, Timken România, Vrancart SA 
(Prahova). De asemenea, multe dintre anunțuri sunt publicate de companii specializate în 
recrutare, precum Lugera & Makler și Manpower. 
Observație: există posturi vacante publicate cu cerințe de studii medii sau superioare (ex: 
inginer/tehnician reparații utilaje). Aceasta a fost interpretată fie ca o flexibilitate a 
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angajatorului, fie ca o cerință pentru două posturi diferite. Anunțurile respective au fost 
luate în considerare ca oferte de muncă valabile și pentru candidați cu studii medii, prin 
urmare au fost incluse în studiu. 
 

 

3.2. Locuri de muncă pentru absolvenți de studii superioare 

 
Argeș 17 

Automatist 1 
Engineers in electronics, mechanics 1 
Inginer 1 
Inginer Automatist 2 
Inginer electronist 2 
Inginer Field 3G/4G 1 
Inginer Suport Retea Telecomunicatii 1 
Inginer Tehnolog îmbunătățire de proces 2 
Inginer Vanzari / Reprezentant Vanzari Materiale Electrice 1 
Inginer/reprezentant vanzari 1 
Quality Engineer 2 
System tester 1 
Testing Engineer 1 

Iași 42 

Consultant IT Soluţii Distribuţie 1 
DevOps Engineer 1 
Industrialisation Test Engineer 1 
Industrialisation Test Engineer (Iași) 1 
Inginer 1 
Inginer /tehnician sisteme de securitate 2 
Inginer Automatist 1 
Inginer Automatist/Electronist 1 
Inginer calificari echipamente, validat sistem computerizat 1 
Inginer De Sistem Software 1 
inginer electric pentru proiectare 2 
Inginer Electroenergetica 2 
Inginer electrotehnist 1 
Inginer Field 3G/4G 2 
Inginer Hardware 1 
Inginer instalatii-mentenanta 1 
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Inginer proiectant electrotehnică 2 
Inginer proiectant-electronica 1 
Inginer service aparatură medicală de laborator 1 
Inginer stagiar electricitate / Inginer Stagiar Electricitate 1 
Inginer/Tehnician reparatii utilaje  4 
Ingineri instalatii pentru constructii-Audit Tehnic 1 
Professional Embedded Developer 2 
QA Engineer 1 
Remote Work: VPN Software Engineer at Tenta 1 
Senior Front-End Engineer 1 
Software Developer Generic Memory Services 2 
System Engineer - Electrification Technology 2 
Technical Leader 1 
Inginer Șef 1 
Tehnician/Inginer service 1 

Maramureș 1 

Inginer tehnico-comercial 1 
Olt 3 

Inginer confectii metalice 1 
Inginer/ Tehnician electromecanic  1 
Inginer/tehnician service 1 

Orice judet 1 

Tehnicieni/Ingineri Mentenanta  1 
Prahova 35 

Inginer automatist( Junior/Senior 1 
Inginer Automatist/Electronist - producție FMCG 1 
Inginer automatizari / inginer electromecanic 1 
Inginer Calitate 1 
Inginer Coordonator Productie 1 
Inginer electric 1 
Inginer Electromecanic/Inginer Mentenanta 1 
Inginer EMS 1 
Inginer instalatii electrice & mecanice 1 
Inginer Instalatii Mentenanta 1 
Inginer la Stația Radio AM și US 1 
Inginer mecanic 1 
Inginer mecanic mentenanţă 2 
Inginer Mecanic Productie 1 
Inginer Mecanic-Prodctie FMCG 1 
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Inginer Proces EMC 1 
Inginer productie 2 
Inginer Proiectant 1 
Inginer proiectant energetician 1 
Inginer proiectant retele electrice 1 
Inginer proiectant utilaje industriale 1 
Inginer SSM 1 
Inginer sudor 1 
Inginer suport tehnic pentru executie tamplarie din aluminiu 1 
Inginer tehnician 1 
Inginer tehnico-comercial 1 
Inginer Tehnolog Produs 1 
Inginer TEST 1 
Inginer Textile-Technolog Produs 1 
INGINER-SEF SANTIERE INSTALATII ELECTRICE,HVAC ȘI CANALIZARE 1 
Process Engineer 1 
SYSTEM ADMINISTRATION - STORAGE ENGINEER 1 
Tehnician sisteme de securitate 1 

Total 99 
 

Printre marile companii angajatoare se evidențiază Caroli Foods Group, DRÄXLMAIER 
România, Huawei, RCS & RDS, ALTEN Romania, Honeywell, Michelin Romania, Schurter 
Electronic Components. De asemenea sunt publicate anunțuri de către companii 
specializate în recrutare, precum LeoHR, Adecco sau Manpower.  
 
Observație: anunțurile publicate pentru posturi de tehnician, care conțin cerințe legate 
de studii superioare tehnice, au fost incluse în lista de posturi cu cerințe de studii 
superioare. 
 

4. Tendințe ale generațiilor tinere 
 
În urma derulării activiății de consiliere și orientare în carieră s-au remarcat anumite 
tendințe ale generațiilor tinere cu privire la planurile de carieră și preocuparea pentru 
autodezvoltare. 
 
Din discuțiile individuale cu participanții în cadrul proiectului ”Programe de învățare la locul 
de muncă pentru elevi și studenți” se distinge la modul general o nevoie de siguranță a 
locului de muncă, atât în rândul elevilor cât și al studenților. Departe de nevoia de a ”sări” 
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dintr-un loc de muncă în altul, acești tineri își doresc locuri de muncă unde să aibă 
posibilitatea să învețe de la specialiști, unde să fie remunerați corespunzător și unde să li se 
ofere oportunități de dezvoltare. Această nevoie nu este neapărat corelată cu domeniul sau 
profilul de studii. În rândurile elevilor s-a observat o dorință de a activa în structurile apărării 
de stat (Poliție, Jandarmerie, Armată), judecând că un astfel de loc de muncă le va asigura 
un stabilitate pe termen lung și un salariu corespunzător. Bineînțeles, cei interesați de o 
astfel de carieră sunt conștienți că este necesară o pregătire la care accesul nu este facil, însă 
consideră că ulterior, în compensare, munca nu va fi foarte solicitantă. 
 
În privința perspectivelor de dezvoltare, mulți dintre studenți se pregătesc teoretic și practic, 
însă au așteptări mari de la angajatori cu privire la pregătirea inițială oferită. Acesta este un 
cerc vicios, întrucât angajatorii, în lipsa unei forțe de muncă suficient de bine pregătite, au 
dezvoltat programe de inițiere cu cunoștințe de bază necesare desfășurării activității 
profesionale, iar studenții, conștienți de existența acestor programe, nu își dau toată silința 
pentru acumularea a cât mai multor cunoștințe teoretice în facultate, bazându-se pe 
angajatori că le vor pune la dispoziție cunoștințele necesare pentru activitatea pe care o vor 
desfășura. Dezavantajul celor care se bazează pe acest lucru se va vedea la momentul 
recrutării, unde pregătirea inițială va face diferența între candidați. 
 
Sunt destul de puțini elevi la specializările tehnice care au ales profilul din pasiune pentru 
domeniu. Mulți dintre elevi și-au ales profilul de studii pe baza recomandărilor celor 
apropiați: părinți, frați mai mari, alte rude, prieteni. Unii dintre ei se regăsesc în ceea ce au 
învățat, și consideră că pot face față cerințelor unui loc de muncă în domeniu, alții își doresc 
doar să aibă un loc de muncă, indiferent de domeniu. O parte dintre ei se pregătesc pentru 
continuarea studiilor, domeniile vizate fiind destul de divergente. Ceea ce este important în 
această fază este să devină conștienți de înclinațiile proprii, interesele profesionale și 
modelele care îi inspiră, pentru a face alegeri corecte pentru viitorul lor. 
 
În rândul studenților, alegerea facultății a fost de asemenea făcută în general la 
recomandarea celor apropiați, urmând modele din familie sau din cercul de prieteni, puțini 
fiind cei care au ales din pasiune – aceștia fiind în general conștienți de înclinațiile lor către 
domeniul electronicii de exemplu, încă din copilărie când ”stricau” jucăriile pentru a vedea 
ce aveau înăuntru și ce le făcea să funcționeze. 
 
Un aspect important s-a evidențiat cu privire la autocunoaștere. Elevii și studenții pasionați 
deopotrivă de jocurile video pe calculator / telefon, au redus din proprie inițiativă timpul 
petrecut cu joaca, observând că au nevoie să aibă la dispoziție mai mult timp să învețe, 
evitând astfel dependența față de jocuri. De asemenea, sunt conștienți aceste jocuri jucate 
în rețea i-au ajutat să își dezvolte anumite abilități: comunicare, încredere (în special în 
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oameni cu care nu se cunosc personal), limba engleză, colaborare, lucru în echipă, pe lângă 
agilitate, strategie și satisfacția câștigului. Pe lângă toate acestea, au învățat să-și gestioneze 
eficient emoțiile și să acționeze rapid. Ceea ce le-a fost de folos în cadrul sesiunilor 
individuale de consiliere și orientare în carieră a fost noua perspectivă de a privi aceste 
experiențe, învățând despre transferabilitatea abilităților care le conferă libertatea de a le 
foloși în contexte diferite de cele în care și le-au dezvoltat. 
 
Cu privire la interesul pentru găsirea unui loc de muncă după terminarea studiilor, în rândul 
elevilor care nu-și doresc să continue studiile s-a observat credința în mitul lucrurui în afara 
țării, unde speră să le fie bine și să câștige mulți bani. Cu toate acestea, confruntați cu 
realitatea pașilor ce trebuie urmați, a nevoii de a se descurca într-o limbă străină, sau de a-
și gestiona singuri traiul (de la aprovizionare până la spălatul rufelor), unii dintre ei și-au dat 
seama că nu sunt pregătiți pentru a face un astfel de pas, însă sunt dispuși să își asume 
riscurile (pe principiul ”dacă alții pot, de ce n-aș putea și eu?”) în lipsa unor locuri de muncă 
ofertante în țară. 
 
Studenții tratează acest subiect cu mai multă seriozitate, întrucât se văd în pragul terminării 
studiilor, iar nevoia de a se întreține și de a fi independenți din punct de vedere financiar 
este mult mai stringentă. De aceea s-a remarcat preocuparea studenților pentru a înțelege 
mai bine ce viitor le oferă pregătirea pe care o urmează și cum pot să își găsească un drum 
profesional în domeniul în care se pregătesc. A fost de asemenea apreciată dezinvoltura cu 
care au apelat la experții din proiect, punând întrebări cu privire la parcursul lor profesional, 
încercând să-și construiască în minte un model de urmat, sau cerând sprijin și idei pentru 
proiecte personale din care speră să dezvolte pentru început o mică afacere. 
 

5. Direcții pentru învățământul de profil 
 
La începutul anului 2019 Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) a publicat un 
studiu despre Prognoza și Evoluția Tendințelor pe Piață Muncii. Finalitatea acestui studiu 
este aceea de a oferi informații fundamentate pe date statistice oficiale și date de teren 
actuale, care să permită luarea unor decizii informate în vederea integrării tinerilor pe piața 
de munca în contextul noilor provocări generate de transformările tehnologice. 
Angajatorii, de regulă, evidențiază o diferență semnificativă în ceea ce privește aptitudinile 
și abilitățile pe care le așteaptă de la tineri și competențele pe care aceștia le au la absolvirea 
studiilor.Această situație este accentuată și de faptul că rata șomajului este ridicată în rândul 
tinerilor, fiind limitată învățarea la locul de muncă, de multe ori tinerii maturizându-se fără 
a dobândi o experiențăde muncă adecvată. 
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Sistemele de învățământ sunt doar orientative, fiind departe de un curriculum bazat pe 
cunoaștere, care evaluează competențele, în prezent fiind centrate pe evaluări în care 
predomină capacitatea memorare și reproducere, fără a fi stimulate curiozitatea, 
creativitateași încrederea. 
 
Unul dintre obiectivele specifice Strategiei Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de 
Muncă (A.N.O.F.M.) 2014-2020 vizează ocuparea tinerilor. La nivelul Uniunii Europene, în 
anul 2013, aproximativ unul din cinci tineri de pe piața muncii nu își putea găși un loc de 
muncă, șomajul pe termen lung în rândul tinerilor fiind în creștere. Această situație a impus 
noi abordări privind politica de ocupare a tinerilor, prin combinarea unor măsuri specifice, 
cu efecte imediate pentru susținerea directă a tinerilor, cu reforme structurale pe termen 
lung. 
 
Unul dintre factorii care determină valorile ridicate de somaj în randul tinerilor este 
neconcordanța dintre calificările, competențele tinerilor și cele solicitate de angajatori, 
rezultatele unei anchete pe această temă evidențiind că 69% dintre tineri consideră că 
activitățile practice sunt insuficiente și 85% dintre angajatori consideră că tinerii absolvenți 
sunt pregătiți de către sistemul de învățământ, la nivel teoretic, dar nu și practic.  
 
De asmenea lipsa experienței în muncă îi face pe tineri vulnerabili în fața concurenței cu 
ceilalți lucrători de pe piață, astfel încât, 59% dintre angajatori nu-și pot permite să angajeze 
tineri fără experiență. 
 
Ţara noastră are una dintre cele mai dinamice şi mai competitive pieţe de telecomunicaţii, 
lucru afirmat de toţi directorii executivi care s-au aflat în fruntea operatorilor locali. Conform 
datelor raportate de furnizorii de comunicaţii electronice din România la Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), veniturile totale 
obţinute din furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice au însumat 15,6 
miliarde lei în anul 2017, în creştere cu 6% faţă de anul 2016. Exprimate în euro, veniturile 
totale au fost de aproximativ 3,4 miliarde euro, ceea ce înseamnă 1,8% din PIB-ul României. 
Dacă la început operatorii telecom îşi creşteau veniturile pe baza abonamentelor de voce și 
mesaje text, în prezent afacerile acestora s-au diversificat foarte mult, iar, pe lângă 
comunicaţii, portofoliul acestora include servicii bancare, energie și televiziune. Există trei 
piloni principali care produc o creştere a veniturilor în sectorul telecom: televiziunea şi 
serviciile video, serviciile cloud pentru companii şi publicitatea şi comerţul electronic. 
 
Promovarea integrarii tinerilor pe piața forței de munca, fie ca angajați, fie ca antreprenori 
este o componenta esentiala pentru cresterea ocupării tinerilor pe piața muncii, reducerea 
șomajului în rândul tinerilor, promovarea autonomiei tinerilor, creșterea probabilității de 
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alocare adecvată a resursei umane la nivel geografic, ocupațional și profesional, precum și 
dezvoltarea potențialului acestora de a contribui la dezvoltarea durabilă a societății. 
 La nivel național, au fost identificați mai multi factori care determină valori ridicate ale ratei 
șomajului în rândul tinerilor printre care și neconcordanța dintre calificările, competențele 
tinerilor și cele solicitate de angajatori. Rezultatele unei anchete pe această temă evidențiind 
că 

- 49% dintre tineri consideră că doar într-o măsură foarte mică cunoștințele dobândite 
în cadrul unei instituții de învățământ corespund nevoilor de pe piața muncii; 

- 69% dintre tineri consideră că activitățile practice sunt insuficiente;  
- 85% dintre angajatori consideră că tinerii absolvenți sunt pregătiți de către sistemul 

de învățământ, la nivel teoretic, dar nu și practice 
 

Strategia europeană  propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în 
următorul deceniu. Printre țintele strategiei se numără: reducerea rata abandonului şcolar 
timpuriu la max 10% astfel încât cel puţin 40% din tineri (30-34 ani) să fie absolvenţi de 
învăţământ terţiar, dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii şi 
asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional și superior şi 
prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor cerute 
pentru angajare în formarea continuă şi pe piaţa muncii. 
 
 În vederea realizarii acestor tinte care vizează sistemul educational se are in vedere 
actionarea pe urmatoarele linii: 

- Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure 
competenţe-cheie şi excelenţă 

- Promovarea atractivităţii învăţământului superior pentru economia bazată pe 
cunoaştere 

- Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a mobilităţii 
profesionale pentru tineri 

- Măsuri de reducere a şomajului şi de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor 
- Sprijinirea tinerilor cu risc 
- Susţinerea tinerilor antreprenori şi a activităţilor independente 

 
 În acest sens se propun ca măsuri cheie:  

- Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii,  
- Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile 

dezavantajaterii,  
- Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi 

diversificarea programelor în domeniu,  
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- Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul 
preuniversitar precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare și de pregătire 
profesională,  

- Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii post-
liceale. 

 
 

6. Analiza curriculei de învățământ – recomandări 
 

6.1. Curricula tehnică 

 
După identificarea particularităţilor instituţiilor de învăţământ partenere de practică, am 
formulat obiectivele pentru pregătirea elevilor astfel încât să poată face faţă după absolvire 
unei calificări de Tehnician de telecomunicaţii. 
 
Tehnicianul de telecomunicaţii este capabil să execute lucrări de instalare, întreţinere și 
depanare retele de telecomunicaţii şi terminale specifice acestora, conform specificaţiilor şi 
reglementărilor, aplicând legislaţia și reglementările privind securitatea și sănătatea la locul 
de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care 
îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme 
specifice locului de muncă, consolidându-și atitudini de corectitudine, respect, încredere în 
forţele proprii şi satisfacţie pentru lucrul bine făcut. 
 
Absolvenţii care dobândesc această calificare pot practica următoarele ocupaţii COR: 
- 351103 Tehnician echipamente de calcul şi reţele 
- 352128 Tehnician CATV 
- 352210 Tehnician reţele de telecomunicaţii 
 
Nivelul de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor – 4 
 
Modulul de practică va fi structurat în 4 părţi:  
 
1. Prezentarea echipamentelor și materialelor utilizate într-o reţea CATV și de transmisii de 
date 
2. Măsurări electronice în reţelele de telecomunicaţii 
3. Analizarea sistemelor şi tehnicilor de comutaţie 
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4. Organizarea proceselor de producţie și ale serviciilor şi coordonarea lucrărilor de 
exploatare 
 
În prima parte, “Prezentarea echipamentelor și materialelor utilizate într-o reţea CATV și de 
transmisii de date”, se vor prezenta atât echipamentele active utilizate într-o reţea CATV 
HFC (transmiţător optic, amplificator optic, amplificatoare de semnal RF, noduri optice, surse 
de telealimentare), diverse tipuri de cablu utilizat (cablu coaxial, cablu de fibră optică), 
conectica aferentă acestor tipuri de cablu (mufe F, TV, BNC, terminator adaptat 75R, SC-APC, 
N 2000) dar şi componentele pasive ale unei reţele CATV (splittere RF, distribuitoare RF, 
power insertere, cuploare direcţionale RF, splittere optice, patchcorduri de FO). De 
asemenea, pe partea de distribuţie de date se vor prezenta atât echipamentele active 
(router, switch, media convertor), diverse tipuri de cablu utilizat (cablu torsadat, cablu de 
fibră optică), cât şi conectica aferentă acestor tipuri de cablu (mufe RJ 45, RJ 11, BNC, SC-
PC).  
 
Această parte are alocat un număr de 30 de ore/an, conform planului de învăţământ, din 
care: 27 ore/an – laborator tehnologic și 3 ore/an – instruire practică. 
În a doua parte, “Măsurări electronice în reţelele de telecomunicaţii”, se vor prezenta 
unităţile de măsură utilizate în sistemele CATV (dB, dBmV, dBuV, V, A, W, Hz), aparatele de 
măsură utilizate (analizor CATV, multimetru digital, OTDR, power metru), funcţiile de bază 
ale unui sistem CATV cu prezentarea headendului, standardele semnalului TV PAL (CCIR, 
OIRT), nivelurile de reglaj în reţeaua CATV, variaţia semnalului CATV cu temperatura și 
utilizarea telealimentării. 
 
Această parte are alocat un numărul de 60 de ore/an, conform planului de învăţământ, din 
care: 48 ore/an – laborator tehnologic și 12 ore/an – instruire practică. 
 
În a treia parte, “Analizarea sistemelor şi tehnicilor de comutaţie”, se vor prezenta modelele 
OȘI și TCP/IP, clasificarea reţelelor de calculatoare (broadcast, punct la punct, LAN, MAN, 
WAN), arhitectura (Ethernet, token ring, FDDI) și topologiile fizice ale reţelelor de 
calculatoare (point to point, bus, star, extended star, ring, mesh), mediile fizice de transmisie 
(cablu coaxial, cablu torsadat, fibră optică, radio) şi comunicaţii pe internet (CMTS, ISDN, 
dial-up, antenna asincronă, modem radio, DSL, ADSL, VDSL, T1, linie închiriată). S-a pus 
accentul în special pe trei niveluri ale modelului TCP/IP: acces retea (Ethernet, VLAN), reţea 
IP (IP public și privat, PPPoE, DHCP) şi aplicaţie (DNS, e-mail, www, VoIP). 
 
Această parte are alocat un numărul de 30 de ore/an, conform planului de învăţământ, din 
care: 24 ore/an – laborator tehnologic și 6 ore/an – instruire practică. 
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În ultima parte, “Organizarea proceselor de producţie și ale serviciilor şi coordonarea 
lucrărilor de exploatare”, se vor prezenta paşii instalării serviciilor de televiziune şi transmisie 
date, procedura de identificare și remediere a defectelor, tipuri de deficienţe ale semnalului 
TV (zgomot, modulaţie încrucişată, interferenţe, pierderea culorii sau a definiţiei, reflexii sau 
umbre), depistarea defectelor şi paşii soluţionării unei sesizări de deranjament. 
 
Această parte are alocat un numărul de 30 de ore/an, conform planului de învăţământ, din 
care: 6 ore/an – laborator tehnologic și 24 ore/an – instruire practică. 
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul 
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în 
care elevii/studenţii au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire 
profesională. 
 
Se recomandă ca, în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, 
cât şi de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii/studenţii vor fi 
evaluaţi în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului. 
Având în vedere că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive şi abilităţi practice, 
se vor elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de achiziţii. Combinarea evaluării 
rezultatelor într-o singură situaţie sau scenariu de rezolvare a unei probleme ar fi una dintre 
soluţii. De asemenea, pentru a realiza o evaluare cât mai corectă și completă, se vor foloși 
atât metodele tradiţionale (probe orale, scrise, practice) cât şi cele alternative (proiectul, 
portofoliul, studiul de caz, observarea activităţii şi comportamentului elevului/studentului). 
 
Realizarea instrumentului de evaluare trebuie să aibă ca punct de pornire o situaţie concretă 
(practică). Prin raportare cu aceasta, se vor identifica cunoștințele, abilitățile și atitudinile 
care trebuie evaluate. 
 
Pentru prima parte se propune un test de evaluare şi o parte practică realizată prin calculul 
atenuării unui tronson de cablu coaxial RG 11 de lungime 175m, instalat între două 
amplificatoare CATV, unde se dau nivelele de semnal de la ieşirea primului amplificator la 
două frecvenţe şi atenuarea cablului pe aceste două frecvenţe, și se cere să se calculeze 
nivelul de semnal care ajunge la intrarea celui de-al doilea amplificator CATV pe aceste două 
frecvenţe, şi prin conectorizarea diverselor tipuri de cablu utilizate într-o reţea CATV și de 
transmisii de date.  
 
Pentru a doua parte se propune un test de evaluare şi o parte practică în care se vor studia 
nivelurile de reglaj ale semnalului CATV într-o reţe HFC. Studiul se va efectua într-o reţea 
HFC formată dintr-un amplificator CATV cu alimentare locală care preia semnalul CATV 
existent şi îl introduce la nivelul optim în transmiţătorul optic 1310 nm. La ieşirea 
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transmiţătorului se va instala un splitter optic pentru alimentarea optică a două tronsoane 
de reţea, unu cu alimentare locală şi unu cu telealimentare. Fiecare tronson de reţea va 
cuprinde câte un nod optic și câte două amplificatoare CATV cascadate, amplificatoare care 
vor fi reglate primul în configuraţie de amplificator de linie, iar al doilea în configuraţie de 
amplificator de casă. Echipele de elevi/studenţi vor face pe rând instalarea şi reglajele 
aferente celor două tronsoane de reţea. 
 
Pentru a treia parte se propune un test de evaluare și o parte practică în care se varealiza o 
reţea de transmisie date pe fibră optică şi cablu torsadat, folosind un router cu acces la 
internet, media convertoare și un switch cu port SFP. Echipele de elevi/studenţi vor face pe 
rând instalarea, configurarea și testarea reţelei. 
 
Pentru ultima parte, se vor efectua evaluările prin două probe practice, CATV și DATE. La 
proba practică CATV s-a realizat o reţea CATV HFC, în care semnalul CATV disponibil a fost 
amplificat cu un amplificator CATV AL și inserat într-un transmiţător optic. Semnalul optic 
obţinut a fost împărţit în două părţi egale cu ajutorul unui splitter optic 50/50 și transmis pe 
fibră optică către două noduri optice. Din ieşirea nodurilor optice s-a obţinut semnal electric 
transmis pe cablul coaxial. După fiecare nod optic s-au montat câte două tronsoane de cablu 
coaxial și câte două amplificatoare CATV, amplificatoare care vor fi reglate primul în 
configuraţie de amplificator de linie, iar al doilea în configuraţie de amplificator de casă. Din 
ieşirea amplificatoarelor de casă se vor calcula atenuarile cablului de instalat pentru abonat 
şi atenuarea distribuitorului care trebuie instalat în reţea pentru conectarea abonatului la 
reţeaua de CATV, după care se va realiza instalarea prin montarea distribuitorului necesar, 
se va face conectorizarea și instalarea cablului coaxial pentru abonat şi verificarea nivelului 
şi calităţii semnalului TV pe aparatele TV. Se vor simula diverse deranjamente care pot apare 
într-o reţea CATV. Echipele de elevi/studenţi vor face pe rând instalarea şi vor rezolva 
deranjamentele simulate în paralel pe ambele tronsoane de reţea. 
 
La proba practică DATE se va realiza o reţea de transmisie date pe fibră optică şi cablu 
torsadat, folosind un router cu acces la internet, media convertoare și un switch cu port SFP. 
Se vor realiza două tronsoane, unu cu o pereche de media convertoare și al doilea cu un 
media convertor și un modul SFP din switch. Echipele de elevi/studenţi vor face pe rând 
instalarea, configurarea și testarea reţelei. Se vor simula dupa instalare mai multe posibile 
deranjamente care pot apare într-o reţea de transmisii de date. 
 

6.2. Curricula economică 
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După identificarea particularităţilor instituţiei de învăţământ partener de practică, am 
formulat obiectivele pentru pregătirea elevilor astfel încât să poată face faţă după absolvire 
unei calificări de Agent de vânzări (cod COR 332203) și de Operator de vânzări prin telefon 
(cod COR 333912). 

 
În vederea obţinerii succesului în activitatea de vânzări, se va pune accentul pe comunicare 
și pe tehnicile de vânzare care trebuie să fie bine stăpânite de un agent de vânzări. Se vor 
completa astfel modulele studiate cu două noi module: “Comunicarea, imaginea 
profesională şi reputaţia” şi “Vânzarea cu rezultate”.  
 
Modulul „Comunicarea, imaginea profesională și reputaţia” prezintă ce este comunicarea, 
exprimarea clară, ascultarea activă, sugestii pentru îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare. 
Sunt prezentate tipurile de comunicare (cuvinte, voce, non verbal), cum se caştigă o imagine 
bună, greşeli frecvente în comunicare și recomandări, tipuri de clienţi şi sugestii pentru 
tratarea unor situaţii dificile cu clienţii. 
 
Modulul „ Vânzarea cu rezultate” prezintă definiţia vânzării, activităţile premergătoare 
vânzării, activitatea de vânzare propriu-zisă, activităţi post vânzare, lucrul în ecipă şi cele 10 
“porunci” ale vânzătorilor de success. 
 
Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii 
prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii 
rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 

- Laptop, proiector, flipchart, markere 4 culori 

- Boxe audio, filmuleţe educaţionale 

- Exemple de jocuri de rol 

- Plicuri în numărul participaţilor, coli A4, pixuri 

- Auxiliare curriculare (materiale de predare/ fişe de documentare, materiale 

de învățare/ fişe de lucru, materiale de evaluare), documentaţia lucrărilor practice (suport 

teoretic al lucrării, activități de învățare/ lucrări de executat, barem de evaluare, cărţi 

tehnice, dicţionare de termeni tehnici, normative specifice, fişe individuale de instructaj de 

SSM și PSI, standarde tehnice), standarde de evaluare etc. 

 
Sugestii metodologice 
 
Conţinuturile modulelor trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, corelată cu 
particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor/studenţilor. 
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Această secţiune are rolul de a vă orienta asupra modalităţilor de dezvoltare a rezultatelor 
învăţării, prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având în vedere cunoştinţe, abilităţi 
şi atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale învăţării. Activităţile de învăţare 
trebuie să răspundă unor stiluri variate de învăţare, în care să se regăsească fiecare 
elev/student şi care să contribuie la extinderea abilităţilor individuale de a relaţiona cu 
mediul înconjurător. 

 
Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare/cabinete de specialitate din unitatea 
de învăţământ, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus, sub coordonarea 
profesorului de specialitate. 

 
Pentru formarea competenţelor cheie, trebuie utilizate activităţi de învăţare prin care 
elevii/studenţii să-și dezvolte abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea 
iniţiativei în rezolvarea unor probleme. 

 
Se recomandă ca, pe lângă metodele de învăţământ clasice, să se utilizeze, cu 
preponderenţă, metode specifice învăţării centrate pe elev/student, ca de exemplu: metoda 
grupurilor de experţi, studiul de caz, decizii, jocuri de rol. 
 
 
Sugestii privind evaluarea 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul 
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în 
care elevii/studenţii au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire 
profesională. 

 
Se recomandă ca, în parcurgerea modulelor, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, 
cât şi de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii/studenţii vor fi 
evaluaţi în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulelor. 
 
Având în vedere că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive şi abilităţi practice, 
se vor elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de achiziţii. Combinarea evaluării 
rezultatelor într-o singură situaţie sau scenariu de rezolvare a unei probleme ar fi una dintre 
soluţii. De asemenea, pentru a realiza o evaluare cât mai corectă și completă, se vor foloși 
atât metodele tradiţionale (probe orale, scrise, practice) cât şi cele alternative (proiectul, 
portofoliul, studiul de caz, observarea activităţii şi comportamentului elevului/studentului). 
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Se propun filmuleţe educaţionale care sunt vizionate şi analizate, dar şi mai multe jocuri de 
rol prin care se vizează verificarea nivelului de realizare a rezultatelor învăţării, conform 
standardului de pregătire profesională. 
 

7. Recomandări pentru elevi și studenți 
 
Pe fondul scăderii accentuate a numărului persoanelor active pe piață de munca din județele 
prezentate mai sus dar și pentru a corela cât mai bine abilitățile și aptitudinile tinerilor 
absolvenți (cu studii medii și superioare) cu cererile tot mai ridicate ale angajatorilor au fost 
demarate programe de parteneriat cu firmele cu activități în județ precum și programe de 
îmbunatățire a ofertei educaționale și de creștere a accesului la educație pe plan local. 
 
S-a înregistrat o creştere a procentului unităţilor de Învățământ Profesional și Tehnic care au 
încheiat parteneriate cu agenţi economici cu scopul derulării stagiilor de practică în condiţii 
optime, desfăşurarea instruirii practice în condiţii reale de muncă facilitând o inserţie mai 
uşoară a viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii şi oferind avantaje reale de selecţie 
angajatorilor. 
 
Implicarea activă a reprezentanţilor agenţilor economici în viaţa şcolii constituie un demers 
cu reale avantaje în sprijinul celor implicaţi în parteneriatul şcoală agent economic. 
Se remarca o creștere a unităţilor de învățământ profesional și tehnic cu statul de furnizori 
de formare profesională continua care să deruleze astfel de programe, acest lucru 
constituind un avantaj profesional dar şi financiar al activităţii desfăşurate de aceste unităţi. 
S-a intensificat şi diversificat activitatea de orientare şi consiliere pentru carieră derulată în 
şcolile IPT, a crescut numărul de proiecte pe teme de orientare şi consiliere profesională 
accesate, dar şi parteneriatele derulate pe această temă, având că ţintă principală elevul şi 
integrarea lui ulterioară mai uşoară. 
 
Avantajele implicării unităţilor de Învățământ Profesional și Tehnic în derularea de proiecte 
POCU 2014 – 2020 (Programul Operațional Capital Uman 2014-2020) sunt reale și vin în 
sprijinul facilitării inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, deci se estimează o creştere în 
perioada imediat următoare a numărului unităţilor de Învățământ Profesional și Tehnic care 
aplică pentru astfel de proiecte sau care sunt implicate în calitate de parteneri.  
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Prognozele pe termen mediu sugerează că cererea potenţială pe profesii,  va fi orientată 
spre:  
- lucratori operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi  
- meşteşugari şi lucrãtori calificaţi în meserii artizanale, reglare şi întreţinere a maşinilor şi 

instalaţiilor, muncitori operativi la instalaţii şi maşini, asamblori maşini, echipamente și 
alte produse. 

 
În vederea realizarii acestor tinte care vizează sistemul educational ar tebuie sa se aibe  in 
vedere actionarea pe urmatoarele linii: 
 

- Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure 
competenţe-cheie şi excelenţă 

- Promovarea atractivităţii învăţământului superior pentru economia bazată pe 
cunoaştere 

- Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a mobilităţii 
profesionale pentru tineri 

- Măsuri de reducere a şomajului şi de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor 
- Sprijinirea tinerilor cu risc 
- Susţinerea tinerilor antreprenori şi a activităţilor independente 
- Cateva obiective strategice ar trebui luate in considerare in elaborarea standardelor 

și curriculelor scolare și universitare: 
- realizarea în practică a învăţării de-a lungul vieţii şi a mobilităţii cursanţilor; 
- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei ofertei de educaţie și formare profesională şi a 

rezultatelor; 
- stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate 

nivelurile de educaţie și de formare profesională. 
- asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în învăţământul superior de stat şi privat 
- stimularea educaţiei permanente și obţinerea unor calificări noi, a extinderii 

specializării şi perfecţionării 
 

8. Observații în urma derulării activităților proiectului cu grupul 
țintă 
 

În urma derulării activităților de consiliere și orientare în carieră, precum și a stagiilor de 
practică din cadrul proiectului POCU ”Programe de învățare la locul de muncă pentru elevi 
și studenți”, au fost formulate următoarele observații 
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8.1. Profilul tehnic: electronică / automatizări / telecomunicații 

 
1. Feedback general 

a. Elevi 

- Cei mai mulți au ales profilul la îndrumarea apropiaților, sau prin repartizare 
(medie/opțiuni), nu din pasiune 

- Sunt necesare eforturi pentru a-i stimula și motiva, însă acestea dau roade: elevii 
devin motivați, dornici de cunoaștere, își descoperă capacități pe care nu știau că le 
au. 

b. Studenți 

- Puțini interesați de pregătirea propriu-zisă, mai degrabă de diplomă, pentru un nivel 
salarial superior (Iași) 

- Admiterea pe bază de dosar diminuează competiția și oferă acces celor cu interes 
scăzut față de domeniu (Iași) 

- Interes scăzut pentru efortul de a intra în concursul de proiecte, deși aveau șansa să 
câștige premii în bani (Iași) 

- Colaborarea optimă profesori-tutori, notele pentru practică au fost acordate cu 
consultarea tutorilor (Pitești) 

- Având susținerea profesorilor, studenții au fost motivați să se implice în activitățile 
practice (Pitești) 

2. Cunoștințe generale în domeniu 

a. Elevi 

- Nivelul de pregătire teoretică a fost sub așteptări, însă au fost foarte nerăbdători să 
învețe din practică 

- Activitățile practice au ajutat fixarea cunoștințelor dobândite anterior sau prezentate 
la începutul stagiului 

b. Studenți 
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- Unii ajung în facultate cu lacune mari în domeniu – le lipsesc cunoștințe de bază pe 
care le recuperează greu în timpul facultății 

- (Pitești) S-a discutat cu profesorii înainte de începerea stagiilor de practică pentru a 
înțelege care este nivelul real de cunoștințe și pentru a primi recomandări pentru ce 
ar trebui accentuat în practică 

3. Gradul de implicare în activitățile practice 

a. Elevi 

- Elevii au învățat cel mai mult lucrând cu machetele, le-a plăcut să demonteze și să 
monteze la loc 

- Cel mai mult i-au ambiționat nereușitele, ceea ce confirmă nevoia de a experimenta, 
de a strica pentru a învăța 

- Tutorii au încercat să-i mai încurce, pentru a-i stimula să rezolve singuri anumite 
probleme 

b. Studenți 

- Interesați să vadă, să facă ei cu mâinile lor 
- Dificil și provocator pentru cei care nu au avut deloc tangență cu domeniul înainte de 

facultate, ajungând în anul III de facultate să folosească pentru prima dată un letcon. 

4. Arii de interes 

a. Elevi 

- Activitățile practice au prezentat o atracție deosebită, ceea ce denotă o nevoie acută 
de a experimenta 

- Aplicabilitatea, să țină în mână piesa despre care li se vorbește, să o folosească și să 
vadă cum funcționează 

- Machetele confecționate împreună, la care au avut acces și care au rămas la școală 
- Mândri să contribuie la proiectul de interconectare a clădirilor și de aprecierile 

conducerii liceului (Câmpina) 

b. Studenți 

- Preocupare pentru modul în care ar putea să-și câștige existența cu specializarea lor 
- Nevoie de modele – oameni de succes din domeniu 
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- Unii studenți și-au propus să își creeze propria afacere și s-au arătat interesați de 
modelul de business AKTA, cum e organizată compania, aspecte legate de 
funcționarea unei firme 
 

8.2. Profilul Economic – comercial 

 
1. Feedback general 

a. Elevi 

- Inițial timizi, nesiguri, au avut nevoie de încurajări pentru a se implica 
- Planuri de viitor divergente cu profilul de studii (Poliție, Jandarmerie, Armată, 

muzică, educație) 
- Curioși să afle despre cum se lucrează într-o firmă 
- Serioși și implicați – prezenți, interesați de angajare 

b. Studenți 

- Cei fără o experiență de lucru anterioară au fost reținuți la început – activitățile 
practice au fost de impact 

- Cei care au avut un contact aprioric cu lumea afacerilor au dovedit mai multă 
încredere în forțele proprii 

- Interesați de viitorul lor – unii s-au angajat, alții s-au reorientat pe parcurs (cursuri în 
paralel) 

- Există tendința și dorința de a deschide afaceri proprii, în special în mediul online. Nu 
se tem să ceară sfaturi. 

2. Cunoștințe generale în domeniu 

a. Elevi 

- Informațiile prezentate în partea teoretică le-au fost de folos pentru fixarea 
cunoștințelor dobândite anterior 

- Interesul a fost mai ridicat pentru activitățile practice 

b. Studenți 

- Destul de bine pregătiți din punct de vedere teoretic 
- Au fost surprinși să constate că noțiunile teoretice învățate se pot aplica practic atât 

de ușor 
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3. Gradul de implicare în activitățile practice 

a. Elevi 

- La început a fost dificil să le captăm atenția unora 
- Timizi la început, nu știau la ce să se aștepte, nu le venea să creadă că pot să se 

implice direct 
- Pe măsură ce au avansat în stagiul de practică au devenit mai implicați 

b. Studenți 

- Interesați de activitățile practice, interactive, dornici să încerce discuții cu clienți reali 
- Dornici, unii chiar nerăbdători, să înceapă o activitate profesională  
- Au pus întrebări și după terminarea sesiunilor, unii chiar au păstrat legătura cu tutorii 
- Au cerut experților din proiect sfaturi și păreri pentru proiecte personale 

4. Arii de interes 

a. Elevi 

- Jocurile de rol, experiențele practice, interactive 
- La expunerile teoretice (necesare) erau prea puțin atenți, însă la aplicarea practică a 

teoriilor au fost foarte activi și implicați. Pornind în joacă au descoperit că pot face 
lucruri la care nu se așteptau. 

- Materialele video care le-au redat o imagine mai clară a modului în care se 
desfășoară activitatea de zi cu zi 

- Interesați să învețe despre mentalitatea clientului, comportamente din viața reală de 
business 

- Au avut ocazia să vadă cum este organizată o firmă, biroul de contabilitate, au pus 
întrebări pentru a înțelege cum se aplică în practică noțiunile teoretice pe care le 
cunoșteau 

- Atrași de abordarea pragmatică, orientată spre soluții 

b. Studenți 

- Au învățat despre modul de organizare al unei companii 
- Existența unui proces structurat de vânzare, care curge natural, le-a dat încredere 
- Dezvoltarea abilităților de vânzări și marketing, abilităților de relaționare, lucru în 

echipă, comunicare 
- Au apreciat mediul deschis și prietenos, care le permite să facă greșeli pentru a putea 

învăța din ele 
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- Exerciții cu situații din viața reală (ex. aplanarea conflictelor) 
- Jocurile de rol - ieșire din cochilie, scăpat de rețineri, încredere în forțele proprii 

(”putem vinde orice!”) 
- Poveste de succes: o studentă mai în vârstă, reticentă față de vânzări, acum își 

dorește să lucreze în vânzări  
- Poveste de succes: o studentă atrasă de call center a fost angajată și lucrează în 

continuare la dispecerat 

5. Abilități și competențe dezvoltate 

- Negociere și vânzare  
- Relaționare cu clienții 
- Orientare către rezultate 
- Lucru în echipă 
- Comunicare 
- Învățare rapidă 
- Adaptabilitate 
- Orientare către soluții 
- Autodezvoltare 
- Managementul timpului 

 

9. Concluzii și recomandări 
 
Observațiile experților din proiect în legătură cu desfășurarea activităților cu grupul țintă au 
fost discutate cu reprezentanții unităților și instituțiilor de învățământ de proveniență a 
participanților. Au fost formulate recomandări pentru îmbogățirea actului educațional, de 
implementarea cărora ar putea beneficia generațiile următoare de elevi și studenți. 
 
a. Elevi 

- Este necesar ca practicasă fie însoțită de material didactic (din donații sau 
sponsorizări). Acest lucru le dă elevilor posibilitatea să experimenteze, să strice, să 
vadă cum iese fum dacă au greșit ceva, să aibă ce strica pentru a putea învăța și din 
greșeli.  

- Pe viitor pot avea succes activități practice în care elevii să se implice fără a le 
considera obligatorii, însă din care pot învăța enorm: proiecte interne ale școlii 
realizate cu ajutorul elevilor (rețea wi-fi, configurare access point, parole etc.) – 
promovate prin panouri pentru a inspira și generațiile următoare. Nu sunt necesare 
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sume mari, se pot atrage fonduri, iar impactul motivator pentru generațiile 
următoare de elevi este inestimabil. 

- Pentru motivarea diferitelor grupe s-au păstrat elementele lucrate de elevi (cabluri 
de diferite tipuri), etichetate de ei înșiși cu numele lor – păstrarea conferă o 
importanță mai mare a rezultatului și îi poate ambiționa. 

b. Studenți 

- Este necesară implicarea studenților în multe proiecte tehnice care să-i oblige să 
rezolve probleme și practic, nu doar teoretic. Chiar și în laboratoare, unde au ocazia 
să vadă cum funcționează aparatele, este util să primească provocări de a desluși 
cauza problemei și a găsi o soluție practică, pe loc. 

- Există un cerc vicios, dificil de rupt: angajatorii investesc mult în instruirea inițială a 
proaspeților absolvenți pe care îi angajează, iar studenții se bazează că vor căpăta 
cunoștințele necesare la locul de muncă, astfel că în facultate depun efort minim spre 
a fi pregătiți pentru munca în domeniu. Metodele folosite de angajatori sunt mai 
practice, cu mai multe provocări și cu aplicabilitate imediată în activitatea 
profesională. În acest sens ar fi util ca proiectele de practică ale studenților să aducă 
mai mult în realitatea punerii în practică a conținutului și să-i provoace să 
implementeze ceea ce au descoperit. 

- Există o diferență enormă între lumea profesională și cunoștințele predate în 
facultate. Cunoștințele din facultate acoperă întreaga gamă a celor necesare pentru 
a profesa în orice ramură a domeniului, iar interesele studenților nu sunt întotdeauna 
atât de vaste, ci sunt mai degrabă canalizate către o direcție unică. Este necesară o 
punte care să unească cele două lumi – aici poate interveni contribuția agenților 
economici care să le arate studenților propria perspectivă asupra cunoștințelor de 
specialitate folosite în activitatea de zi cu zi, pentru a le trezi studenților curiozitatea 
și a le arăta necesitatea de a stăpâni toate cunoștințele predate. 

- Pentru a fi mai bine pregătiți să profeseze în domeniu, studenții au nevoie de un 
sistem de învățământ adaptat la nivelul actual al evoluției tehnologice, la cerințele 
pieței. Ar trebui revizuite materiile unde se predau tehnologii care sunt pe cale de a 
fi depășite, și concentrare pe tehnologiile de vârf, deoarece și tinerii au preocupări 
exact în această direcție. De asemenea, este nevoie de mult mai multă activitate 
practică pentru a înțelege aceste tehnologii. 

- Facultățile sunt deschise să primească aport de materiale și mai ales de experiențe 
practice de la agenții economici, chiar își doresc astfel de experiențe pentru studenții 
lor, prin urmare orice contribuție și implicare din partea lor este binevenită, dar și 
utilă în pregătirea viitorilor angajați. 


