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Cuvânt înainte 
 

Planificarea strategică1 a ofertei de formare profesională prin învăţământ 
profesional şi tehnic (IPT) are caracter naţional şi este realizată în raport cu 
obiectivele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene.  

Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea contribuţiei 
învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie 
competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. 
Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat dublului rol al 
educaţiei: economic şi social. Prin urmare IPT nu se poate rezuma, în sens restrâns, la 
satisfacerea cerinţelor imediate ale unui loc de muncă, el trebuie să asigure pregătirea 
pentru dezvoltarea unei cariere de succes care presupune integrare socio – 
profesională, inclusiv în plan antreprenorial, și/sau continuarea studiilor. În aceste 
condiţii învăţământul profesional şi tehnic trebuie să asigure absolvenților șansa 
ocupării unui loc de muncă, văzută ca o etapă, imediată sau ulterioară, în procesul 
învăţării pe parcursul întregii vieţi, care  include  și învăţarea la locul de muncă în 
vederea adaptării la cerinţele acestuia. 

Iată de ce prognoza ofertei IPT realizată în corelare cu o cerere previzionată a 
forţei de muncă şi tranziţia de la şcoală la viaţa activă devin elemente strategice pentru  
o planificare performantă. 

Modelul propus şi implementat începând cu anul 2003 urmăreşte asigurarea unei 
oferte de formare profesională prin ÎPT relevantă  în raport cu nevoile previzionate ale 
pieţei muncii.  

Relevanţa ofertei de formare profesională se referă atât la aspectul cantitativ 
(deficitul de competenţe şi calificări de pe piaţa muncii) cât şi la aspectul calitativ  
( teritorialitatea ofertei şi calitatea rezultatelor învăţării) 
Modelul de planificare strategică  se caracterizează prin:  

 descentralizarea deciziei şi distribuirea acesteia pe mai multe niveluri 
decizionale, respectiv naţional, regional, judeţean şi local  

 realizarea exerciţiului participativ bazat pe acţiunea colectivă a partenerilor 
economici şi sociali multipli (Consorţii regionale, Comitete Locale de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social, Consilii de Administraţie al  unităţii de învăţământ) 

 combinarea fluxului decizional de sus în jos cu cel de jos în sus  
 elaborarea, implementarea şi monitorizarea instrumentelor de planificare 

strategică: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) - nivel regional ; 
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) - nivel judeţean; Planul de 
Acţiune al Şcolii (PAS) - nivelul comunităţii din aria de acţiune a şcolii 

Scopul Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) este de a îmbunătăţi 
corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare 
socio-economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia învăţământului superior la 
dezvoltarea regională, în perspectiva anului 2025.  PLAI cuprinde: 

 analiza contextului regional și local din punct de vedere al evoluţiilor şi 
previziunilor demografice, de piaţă a muncii şi economice; 

 analiza capacităţii sistemului învăţământului profesional şi tehnic de a răspunde 
nevoilor identificate prin analiza contextului regional; 

 priorităţile, ţintele şi acţiunile pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi 
tehnic la nivel regional ca răspuns la nevoile identificate; 
. 

                                                           
1 Termenul „planificare strategică” este utilizat cu semnificaţia de  „prognoză” pe termen mediu de 5 – 7 ani a 
ofertei IPT realizată în contextul modelului propus de CNDIPT. 
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Rolul PLAI este de a furniza cadrul de referinţă şi de a facilita documentarea pentru 
elaborarea şi armonizarea documentelor strategice de la nivelul școlii (PAS) 

 
1. Rezumat 

 
Planul Local  de Acțiune pentru Învățământ  al județului Bihor, a fost elaborat având 

drept repere două direcții majore de acțiune: 

 adaptarea ofertei educționale la nevoile de dezvoltare socio-economice  de la 

nivel local și regional, ținând cont de nevoile și intersele de formare ale elevilor; 

 asigurarea calității actului educațional, ca bază a succesului inserției socoi-

profesionale a absolvenților. 

Structura adoptată la nivel național pentru PLAI,  asigură comparabilitatea datelor și a 

rezultatelor la nivel național, pentru a permite monitorizarea progresului realizat în 

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

Astfel, Capitolul 2 Contextul european și național oferă o sinteză a indicatorilor 

relevanți pentru ÎPT, indicatori asumați de România pentru următorul interval, cilcu de 

programare european. Sunt prezentate elemente ale analizei la nivel european, național 

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

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

Acest capitol permite totodată să realizăm analiza propriului sistem prin metoda 

benchmarking, având repere situațiile și exemplele din statele membre ale UE, 

relevante pentru progresul asumat pentru următoarea perioadă.  

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

muncii la nivel județean (5) oferă o sinteză a celor mai importante elemente ale 

aspectelor regionale privind evoluțiile demografice la nivel  național și regional,  nevoia 

actuală și cea prognozată de calificări cerute pe piața muncii.  Concluziile obținute din 

interpretarea corelată a datelor specifice aferente acestor domenii  constituie imaginea 

cererii actuale de forță de muncă la nivel regional.  

Capitolul 6- Învățământului profesional și tehnic din județ, oferă imaginea 

actualizată a capacității sistemului educațional  de a răspunde nevoilor de  calificări pe 

nivelele reglementate 3, 4 și 5, în raport cu cererea conturată în capitolele mai sus 

menționate.  Evoluția ofertei de ÎPT urmărită și documentată pentru ultimii 10 ani 

(pentru majoritatea indicatorilor relevanți) scoate în evidență reducerea ponderii ofertei 

ÎPT, datorată în primul rând declinului  demografic care a a afectat oferta regională, dar 

și a atractivității scăzute a învățământului profesional și tehnic, în contextul unei slabe 

orientări profesionale în rândul elevilor și părinților 

Analizele realizate sunt relevante la nivel județean și pot fi utilizate la nivel de școală, 

pentru actualizarea PAs. Având în vedere constrângerile de ordin metodologic, 

compensate prin dialogul social structurat și desfășurat în cadrul CLDPS  , PLAI oferă 

rezultatele analizelor prin Capitolul 8-Analiza SWOT a corelării ofertei de formare 

profesională cu cererea, pentru ca în  capitolul 9-Rezumatul principalelor concluzii 
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și recomandări pentru planul de măsuri, să fie rezumate principalele recomandări 

care vor fi cuprinse în planul de măsuri. 

Pentru a pune în practică recomandările finale, acestea sunt dezvoltate sub forma unui 

Plan de măsuri (Capitolul 10), structurat pe patru priorități, cuprinzănd acțiunile 

propuse pentru implementare, care vor fi operaționalizate fie la nivel regional,  fie la 

nivel de județ.  

Documentul PLAI urmează să fie actualizat cu date noi conform metodologiei de 

reactualizare și urmează a fi utilizat la nivelul unităților școlare de învățământ 

profesional și tehnic pentru dezvoltarea și implementarea PAS– Planul  de Acțiune al 

Școlii.  

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

monitorizat, asigurându-se astfel continuitatea procesului de corelare a ofertei de 

formare profesională cu cererea de pe piața muncii. 
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2. Contextul european, naţional , regional și local 
2.1. Contextul european 
 
Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și 
indicatorilor derivați din Strategia Europa 2020: 
1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru 
deceniul 2010-2020: 

a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani 
la cel puțin 75%2; 

b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră 

sau cu 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a 
ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a 
eficienţei energetice, comparativ cu 1990; 

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii3 la maximum 10%4 și creșterea 
procentului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de 
nivel terțiar la cel puțin 40%5 în 2020; 

e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau 
excluziune socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ 
cu anul 20086. 

2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele: 
1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la 

programele de învățare de-a lungul vieții7; 
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe 

scăzute de citire, matematică și științe exacte8, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 
3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit 

învățământul terțiar9, ar trebui să fie de cel puțin 40 %; 
4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii10 din sistemele de educație și 

formare, ar trebui să fie sub 10 %; 
5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta 

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

6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați11 cu vârste cuprinse în 20 și 34 
de ani, care au finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel 
mult trei ani înaintea anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, 
comparativ cu 76,5 % în 201012. 

                                                           
2 Față de nivelul de referință de 69% la momentul adoptării Strategiei EFP 
3 Prin definiția acceptată de UE încă din 2003 (Reuniunea miniștrilor educației în cadrul Consiliului UE din mai 2003), 
abandonul școlar timpuriu se referă la persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult 
învățământul secundar inferior și care nu-și continuă educația sau formarea profesională 
4 Față de nivelul de referință de 15% la momentul adoptării Strategiei EFP 
5 Față de nivelul de referință de 31% la momentul adoptării Strategiei EFP 
6 Pragul național de sărăcie este stabilit la 60% din venitul median disponibil în fiecare stat membru 
7Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani care a participat la programe de educație și 
formare în cele patru săptămâni care au precedat ancheta (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
8Sursă: OCDE/PISA 
9 Nivelurile ISCED 5 și 6 (EUROSTAT, UOE) 
10Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au absolvit doar învățământul secundar 
inferior sau mai puțin și care nu mai sunt înscriși într-o instituție de învățământ sau de formare (Eurostat, Studiul 
privind forța de muncă) 
11 Se referă la absolvenții învățământului secundar superior (ISCED 3), terțiar nonuniversitar(ISCED 4) și absolvenții 
învățământului terțiar (ISCED 5-6) 
12Măsurată ca proporția populației angajată cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care a absolvit în urmă cu 1, 2 și 

3 ani și care nu este înscrisă în prezent în nici o altă activitate de educație și formare profesională. 
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3. Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, 
derivate din cadrul strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în 
continuare, comparativ, evoluția indicatorilor în cazul României şi a Uniunii 
Europene, 28 de state: 
Fig.nr.1 

Indicatori Unitate 

România 
Perioada de referinţă  

Media 
UE-28 

Ținta 
RO 

Ținta 
UE 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2020 2020 

Rata de părăsire 
timpurie a şcolii13 

% 
(18-24ani) 

19,6 16,6 18,4 17,5 17,4 17,3 17,3 17,3 12 11,3 10 

Ponderea 
absolvenților de 
învățământ 
terțiar14 

% 
(30-34 ani) 

11,4 16,8 18,3 20,3 21,7 22,9 25,0 25,6 38,7 26,7 40 

Procentul 
persoanelor cu 
vârsta de 15 ani 
cu competențe 
scăzute de citire, 
matematică și 
științe exacte15 

% 
(15 
ani) 

Citire  40,4   37,3  
 

38,7 19,7  15,0 

Matematică  47,0   40,8  
 

39,9 22,1  15,0 

Științe   41,4   37,3  
 

38,5 23,5  15,0 

Participarea 
adulților în ÎPV16 

% 
(25-64 ani) 

1,6 1,5 1,2 1,4 1,2 1,8 1,5 1,3 10,7 10 15 

Rata de ocupare 
a absolvenților 
(ISCED 3-6)17 

% 
(20-34 

ani) 

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

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

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

Rata de 
ocupare18 

% 
(20-64 ani) 

63,6 63,5 64,8 63,8 64,8 64,7 65,7 66,0 70,1 70,0 75 

Sursa: Pentru datele Eurostat, baza de date online 

 
4. Analizând evoluția indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană și 
țintele asumate de România pentru 2020, rezultă următoarele constatări: 

a) rata părăsirii timpurii a școlii în România, 17,3% în 2015,  cu 5,3 puncte 
procentuale peste media europeană de 12%, este una din cele mai ridicate din 
Europa, cu o evoluţie sinuoasă, fără un progres semnificativ în direcția țintei 
naționale, de 11,3%, pentru anul 2020; 

b) ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un progres bun în 
direcția țintei naționale, de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 16,8% în 2009, la 
25,6% în 2015. Cu toate acestea, se constată un decalaj semnificativ între 
valorile indicatorului la nivel naţional şi cele la nivelul UE 28: media europeană de 
38,7% în 2015, ţinta europeană de 40% pentru 2020. 

                                                           
13 Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_40) 
14Sursa: Eurostat (date online, code:t2020_41) 
15 Sursa: Educational Training Monitor 2014, conform OECD (PISA 2009 și 2012), 
16 Sursa: Eurostat (date online, code:trng_lfs_13) 
17 Sursa: Eurostat (date online, code:edat_lfse_32) 
18Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_10) 
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c) impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, 
care ar contribui semnificativ la informarea și conștientizarea abilităților native ale 
elevilor, atât de către aceștia, cât și de către familii și cadre didactice; 

d) România continuă să se situeze pe penultimul loc între țările europene 
participante în programul PISA19. În ciuda unui progres bun înregistrat la testarea 
din 2015 faţă de testarea din 2012 la matematică, rezultatele tinerilor români, în 
vârstă de 15 ani,  indică un procent foarte ridicat al celor cu competențe scăzute, 
de 39,9%, în condițiile în care media europeană, în același an, a fost de 22,1%. În 
2015 se înregistrează  o creştere a ponderii tinerilor cu competenţe scăzute  la 
citire şi la ştiinţe faţă de 2012.  La citire, 38,7% din tinerii din România au  un nivel 
scăzut, faţă de numai 19,7% cât este media la nivelul celor 28 de state europene.  
La ştiinţe, 38,5% din tinerii din România au  un nivel scăzut, faţă de numai 23,5% 
cât este media la nivelul celor 28 de state europene Ţinta din Cadrul strategic 
pentru cooperarea europeană în domeniul  educației și formării profesionale ET 
2020 propusă la nivel european pentru anul 2020 este de 15% pentru toate cele 3 
criterii, citire, matematică şi ştiinţe; 

e) în contextul crizei economice și financiare, rata de ocupare a absolvenților cu 
vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut 
o evoluție descrescătoare după anul 2009, cu o uşoară revenire în anul 2015. În 
cazul absolvenților de învățământ secundar superior ISCED 3-4, rata de ocupare 
în 2015 a fost de 59,8%, faţă de 69,1% în 2009 şi faţă de media UE 28 DE 
70,9%. Cu o rată a ocupării absolvenților de 68,1% în anul 2015, pe ansamblul 
nivelurilor de educație ISCED 3-8, România se plasează cu peste 8 puncte 
procentuale sub media europeană, de 76,9% şi departe de ținta de 82%, propusă 
la nivel european pentru anul 2020; 

f) în ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de 
ocupare în România a fost, în 2015, de 66% față de media europeană de 70,1%, 
fără progrese semnificative în perioada analizată, în raport cu ținta de 70%, 
asumată la nivel  național pentru anul 2020; 

g) rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți a 
fost, în 2015, de 1,3 %, în scădere în ultimii 3 ani, mult sub valoarea europeană 
de 10,7% și departe de ținta de 10% propusă de România pentru 2020. 

 
5. Ponderea relativ bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și tehnic în 
totalul elevilor înscriși în învățământul secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 
56,3%,  în România, față de media UE-28 de 48,1%20, demonstrează importanța 
formării profesionale inițiale pentru piața muncii din România. Cu toate acestea, 
în perioada 2013-2015 s-a înregistrat o scădere continuă a valorii indicatorului, de 
la 62,9% în 2013 la 56,3% în 2015. 
 
2.2. Contextul naţional 
Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă 
deosebită pentru educaţia şi formarea profesională se numără: 

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

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

 Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; 

 Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020; 

 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; 

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

                                                           
19 OECD 2016 - PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education  
20  Date actualizate pentru anul 2012, conf. Eurostat (date online, code: educ_uoe_enra13) 
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 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-
2030; 

 Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020; 

 Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune 
şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni; 

 Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020; 

 Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome pentru perioada 2014-2020; 

 Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 

 Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020; 

 Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020; 

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

 Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020; 

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

 Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. 
 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-
2020 are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:  
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare 
profesională pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare 
a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de 
educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 2014  
 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune: 

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a 
curriculumului şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin 
Cadrul național al calificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, 
pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea 
relevanţei pentru piaţa muncii; 

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa 
muncii, definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor 
în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de 
muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei 
muncii; 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare 

profesională. 
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele 
de formare profesională, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în 
învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014;  

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul 
vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

  
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune: 
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7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor 
învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 

8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a 

rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de 

învățământ pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte 
strategice: 

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la 
învăţământul profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 
examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;  

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul 
vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

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

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

12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 
13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de 

formare profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională 
continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, 
nonformal și informal; 

14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi 
internaţionale în domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea 
spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;  

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate 
internațională la 4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014. 

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

16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul 
antreprenorial din cadrul programelor de formare profesională; 

17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea 

asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 
Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic 
prin strategiile menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 
1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Structura învăţământului 
profesional şi tehnic este ilustrată în figura de mai jos. 
Fig.nr.2 
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Sursa:MEN 
 

Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele a 
IX-a și a X-a) și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și 
particularizând  competențe (cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile 
anterioare ale învățării. 
Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: 
    a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; 
    b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia 
mediului; 
    c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. 
Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, 
în conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru unele forme 
de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un 
an. 
Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu 
examen de certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională. 
Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul 
postliceal și pot obține, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții cu diplomă de 
bacalaureat pot continua studiile în învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 
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sau în învățământul superior, în orice program de studii și pot obține nivelurile  de 
calificare 6, 7 și 8. 
Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează 
examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional 
al calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.  
Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile 
pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare 
regionale, județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între 
unitatea de învățământ, operatorul economic și elev. 
Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a 
VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 
2014/ 2015, pe baza unui contract cadru, încheiat între unitatea de învățământ şi 
operatorii economici implicaţi în formarea profesională a elevilor; 

- învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, 
ca parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 
2018, pe baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi 
operatori economici sau între o asociaţie/un consorţiu de operatori economici, 
unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află 
unitatea şcolară. unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de 
învățământ – agentul economic și elev; 

- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea 
clasei a X-a de liceu , formă de organizare specifică în prezent programelor de 
tip „A doua șansă”. 

În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi 
modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se 
finalizează cu examen de certificare. Absolvenții care promovează examenul de 
certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al 
Cadrului naţional al calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al 
certificatului, conform Europass. 
 
2.3. Contextul regional  
Planul de dezvoltare regională (PDR) este principalul document de planificare elaborat 
la nivel regional şi reflectă politicile de dezvoltare relevante la nivel naţional în raport cu 
nevoile specifice la nivel de regiune, dar şi cu direcţiile strategice de politică ale celorlalţi 
principali finanţatori ai programelor de dezvoltare aferente regiunii respective.  
Planificarea are în vedere atât fondurile externe (europene) cât şi interne 
(naţionale/guvernamentale, regionale, locale). PDR a fost realizat în conformitate cu 
orientările metodologice elaborate de către Ministerul Dezvoltării Regionale ce vizează 
atât conţinutul Planurilor de Dezvoltare Regională cât și cadrul partenerial de elaborare, 
consultare și aprobare al acestora, fiind modificat în urma analizei ex-ante. 
Planul de Dezvoltare Regională își propune să contribuie la realizarea celor trei 
obiective de bază ale politicii de dezvoltare regională în România, stipulate în Legea 
nr.315/2004 privind dezvoltarea regională: 
  1. Diminuarea dezechilibrelor regionale existente, 
  2.  Corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, 
  3.  Stimularea cooperării inter-regionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere. 
PDR 2014-2020 porneşte de la analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor existente şi a 
tendinţelor înregistrate în perioada de programare trecută (2007-2013) la nivelul regiunii 
de dezvoltare Nord-Vest (Transilvania Nord) în domenii legate de: resursele naturale, 
sistemul  de aşezări, structura socio-demografică a populaţiei, infrastructura, mediul, 
economia, turismul, agricultura şi dezvoltarea rurală şi administraţia şi buna guvernanţă. 
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Analiza situaţiei existente se încheie cu evidenţierea potenţialului şi a nevoilor specifice 
regiunii, prinintermediul analizei punctelor tari și slabe, oportunităţilor și ameninţărilor 
(SWOT). 
Pe baza acestor informaţii, a viziunii de dezvoltare pe termen lung, precum şi a 
contextului de planificare şi programare de la nivel naţional şi european privind politica 
de coeziune pentru perioada 2014-2020, au fost formulate obiective, priorităţi şi acţiuni 
specifice de dezvoltare ale regiunii pentru exerciţiul financiar 2014-2020. 
Ultima parte a documentului oferă informaţii privind cadrul în care ar trebui să se 
realizeze procesul de monitorizare şi evaluare a PDR pe parcursul perioadei 2014-
2020. Aceste activităţi sunt importante, deoarece perioada actuală de programare pune 
un accent mai mare pe obţinerea de rezultate care să conducă la un impact real mai 
mare, dar şi pentru a putea realiza rapoartele strategice privind implementarea planului 
în 2016, 2019 şi 2022. 
PDR 2014-2020 oferă cadrul necesar pentru identificarea şi integrarea/corelarea 
proiectelor la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, pe baza priorităţilor de 
dezvoltare pentru următoarea  perioadă de programare. 
 Astfel documentul conţine şi un portofoliu de proiecte prioritare strategice. Prin acest 
portofoliu se dorește să se contribuie la creşterea absorbţiei şi impactului fondurilor la 
nivel regional. De asemenea, sperăm, că în acest mod impactul asupra dezvoltării 
regiunii ar fi unul mult mai puternic, investiţiile prioritare finanţate din fonduri europene 
sau guvernamentale fiind multiplicate prin investiţiile realizate din fonduri private utilizate 
pentru proiecte complementare, conexe celor prevăzute în cadrul portofoliului de 
proiecte strategice la nivel regional. 
În cadrul PDR se realizează o analiză detaliată a tuturor sectoarelor de dezvoltare a 
regiunii Nord-Vest, un capitol aparte reprezintă Educația, care cuprinde informații 
relevante atât pentru învățământul profesional și tehnic, căt și pentru învățământul 
superior.  
În continuare sunt prezentate prioritățile identificate în cadrul STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE REGIONALĂ, din care am preluat prioritățile și obiectivele specifice.   

Strategia de dezvoltare propusă pentru Regiunea Nord-Vest pentru perioada 2014-2020 

se bazează pe rezultatele analizei SWOT şi pe nevoile şi provocările, care au putut fi 

identificate în această analiză. De asemenea are în vedere viziunea şi obiectivele 

identificate la niveln regional pe termen lung, precum şi orientările de la nivel european 

şi naţional.În ceea ce priveşte aspectele metodologice s-a adoptat orientarea 

europeană bazată pe concentrarea tematică a resurselor şi orientarea către rezultate şi 

impact, ca răspuns la principalele provocări identificate. Conform logicii de intervenţie 

promovate la nivel european pentru perioada 2014-2020, strategia se structurează pe 

următoarele nivele de intervenţie: obiectiv general, priorităţi şi priorităţi de intervenţie69, 

pentru care s-au stabilit obiective specifice, respectiv acţiuni orientative70. Fiecare 

prioritate corespunde mai multor Obiective Tematice Europene. 

Situaţia învăţământului în judeţul Bihor este în general mai bună comparativ cu alte 
zone dinţară. Atât indicatorii privind abandonul şcolar, cât şi cei referitori la 
infrastructura educaţională şidistribuţia acesteia în teritoriu reflectă o situaţie pozitivă.  
În afară de minusurile sistemului educaţional la nivel naţional, Inspectoratul Şcolar 
JudeţeanBihor (ISJ Bihor) menţionează că principale probleme sunt starea proastă a 
drumurilor şidepopularea zonei sud-estice a judeţului, ca urmare a fenomenelor 
demografice de migraţie şispor natural redus din acea zonă. Pe de o parte, starea 
proastă a drumurilor are ca efect oaccesibilitate scăzută precum şi costuri mari de 
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întreţinere a mijloacelor de transport al eleviloraflate în subordinea ISJ Bihor. În cea de-
a doua situaţie, declinul demografic are implicaţiimajore asupra infrastructurii 
educaţionale şi presupune o restructurare a efectivelor de profesorişi închiderea unor 
unităţi de învăţământ, în special în mediul rural. 
 
OBIECTIVUL  GENERAL 
Creşterea economiei regionale prin dezvoltare multidimensională şi integrată 
pentru diminuarea disparităţilor intra- şi interregionale şi creşterea standardului 
de viaţă regional. 
Prioritatea 1 –Creşterea competitivităţii regiunii şi stimularea cercetării şi inovării 
Prioritatea 2 – Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, 
mărfurilor şi a informaţiilor 
Prioritatea 3 – Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune 
Prioritatea 4 – Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a 
resurselor şi reducerea 
emisiilor poluante 
Aceste priorități sunt considerate ca valabile și la nivel județean: 
Prioritatea 1 –Creşterea competitivităţii regiunii şi stimularea cercetării şi inovării 
1.1 Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor şi a microîntreprinderilor şi creşterea 
gradului de internaţionalizare ale acestora 
OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea competitivităţii IMM-urilor şi a microîntreprinderilor prin 
investiţii în infrastructură, acces la servicii şi reţele internaţionale 
1.2 Sprijinirea şi promovarea activităţilor de CDI 
OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea capacităţii de cercetare, inovare şi transfer tehnologic, 
1.3 Dezvoltarea şi încurajarea antreprenoriatului 
OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea spiritului antreprenorial 
1.4 Dezvoltarea şi valorificarea potenţialului touristic 
OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea performanţei sectorului turistic în economia regional 
Prioritatea 2 – Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi a 
informaţiilor 
2.1 Dezvoltarea unui sistem de transport durabil şi sustenabil 
OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea unui sistem integrat de infrastructură de transport 
regional, conectat la reţeaua TEN-T 
2.2 Îmbunătăţirea accesului la infrastructura TIC şi creşterea atractivităţii utilizării 
reţelelor de către mediul privat şi public 
2.2 Îmbunătăţirea accesului la infrastructura TIC şi creşterea atractivităţii utilizării 
reţelelor de către mediul privat şi public 
Prioritatea 3: Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune obiective tematice europene 
corespunzătoare 
3.1 Investiţii în educaţie, servicii sociale şi de sănătate şi în îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor din aceste domenii 
OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea calităţii infrastructurii şi a serviciilor în domeniul 
educaţiei, sănătăţii şi a serviciilor sociale 
durabile şi incluzive 
3.2 Dezvoltarea capitalului uman 
OBIECTIV SPECIFIC: Promovarea ocupării forţei de muncă 
3.3 Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în zonele urbane şi rurale 
OBIECTIV SPECIFIC: Îmbunătăţirea calităţii vieţii grupurilor vulnerabile şi 
dezavantajate, precum şi asigurarea accesului la servicii sociale, de sănătate şi de 
educaţie de calitate 
3.4 Dezvoltarea capacităţii administrative regionale 
OBIECTIV SPECIFIC: Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice 
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Acţiuni orientative: 
Prioritatea 4: Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi 
reducerea emisiilor poluante 
4.1 Promovarea eficienţei energetice în sectorul public şi privat 
4.2 Protecţie împotriva efectelor schimbărilor climatice 
4.3 Protejarea biodiversităţii şi a resurselor naturale (apă, aer, sol) 
4.4 Dezvoltare urbană durabilă 
4.5 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în sectoarele apă şi deşeuri 
4.6 Dezvoltarea sustenabilă a patrimoniului cultural şi construit 
Fiecare județ al regiunii Nord-Vest a elaborat Strategia de dezvoltare a județului; 
acestea se află pe site-urile Consiliilor județene, după cum urmează: 
Strategia pentru dezvoltarea durabilă a județului Bihor, pentru perioada 2014-2020; 
Strategia de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014-2020 
Strategia de dezvoltare durabilă a județului Maramureș, pentru perioada 2014-2020 
Strategia de dezvoltare a județului Satu-Mare până în 2020; 
Strategia de dezvoltare a județului SĂLAJ și care va fi luată în considerare la elaborarea 
Planurilor  Locale de Acțiune pentru Învățământ (PLAI). 
 
2.4 Contextul local local 
 
Pentru județul Bihor în Strategia de dezvoltare sunt  propuse, și  asumate patru 

obiective strategice de dezvoltare: 

 

1. Dezvoltarea infrastructurii publice din județ; 
2. Creșterea competitivității economice în industrie și agricultură; 
3. Valorificarea potențialului turistic al județului; 
4. Dezvoltarea serviciilor publice și a capacității administrative 
 

Fiecare din aceste obiective strategice au obiective specifice,măsuri și acțiuni prin care 

se vor realiza . De asemenea Stategia de Dezvoltare cuprinde  o serie de inițiative 

strategice și o lungă listă de proiecte care sunt propuse spre finanțare până în 2020. 

 

Capitolul 3  

Aspecte demografice 

3.1 Evoluții și situaţia actuală 

3.1.1 Populaţia totală. Dinamica generală. 

 Populaţia totală a judeţului Bihor este de 618.582 persoane, în scădere cu 1,98 % faţă de 

populaţia judeţului de acum 20 ani.  

În tabelul de mai jos se observă dinamica populaţiei în judeţ în ultimii 20 ani. 

ANUL POPULATIA TOTALĂ 

1995 631.095 

2000 620.517 
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2002 600.246 

2004 596.961 

2006 594.982 

2007 594.131 

2009 593.055 

2012 592.046 

2014 620.866 

2015 619.441 

2016 618.453 

2017 618.582 

 

 

3.1.2 Distribuţia populației pe medii rezidenţiale (urban/rural): 

Din totalul populaţiei 50,06% se găseşte în mediul rezidenţial urban – în număr de 318.015  

persoane- iar 49,93% se găseşte în mediul rezidenţial rural, adică 300.438 persoane. 

TOTAL 618.582 100% 

Urban 318.015 51,41% 

Rural 300.438 48,59% 
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3.1.3 Distribuția populației județului Bihor pe sexe: 

Din numărul total de persoane (618.582), 301.712 sunt bărbaţi, adică  48,75 % şi 316.870 sunt 

femei, adică un procent de 51,25 %. 

TOTAL 618.582 100% 

Bărbați 301.712 48,77 

Femei 316.870 51,23 

 

 

 

3.1.4 Structura populației pe grupe de vârstă: 

 

GRUPA 1990 2000 2006 2012 2013 2015 2016 

Series1, Urban, 
51.41%, 51%

Series1, Rural, 
48.59%, 49%

Distribuția pe medii rezidențiale

Urban Rural



PLAI al  județului BIHOR, 2016-2020 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

21 
 

 

TOTAL 

POPULAŢIE 

660.116 620.517 594.982 592.046 622.033 619.441 618.453 

0-14  ani 146.314 114.066 96.268 93.513 96.742 94.790 94.525 

15-59 ani 403.494 388.661 385.041 374.142 397.951 392.782 389.492 

60 ani şi peste 110.308 117.790 113.673 121.841 127.340 131.869 134.436 

 

 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă, in procente 

GRUPA 

 

1990 2000 2013 2015 2016 

TOTAL POPULAŢIE 100% 100% 100% 100% 100% 

0-14  ani 22,16 18,38 15,55 15,30 15,28 

15-59 ani 61,12 62,63 63,97 63,40 62,97 

60 ani şi peste 16,72 18,99 20,47 21,3 21,75 
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3.1.5 Structura etnică a populaţiei judeţului Bihor 

Structura etnică a populaţiei judeţului Bihor este prezentată în tabelul de mai jos. 

0-14  ani, 
Anul 
1990, 
22.16, 
25%

0-14  ani, Anul 
2000, 18.38, 

21%
0-14  ani, Anul 
2013, 15.55, 

18%

0-14  ani, Anul 
2015, 15.3, 18%

0-14  ani, Anul 
2016, 15.28, 

18%

Populația 0-14 ani

Anul 1990

Anul 2000

Anul 2013

Anul 2015

Anul 2016

15-59 ani, Anul 
1990, 61.12, 

20%

15-59 
ani, 
Anul 
2000, 
62.63, 
20%

15-59 ani, Anul 
2013, 63.97, 

20%

15-59 ani, Anul 
2015, 63.4, 20%

15-59 ani, Anul 
2016, 62.97, 

20%

Populația 15 - 59 ani

Anul 1990

Anul 2000

Anul 2013

Anul 2015

Anul 2016

60 ani şi 
peste, Anul 

1990, 16.72, 
17%

60 ani şi 
peste, Anul 

2000, 18.99, 
19%

60 ani şi 
peste, Anul 

2013, 20.47, 
21%

60 ani şi 
peste, Anul 
2015, 21.3, 

21%

60 ani şi 
peste, Anul 

2016, 21.75, 
22%

Populația 60ani și peste

Anul 1990

Anul 2000

Anul 2013

Anul 2015

Anul 2016
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 De asemenea, prezentăm structura etnică comparativă cu anii 1977 şi  1992 pentru o mai bună ilustrare 

a situaţiei actuale. 

 

ETNIA 1977 1992 2002 2012 

TOTAL 

populatie, din 

care: 633.094 638.863 600.246 

 

            592.046 

 Români 409.770 425.097 404.468 377.445 

 Maghiari 199.615 181.703 155.829 138.736 

 Rromi 12.014 21.796 30.089 34.616 

 Slovaci  8.079 7.793 7.370 18.149 

 Germani 1.417 1.593 1.163 2.614 

 Evrei 910 354 224 211 

Alte nationalit.  1289 527 1103 

 

2.275 

 

 

 

3.1.6 Mişcarea migratorie a populaţiei din judeţul Bihor 

În judeţul Bihor, pe o perioadă de 38 de ani, situaţia emigraţiei populaţiei se prezintă după cum 

urmează: 

 

ETNIA

Total populație, din care:

Români

Maghiari

Rromi

Slovaci

Germani

Evrei

Alte naționalități
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ANII NUMĂR EMIGRANŢI 

1975 379 

1991 1.789 

2001 317 

2007 714 

2009 219 

2012 423 

2013 477 

2015 316 

2016 918 

 

 

3.2 Proiecţii demografice  

3.2.1 Evoluţia populaţiei de vârstă şcolară: 

Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă şcolară este în judeţul Bihor următoarea: 

Grupa de vârstă 2016    % 2020     % 

0-14 ani 15,28 14,18 

15-24 ani 14,16 14,10 

 

 

Număr emigranți

Anul 1975 Anul 1991 Anul 2001 Anul 2007 Anul 2009

Anul 2012 Anul 2013 Anul 2015 Anul 2016
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Cât priveşte mişcarea naturală a populaţiei judeţului Bihor, aceasta se prezintă după cum se poate vedea 

în tabelul de mai jos, sporul natural fiind negativ în ultimii 15 ani. 

3.2.2 Mișcarea naturală a populației: 

      

 Rata la 1000 locuitori 

1990 2000 2015 

Născuţi vii 13,2 10,9 9,4 

Decese 12,7 13,1 12,2 

Spor natural 0,5 -2,2 -2,8 

 

Dacă analizăm situația dinamicii populaţiei pe total, sexe şi medii rezidenţiale în regiunea Nord-

Vest, se constată cele mai semnificative scăderi în rândul populaţiei urbane în judeţul Sălaj şi în rândul 

populaţiei rurale în judeţul Maramureş. De asemenea, cele mai importante creşteri se înregistrează în 

judeţul Maramureş în mediul urban, precum şi în judeţul Cluj în mediul rural. 

În privința județului Bihor, acesta se situează pe o poziţie medie sub acest aspect. Sunt de 

remarcat diferenţele de structură pe medii rezidenţiale pentru grupa de vârstă 0-14 ani, de unde reiese 

o pondere a populaţiei de vârstă şcolară mai mare în mediul rural, faţă de mediul urban, ceea ce însă 

afectează si sistemul educaţional, copiii din satele izolate întâmpinând dificultăţi in participarea la 

formele de învăţământ. 

Având în vedere evoluţiile ultimului deceniu, se anticipează reducerea contingentului populaţiei 

de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-59 ani, concomitent cu creşterea numerică continuă a 

populaţiei în vârstă de 60 ani şi peste. Acest lucru determină creşterea raportului de dependenţă 

demografică, precum şi creşterea nevoii de servicii sociale şi asistenţă, alocarea unui procent mai mare 

din PIB pentru servicii medicale, pensii şi alte facilităţi pentru populaţia de vârsta a treia. 

3.3 Principalele concluzii din analiza demografică.  

Durata medie a vieţii a crescut pe ansamblul regiunii Nord Vest cu 2,9 ani în perioada 1995-2016. 

În aceeaşi perioadă, cea mai semnificativă creştere e de 3,24 ani în judeţul Bihor, iar cea mai neînsemnată 

de 2,28 ani în judeţul Bistriţa Năsăud.  

În anul 2015, judeţul cu cea mai mică durată medie a vieţii este Satu Mare (70,46 ani), la polul 

opus situându-se judeţul Cluj, cu cea mai mare durată medie a vieţii (74,61 ani). 

Durata medie a vieţii în 2016 este în Regiunea de DezvoltareNord-Vest de 73,3 ani (69,88 pentru 

bărbaţi şi 76,12 pentru femei), mai mică decât media naţională de 73,43 ani (69,68 – la barbat,  respectiv 

77,09 – la femei).  

Principalul factor care a determinat scăderea populaţiei este sporul natural tot mai mic. Scăderea 

demografică din ultimul deceniu a afectat cu preponderenţă aşezările situate la mare distanţă de căile de 

comunicaţie şi de principalele centre polarizatoare, precum şi cele a căror creştere demografică a fost 

influenţată şi de volumul şi calitatea fluxurilor migraţionale.  
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Din punct de vedere al dinamicii sporului natural, cele mai semnificative mutaţii s-au înregistrat 

în judeţele Cluj şi Bihor.  

Sporul natural negativ are drept efect, pe de o parte, schimbarea ponderilor între diferite 

contingente de vârstă şi pe de altă parte, un fenomen general de îmbătrânire a populaţiei Regiunii de 

Nord-Vest precum şi a judeţului Bihor. 

 

 

CAPITOLUL 4 

PROFILUL ECONOMIC JUDEȚEAN  

 

4.1.  Evoluții și situația actuală. Principalii indicatori economici  

4.1.1. Evolutia PIB in cadrul regiunii Nord Vest și județul Bihor 

Judeţul Bihor este al doilea ca mărime, din punct de vedere al PIB-ului, din Regiunea 

Nord Vest şi al 10-lea în topul judeţelor, din punct de vedere al contribuţiei la PIB-ul naţional. În 

judeţ, la sfârşitul lunii decembrie 2015 efectivul de salariaţi a fost de 158952 persoane, în 

creştere cu 3157 salariaţi faţă de luna decembrie 2014. Pe activităţile economiei, creşterea 

efectivului de salariaţi a fost înregistrat în toate ramurile: „Agricultură, vânătoare, servicii anexe, 

silvicultură şi pescuit , în ramura Industrie şi construcţii și în Servicii.”  

4.1.2.Mediul de afaceri bihorean 

Cifra de afaceri a mediul de afaceri bihorean este realizata în cea mai mare parte de catre 

întreprinderi active în domeniul comertului cu ridicata si a industriei prelucratoare, reprezentând 

73% din cifra de afaceri realizata la nivel de judet. Activitati ale economiei, precum constructiile, 

transport si depozitare vin sa completeze pana la 88% tabloul structurii cifrei de afaceri din 

judetul Bihor. Asadar baza economica a judetului se sprijina pe servicii (din domeniul 

comertului cu ridicata, constructiilor si a transportului)  si pe industria prelucratoare. 
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 Grafic: 

Repartizarea cifrei de afaceri din unitatile locale, pe activitati ale economiei (sursa:INSSE) 

 

 

Cei mai mari angajatori la nivelul judeţului Bihor sunt: 

 

Nr. 

crt 
Denumire firmă Activitate 

Cifra de 

afaceri 

Nr. 

angajați 
Localitate 

1. 
CELESTICA 

(ROMANIA) SRL 

2620-Fabricarea 

calculatoarelor și a 

echipamentelor 

periferice 

924.199.424 1012 COMUNA BORŞ 

2. 

TRANSILVANIA 

GENERAL IMPORT-

EXPORT SRL 

4639-Comerț cu 

ridicata nespecializat 

de produse 

alimentare, băuturi si 

tutun 

819.377.668 2349 ORADEA 

3. 
EUROPEAN FOOD 

SA 

1089-Fabricarea 

produse alimentare 
319.467.146 1125 

SAT 

PĂNTĂŞEŞTI, 

COMUNA 

DRĂGĂNEŞTI 

4. VOTROM SRL 4671-Comert cu 

ridicata al 
299.241.718 19 ORADEA 

INDUSTRIA 
EXTRACTIVA

1%

INDUSTRIA 
PRELUCRATOAR

E
31%

PRODUCTIA SI 
FURNIZAREA DE 

ENERGIE 
ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE, 
APA CALDA SI 

AER 
CONDITIONAT

2%

DISTRIBUTIA 
APEI; 

SALUBRITATE, 
GESTIONAREA 
DESEURILOR, 

ACTIVITATI DE 
DECONTAMINAR

E
1%

CONSTRUCTII
6%

COMERT CU 
RIDICATA SI CU 
AMANUNTUL; 
REPARAREA 

AUTOVEHICULEL
OR SI 

MOTOCICLETELO
R

42%

TRANSPORT SI 
DEPOZITARE

10%

HOTELURI SI 
RESTAURANTE

1%

INFORMATII SI 
COMUNICATII

2%
TRANZACTII 
IMOBILIARE

3%

INVATAMANT
0%

SANATATE SI 
ASISTENTA 

SOCIALA
0%

ALTE ACTIVITATI 
DE SERVICII

1%
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combustibililor 

solizi, lichizi si 

gazosi si al 

produselor derivate 

5. 
EUROPEAN DRINKS 

SA 

1107-Producția de 

băuturi răcoritoare 

nealcoolice; 

producția de ape 

minerale și alte ape 

îmbuteliate 

292.881.331 726 STEI 

6. 
FAIST MEKATRONIC 

SRL 

2511- Fabricarea de 

construcții metalice 

și părți componente 

ale structurilor 

metalice 

292.640.338 868 ORADEA 

7. 
ARA SHOES 

ROMANIA SRL 

1520-Fabricarea 

încălțămintei 
261.598.878 1269 

VALEA LUI 

MIHAI 

8. PGS SOFA & CO SRL 
3109-Fabricarea de 

mobilă 
257.961.859 984 ORADEA 

9. TRANSMEC RO SRL 
5229-Alte activitati 

anexe transporturilor 
235.608.759 398 BORS 

10. 
AGROIND CAUACEU 

SA 

0111-Cultivarea 

cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor 

leguminoase si a 

plantelor 

producatoare de 

seminte oleaginoase 

210.386.835 115 CAUACEU 

11. 
ADA FABRICA DE 

MOBILA SRL 

3109-Fabricarea de 

mobilă 
197.175.316 825 SALONTA 

12. 
LLOYD SHOES 

ROMANIA SRL 

1520-Fabricarea 

încălțămintei 
168.817.389 615 

VALEA LUI 

MIHAI 

13. 
COMAU ROMANIA 

SRL 

7112-Activitati de 

inginerie si 

consultanta tehnica 

legate de acestea 

159.390.830 445 ORADEA 

14. 
TIGER AMIRA COM 

SRL 

4778-Comert cu 

amanuntul al altor 

bunuri noi, in 

magazine 

specializate 

156.121.821 444 ORADEA 
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15. 
VISION DIGITECH 

SRL 

9512-Repararea 

echipamentelor de 

comunicatii 

141.164.515 362 SANTION 

16. 
CONNECTRONICS 

ROMANIA SRL 

2612-Fabricarea 

altor componente 

electronice 

135.843.165 878 ORADEA 

17. RAVITEX SRL 
4941-Transporturi 

rutiere de marfuri 
129.598.354 382 ORADEA 

18. 
TERMOFICARE 

ORADEA S.A. 

3530-Furnizarea de 

abur si aer 

conditionat 

127.307.779 251 ORADEA 

19. HESSERS SRL 
4941- Transporturi 

rutiere de mărfuri 
125.818.914 450 ORADEA 

20. REROPAM SRL 
1520-Fabricarea 

incaltamintei 
105.416.995 292 SANTION 

 

Clasamentul celor mai importante 20 companii din zona de nord-vest a României, top realizat în funcţie 

de cifra de afaceri, a fost întocmit de compania de consultanţă RisCo.ro. Această zona cuprinde judeţele Bihor, 

Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj şi Satu Mare. 

Ultimul deceniu a marcat o creştere accelerată în această regiune, în special datorită apropierii 

geografice de investitorii străini şi partenerii noştri comerciali cei mai importanţi la nivelul Uniunii Europene. 

Astfel, zona de nord-vest a atras în ultimii 10 ani investiţii străine mai importante numeric şi valoric decât orice 

altă regiune a ţării, cu excepţia Bucureştiului. 

Producţia industrială realizată (calculată pe baza eşantionului de agenţi economici neextins), în 

luna august 2017 pe total judeţ, a fost cu 4,2% mai mare faţă de aceeaşi lună din anul 2016, iar indicele 

cumulat, pe perioada ianuarie – august 2017, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016 a fost de 103,1. 

Cifra de afaceri totală (calculată pe baza eşantionului de agenţi economici neextins), a 

întreprinderilor cu activitate principală de industrie a crescut cu 0,6% în luna august 2017 faţă de 

luna corespunzătoare a anului precedent, iar indicele cumulat, pe perioada ianuarie – august 2017,faţă de 

aceeaşi perioadă a anului 2016 a fost de 107,0%. 

 

Activitatea de comerţ internaţional cu bunuri a judeţului, în luna iunie 2017, se prezintă 

astfel: exporturile FOB au fost de 148290 mii euro, în scădere cu 1917 mii euro faţă de iunie 2016 

iar importurile CIF au fost de 161178 mii euro, în creştere cu 2989 mii euro faţă de luna iunie 2016. 

Soldul comerţului exterior, înregistrat în luna iunie 2017 a fost de -12888 mii euro. 

 

Exporturile FOB şi importurile CIF 
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în perioada iunie 2016 - iunie 2017 
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Sursa: INSSE Tempo 

 

 

În luna august 2017, indicele preţurilor de consum (IPC) pe total şi pe grupe de mărfuri şi 

servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel: 
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-procente- 

 

  August  

Rata medie lunară a   

2017 

 

    

inflaţiei,   

faţă de: 

  

   

în perioada 1 I – 31 VIII     

       

 Iulie Decembrie August 

2017 

 

2016  

2017 2016 2016 

 

    

Mărfuri alimentare 99,14 101,15 101,59 0,1  0,0 

Mărfuri nealimentare 100,14 100,63 101,56 0,1  -0,2 

Servicii 100,20 99,20 99,51 -0,1  -0,3 

TOTAL 99,80 100,52 101,15 0,1  -0,1 

       

Sursa: INSSE Tempo 

 

În august 2017, rata anuală a preţurilor de consum a fost de 1,2%. 

 

 

4.1.3. Distributia firmelor pe clase de marimi 

Conform datelor statistice INS, la nivelul anului 2014, județul Bihor avea 17.360 firme a căror structură 

pe număr de angajați poate fi observată în tabelul de mai jos. Față de anul 2013, numărul firmelor în județ a 

crescut cu 6.49%, în principal datorită apariției unui număr din ce în ce mai mare de întreprinderi mici. 

Creșterea de 2.96% a categoriei de firme cu 10 – 49 persoane angajate este un lucru îmbucurător și 

demonstrează capacitatea microîntreprinderilor și a firmelor mici de a crește sustenabil. 

 

 

Clase de marimi 
Anul 

% crestere fata de  

2013 

2010 2011 2012 2013 2014  
 

0-9 persoane 14489 12927 13763 14291 15301 7.07% 
 

10-49 persoane 1510 1633 1657 1687 1737 2,96%  
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50-249 persoane 235 274 269 275 275 0%  

250 persoane si peste 41 51 54 48 47 -4,08%  

TOTAL 16275 14885 15743 16302 17360 6,49%  

Sursa: INSSE Tempo 

 

4.1.4. Distributia firmelor din cadrul judetului Bihor pe domenii de activitate 

 

Conform datelor existente in cadrul  bazei de date administrate de INSSE numarul agentilor economici 

care isi desfasoara activitatea in judetul Bihor a crescut cu 3.55% în anul 2014 fata de anul precedent. 

Cele mai mari cresteri   au fost inregistrate în  cadrul sectoarelor Comert cu ridicata si cu amanuntul; 

repararea autovehiculelor si motocicletelor si Transport si depozitare . 

 

 

Grafic: Repartizarea intreprinderilor active bihorene  pe  activitati ale economiei nationale, (prelucrare 

date INSSE) 
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4.2. Rata de ocupare (Gradul de ocupare a forței de muncă pe ramuri de activitate, venitul 

mediu în funcție de ocupație)  

 

Structura fortei de munca in judet conform ultimelor date furnizate, INS,  2016: 

Populatie toatala a judetului: 

Femei 

Barbati  

618453 

316849 

301604 

Populatie în varsta de munca         

(cuprinde barbaţii şi femeile de la 16 ani până la 

vârstele standard de pensionare): 

Femei 

Barbati  

384600 

 

 

183900 

200700 

Sursa: INSSE 

 

 

4.2.1. Somajul în Judetul Bihor 

În luna decembrie 2016 în Bihor au fost înregistraţi 8155 de şomeri, din care 3068 femei, 

iar numarul şomerilor  indemnizaţi  a atins nivelul de 1669, fața de anul 2014 cand erau 3477 

persoane.  Județul Bihorul este în clasamentul celor mai puţini şomeri.  

Somerii înregistrati pe grupe de varsta în luna decembrie 2016: 

Indicator 
TOTAL 

Sub 25 

ani 

25 - 29 

ani 
30 - 39 ani 

40 - 49 

ani 

50 - 55 

ani 

peste 

55 ani 

SOMERI 

(TOTAL) 8155 1815 796 1939 2010 729 866 

FEMEI 3068 648 274 736 841 290 279 
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Sursa: AJOFM Bihor 

La sfârşitul lunii decembrie 2016, rata şomajului înregistrat la nivel judeţean a fost de 

2,99%, fiind mai mică faţă de cea din luna decembrie 2015, care era de 3,6%.  

4.2.2 Nivelul de educație a persoanelor șomere 

La sfârșitul lunii decembrie 2016 situatia se prezinta astfel: 

Total 

someri 

- din care 

femei 

Primar, gimnazial si 

profesional 
Liceal si post-liceal Universitar 

Total - din care 

femei 

Total - din care 

femei 

Total - din care 

femei 

8155 3068 6547 2135 1221 707 387 226 

 

(Sursa: AJOFM Bihor) 

 

(Sursa: prelucrare date AJOFM Bihor) 
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Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii cu nivel de instruire primar, gimnazial şi 

profesional constituie ponderea cea mai mare din totalul numarului de someri inregistrati in judet. În luna 

decembrie 2016, ponderea acestor persoane în numărul total de şomeri este de 80%. Şomerii cu nivel de 

instruire liceal şi post-liceal reprezintă 15%, iar cei cu studii universitare doar 5%. Față de anul 2015, 

numărul șomerilor a scăzut. 

4.2.3. Productivitatea muncii 

În ecuaţia echilibrului dintre cerere şi oferta din economia de piaţă, ocuparea forţei de muncă şi realizarea de 

mai multe produse şi servicii în aceeaşi unitate de timp sunt factori determinanţi, care contribuie nemijlocit la 

revitalizarea economiei judeţene prin creşterea productivităţii muncii. Astfel, obiectivul prioritar al fiecărui agent 

economic îl constituie evidenţierea şi valorificarea superioară a rezervelor de creştere a productivităţii muncii 

fără sau cu minimum de cheltuieli.  

   Rezultatele economice bune obţinute până în prezent sunt şi rezultatul creşterii moderate 

a productivităţii muncii în principalele sectoare ale economiei judeţului.  

 Pe sectoare ale economiei judeţene, este de remarcat că în cazul actualului mediu 

economic doar o foarte mare creştere a sporurilor de productivitate se înregistrează  în 

construcţii, comerţ şi industrie. 

 

Efectivul salariaţilor din judeţ la sfârşitul lunii august 2017, a fost de 172878 persoane, în creştere 

faţă de sfârşitul lunii anterioare (+90 salariaţi) şi în creştere faţă de sfârşitul lunii august din anul 

precedent (+5330 salariaţi). 

 

Câştigul salarial mediu brut în luna august 2017, a fost de 2674 lei/persoană pe total, iar pe activităţi: 

-agricultură, silvicultură, piscicultură 2917 lei; 

-industrie şi construcţii 2519 lei; 

-servicii 2795 lei. 

Câştigul salarial mediu net în luna august 2017, a fost de 1921 lei/persoană pe total, iar 

pe activităţi:   

-agricultură, silvicultură, piscicultură 2086 lei; 

-industrie şi construcţii 1810 lei; 

-servicii 2007 lei. 

Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi 

indicele preţurilor de consum, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 117,88%. 

 

 

 

Structura efectivului de salariaţi 
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la sfârşitul lunii august 2017 

 

 

 

 

 

43.32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 

2,02% 

 

Industrie şi construcţii 

43,32 

 

Servicii 

54,66% 

    

    

       

 

Sursa: INSSE Tempo 

 

4.2.4. Dinamica generală a firmelor din judeţ (investiţii brute, investiţii străine directe, dinamica 

unităţilor locale active, IMM) 

 

Indicatorii pe tipuri de realizări economice ne arată o imagine teritorială foarte polarizată. 

În cea ce priveşte densitatea întreprinderilor (numărul de întreprinderi funcţionale la 1000 de 

locuitori), valorile peste media pe judeţ au fost înregistrate în majoritatea oraşelor precum şi în 

cadrul comunelor. În cursul anului 2016, au fost înmatriculate în Bihor 2230 societăţi 

comerciale. 

În judeţul Bihor, în luna august 2017, potrivit datelor furnizate de Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţ ului au fost înmatriculate 30 societăţi comerciale cu participare străină la 

capitalul social, cu o valoare a capitalului social total subscris de 12375,5€. 

 

Numărul de înmatriculări la Registrul Comerţului (Sursa datelor: O.N.R.C.)  
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Înmatriculări în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 comparativ cu aceeaşi perioadă  

a anului 2015 

 

Denumire sectiune CAEN  

Nr. total 

înmatriculări 

în perioada 

01.01.2016 - 

31.12.2016 

Nr. total 

înmatriculări 

în perioada 

01.01.2015 - 

31.12.2015 

Dinamica  

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de 

angajator de personal casnic; activităţi ale 

gospodariilor private de producere de bunuri şi 

servicii destinate consumului propriu 

6 13 

-53,85% 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 

servicii suport 

4258 6035 

-29,44% 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 3498 4166 -16,03% 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 9859 10781 -8,55% 

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale 

din sistemul public 

26 9 

188,89% 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 10542 11591 -9,05% 

Alte activităţi de servicii 4641 5546 -16,32% 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 

31533 29650 

6,35% 

Construcţii 8741 9294 -5,95% 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, 

activităţi de decontaminare 

355 470 

-24,47% 

Hoteluri şi restaurante 5144 6019 -14,54% 

Industria extractivă 75 82 -8,54% 

Industria prelucrătoare 5630 7547 -25,40% 

Informaţii şi comunicaţii 5277 6359 -17,02% 

Intermedieri financiare şi asigurări 1788 1608 11,19% 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

76 136 

-44,12% 

Sănătate şi asistenţă socială 2965 1782 66,39% 



PLAI al  județului BIHOR, 2016-2020 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

38 
 

Transport şi depozitare 7384 7639 -3,34% 

Tranzacţii imobiliare 1963 1832 7,15% 

Învăţământ 2221 2608 -14,84% 

Total 105982 113167 -6,35% 

Sursa: INSSE Tempo 

 

 

Situaţia statistică privind înfiinţarea SRL-D : 

Cod 

judeţ Judeţ 

Total  

din care: 

Total  

01/01/2015 - 

31/12/2015 din care: 

01/01/2016 - 

31/12/2016 

      SRL 

înfiinţate 

                     

PFA   Altele   

SRL 

înfiinţate PFA   Altele 

5 Bihor 3784 2230 1208    346 4112 1950 1687    475 

Sursa: INSSE Tempo 

 
4.2.5. Evoluţia în domeniul agricultură, silvicultură şi pescuit 

 

Sectorul agriculturii a înregistrat o creştere remarcabilă din punct de vedere al volumului cifrei de afaceri, 

de aproximativ 78% între 2008-2012, în ciuda fluctuaţiilor de volum a producţiei vegetale şi animaliere. 

În aceeaşi perioadă, numărul de salariaţi din acest sector a scăzut cu o pondere mult mai mică, ceea ce 

indică o creştere a productivităţii muncii din acest domeniu.    

 

Cel mai mare număr de firme sunt active în domeniul culturii cerealelor, plantelor leguminoase 

şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase (CAEN 0111 - 302 întreprinderi) care 

generează şi cel mai mare volum al cifrei de afaceri. Cu un număr mai mic de întreprinderi se 

înregistrează activităţi auxiliare producţiei vegetale (78 întreprinderi), ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea animalelor - 51 de întreprinderi) şi creşterea păsărilor (44 

întreprinderi). 

 

Cod CAEN Firma Localitatea 
Cifra de 

afaceri (lei) 

0111 - Cultura cerealelor, plantelor 

leguminoase şi a  plantelor producătoare 

SC AGROIND 

CAUACEU SA 

Cauaceu, com. 

Biharia 
129.508.176 
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de seminţe oleaginoase 

0147 – Creşterea păsărilor SC VIS-AVIS SA Vadu Crişului 36.698.539 

0142 - Creşterea altor bovine SC SARULA SRL Oradea 22.579.110 

0111 - Cultura cerealelor, plantelor 

leguminoase şi a  plantelor producătoare 

de seminţe oleaginoase 

SC PATROL 

SERVICE SRL 

Cihei, com. 

Sânmartin 
22.270.855 

0146 - Creşterea porcinelor SC NUTRIPORK SRL 
Palota, com. 

Sântandrei 
21.495.975 

0111- - Cultura cerealelor, plantelor 

leguminoase şi a  plantelor producătoare 

de seminţe oleaginoase 

SC SADELLI 

PRODCOM SRL 
Biharia 20.424.807 

0111- - Cultura cerealelor, plantelor 

leguminoase şi a  plantelor producătoare 

de seminţe oleaginoase 

SC WESTGRAIN SRL Oradea 20.100.085 

0146- Creşterea porcinelor SC NUTRISUIN SRL 
Palota, com. 

Sântandrei 
19.523.680 

0111 - - Cultura cerealelor, plantelor 

leguminoase şi a  plantelor producătoare 

de seminţe oleaginoase 

SC BOCSKAI BIHOR 

AGRO SRL 
Sălacea 14.782.273 

0111 - - Cultura cerealelor, plantelor 

leguminoase şi a  plantelor producătoare 

de seminţe oleaginoase 

SC NUTRITIN SRL 
Palota, com. 

Sântandrei 
14.283.996 

Sursa: Strategia de dezvoltare durabila a judetului Bihor 2014-2020 

Prezentarea structurii fondului funciar - Suprafaţa agricolă este de 499.535 ha din care: arabil 

302.489 ha (60,5%), păşuni 138.743 ha (27,8%), fâneţe 42.578 ha (8,5%), vii şi pepiniere viticole 5.483 

ha (1,1%), livezi şi pepiniere pomicole 10.242 ha(2,1%).  
Principalele culturi vegetale care se realizează în judeţul Bihor sunt : cereale , plante tehnice , 

legume . Suprafeţele cele mai mari sunt ocupate de grâu , porumb , floarea soarelui , orz , orzoaică , ovăz. 

În zona colinară a judeţului se cultivă cartoful şi pomii fructiferi. 

Fondul piscicol cuprinde: 1.269 ha la societatea Prodacva S.A, 440 ha la Direcţia Silvică Oradea 

şi 3.837 ha la Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi.  

 

Prezentarea fondului forestier  

  

DENUMIREA 

INDICATORILOR 

 

 

TOTAL 

    HA 

PROPRIETATE 

PUBLICĂ 

PROPRIETATE 

PRIVATĂ 

Statului 

RNP 

Unităţi 

administrativ 

Persoane 

fizice şi  

juridice 

Unităţi 

administrat

iv 
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teritoriale teritoriale 

1. Fondul forestier 208.730 72.943 74.496 49.055 12.236 

2. Suprafaţa pădurilor 205.051  

 

Suprafaţa totală a fondului forestier al judeţului Bihor este de 208.730 ha în timp ce Direcţia 

Silvică Bihor administrează în prezent (situaţie la 31 dec. 2015), o suprafaţă de 115.120 ha fond forestier, 

din care 61.660 ha sunt păduri proprietate publică a statului iar 53.460 ha aparţinând unor diverşi 

proprietari (proprietate a unităţilor administrativ teritoriale şi proprietate privată - composesorate, 

asociaţii urbariale, instituţii de învăţământ şi de cult şi persoane fizice). 

Fondul forestier de stat este ocupat de răşinoase 13.547 ha şi de foioase 48.113 ha. Dintre 

răşinoase molidul reprezintă 72% (cca. 9.795 ha), bradul 17% (cca. 2.286 ha), duglas 2%, larice 1% şi 

pini 8%. Între foioase predomină fagul 53% (cca. 25.576 ha), cvercinee 28% (13.472 ha), diverse tari 

17% - cca. 8.229 ha şi diverse moi 2% - cca. 836 ha.  

În ceea ce priveşte piscicultura, conform Direcţiei pentru Agricultură Bihor, la Cefa se află 

amplasat cel mai mare heleşteu din România, iar compania S.C. Pro Acva S.A. care îl exploatează 

momentan, este cel mai mare producător de crap din ţară.  

                        Faţă de nivelul naţional, asociativitatea în judeţul Bihor este moderat dezvoltată. Existenţa 

grupurilor de producători este esenţială pentru dezvoltarea, în comun, de spaţii de depozitare şi 

unităţi de procesare şi asigurarea rentabilităţii acestora. Toate aceste componente contribuie la o 

mai mare valoare adaugată pentru produsele agricole performante şi sunt determinante pentru 

accesul pe piaţă al acestora.  

 

4.2.6 Turismul 

 

 Judeţul Bihor deţine un potenţial turistic extraordinar. Frumuseţea şi bogaţia carstică şi de 

biodiversitate a Munţilor Apuseni, resursele balneare exploatate la Băile Felix şi 1 Mai şi nu numai, 

patrimoniul construit al Oradei şi diversitatea tradiţiilor şi manifestărilor culturale permit un panou variat 

de activităţi turistice. Infrastructura şi serviciile turistice sunt însă insuficient dezvoltate pentru a susţine o 

ofertă care să poată, pe de o parte, valorifica potenţialul judeţului, şi pe de altă parte să genereze venituri 

şi activitate economică din turism.  

În turism indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna august 2017 a fost de 59,2%, mai 

mic atât faţă de indicele din luna anterioar ă cât şi faţă de indicele din luna august 2016. Numărul 

turiştilor sosiţi în luna august 2017 a fost de 66875 persoane, în creştere atât faţă de luna anterioară cât şi 

faţă de luna august 2016. Numărul înnoptărilor în principalele structuri de primire turistică în luna august 

2017 a fost de 199335, în creştere faţă de luna anterioară şi în scădere faţă de luna august din anul 

precedent. 

 

O provocare importantă pentru Consiliul Judeţean Bihor ţine de conceperea şi promovarea, într-o 

manieră integrată a principalelor areale de interes turistic din judeţ. În acest sens a fost înființată Agenția 

de Management al Destinației Bihor care are ca scop: 

http://www.amdbihor.ro/about/
http://www.amdbihor.ro/about/
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- dezvoltarea durabila, 

- promovarea turismului din judetul Bihor, în totalitatea formelor sale, atat în tara, cât si în 

strainatate în conditiile legii, 

-crearea, dezvoltarea si managementul destinatiei turistice Bihor,  

-acordarea suportului necesar pentru elaborarea, finantarea si implementarea strategiilor 

nationale, regionale si locale de dezvoltare a turismului in judetul Bihor,  

-initierea si dezvoltarea de proiecte cu finantare europeana, nationala, regionala si locală. 

Accesibilitatea la principalele areale de interes turistic s-a îmbunătăţit pe parcursul ultimilor ani, 

un exemplu notabil constând în modernizarea drumului de acces către Platoul Padiş. Există încă o mare 

nevoie de investiţii atât în infrastructura majoră pentru a extinde bazinul de atracţie al turiştilor cât şi 

pentru a îmbogăţi experienţa acestora în arealul vizitat (drumuri şi poteci de acces locale, noi trasee, 

marcaje şi panouri de informare etc.).  

S-a manifestat un interes important în investiţii în infrastructură şi servicii turistice, fapt 

deopotrivă necesar pentru a susţine un aflux mai mare de turişti pe viitor, cât şi binevenit, având 

în vedere volumul modest al acestor infrastructuri. O nevoie importantă semnalată ţine de 

planificarea urbană şi îmbunătăţirea gestiunii terenurilor, atât pentru a debloca zone cu potenţial 

de creştere a activităţii turistice cât şi pentru a preîntâmpina dezvoltarea imobiliară nesustenabilă 

şi degradarea mediului. 

Ca o abordare se poate constata că dezvoltarea turistică pe termen scurt a judeţului ar 

trebui să se bazeze pe turismul intern cu accent pe crearea de puncte de atracţie noi pe lângă cele 

existente (noi tipuri de locuri de cazare, programe pentru timpul liber, tipuri noi de servicii). 

Acest lucru poate fi posibil, prin realizarea unor colaborări, a unor produse comune care 

să cuprindă mai multe puncte de atracţie şi care să crească interesul pentru a veni în zonă şi 

totodată să atenueze disconfortul separat al unei singure atracţii. 

Având în vedere concurenţa de pe piaţa mondială este oportună orientarea dezvoltării turistice pe 

puncte de atracţie complexe, de importanţă internaţională, deoarece cererea internă va fi încă limitată 

datorită nivelului social şi al bunăstării. Putem afirma că turismul în Bihor poate fi o componentă a 

dezvoltării locale, că se află în creştere dar rolul lui în raport cu resursele trebuie să fie cu mult mai 

important. 

O problemă importantă o reprezintă gradul de accesibilitate a numeroase obiective turistice. 

Îmbunătăţirea condiţiilor de transport şi de accesibilitate pot determina dezvoltarea unor produse turistice 

care să genereze o creştere importantă a cererii pentru turismul intern. 

Creşterea aportului turismului în dezvoltarea Judeţului impune o dezvoltare corelată şi echilibrată 

a condiţiilor generale (cultura mediului, transport, siguranţa publică) cu serviciile ce alcătuiesc produsul 

turistic (cazare, restaurante, divertisment, alimentaţie publică, informaţii turistice, promovarea atracţiilor) 

a nivelului acestor servicii şi altor elemente ce alcătuiesc produsul turistic. 

Turismul în judetul Bihor este una dintre cele mai importante ramuri economice deoarece acesta 

se poate desfasura pe toată perioada anului dispunand de stranduri cu apa termala, pârtii de schi, bălti 

pentru pescuit, pesteri, zone montane pentru trasee turistice, cel mai important si cunoscut fiind turismul 

în scopuri medicale (tratamente cu apa termală).  
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Indicii lunari de utilizare netă a locurilor de cazare 

 

în perioada august 2016–august 2017 
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4. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE  2016 2017 
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Total 
judet Bihor  57358 25600 66875 

      

din care:      

      

Hoteluri   41530 18774 46995 

      

Moteluri   784 204 555 

      

Vile turistice   1700 831 2025 

     

Cabane turistice  440 80 556 

     

Pensiuni turistice  1355 782 2105 

     

Pensiuni agroturistice  7817 2874 10437 

Sursa:Directia judeteana de statistica Bihor 

 

4.2.7. Infrastructura 

  Reţeaua rutieră 

 Lungimea totală a drumurilor din judeţul Bihor este de 2.975 km, respectiv 3,6% din totalul 

drumurilor la nivel naţional. La nivelul Regiunii Nord-Vest, judeţul Bihor deţine cea mai lungă reţea de 

drumuri (24%). 

Ca evoluţie în timp, la nivel judeţean se remarcă o constantă în ceea ce priveşte infrastructura 

rutieră, având în vedere creşterea de sub 1% între anul 2011 faţă de anul 2005. Se remarcă un nivel foarte 

scăzut al creşterii infrastructurii rutiere comparativ cu media regiunii Nord-Vest care a fost de 5% şi cu 

media naţională de 4,7% în acelaşi interval de timp. 

Densitatea drumurilor publice în judeţ este de 39,4km/ 100km2, superioară valorii regionale de 

36,5 km/ 100km2  şi naţionale de 35,1 km/ 100km2. Din totalul drumurilor publice din judeţ, drumurile 

modernizate însumează aproximativ 759 km, ceea ce reprezintă un procent de 25,6% din lungimea totală 

a drumurilor, sub media naţională de 32%. Drumurile judeţene sunt modernizate într-un procent destul de 

bun. Astfel, infrastructura rutieră nu poate prelua traficul de marfă venit dinspre Ungaria, existând o 

frecvenţă ridicată a blocajelor şi o încetinire semnificativă a vitezei de tranzit odată cu intrarea în 

România.  

Întreaga reţea de drumuri rutiere nu beneficiază, pe raza judeţului Bihor de tehnologiile moderne 

de construcţie a drumurilor în componenţa cărora intră şi polimerii, drumuri răspândite mult la nivel 

naţional şi care înlocuiesc cu succes drumurile pietruite şi de pământ. 
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Reţeaua feroviară 

Reţeaua feroviară are o lungime de 474 km  (4,2% din total reţea CFR a ţării), ocupând locul 4 

pe ţară. Din această reţea, 453 km sunt cu o singură cale, iar 21 km sunt cu 2 căi. Judeţul nu dispune de 

linii ferate electrificate, cu toate că este teritoriul de legătură infrastructurală al României cu Vestul 

european. 

Liniile principale CFR sunt: 

 Piatra Craiului – Oradea (76 km) 

 Oradea – Valea lui Mihai (66 km) 

 Oradea – Ciumeghiu (49 km) 

 Ciumeghiu – Vaşcău (101 km) 

 Săcuieni – Suplacu de Barcău (47 km) 

Pe aceste linii se află 18 staţii de cale ferată, 27 hălţi şi 15 puncte de oprire. 

Densitatea liniilor din judeţ, la 1000 km², este de 62,8 mai mare decât densitatea în ţară (46,5) şi 

densitatea în regiunea nord-vest (48,0). 

 Realizarea în mică măsură a lucrărilor de întreţinere a infrastructurii şi modernizare a materialului 

rulant a alterat în mod semnificativ calitatea transportului feroviar. 

 Infrastructura subdezvoltată şi nemodernizată la standarde europene afectează atât siguranţa cât şi 

calitatea (timpi de deplasare mari), creând presiuni mari pe infrastructura rutieră şi afectând grav 

mobilitatea în cadrul judeţului. 

Infrastructura de transport aerian: 

Aeroportul din Oradea este unul din cele 4 aeroporturi (Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare şi Satu-

Mare) care deservesc regiunea Nord – Vest a României, fiind inclus în reţeaua transeuropeană de 

transport. Activitatea aeroportului este gestionată de Regia Autonomă Aeroportul Oradea, aflată în 

subordinea Consiliului Judeţean Bihor. Aeroportul din Oradea are acum o pistă ultra-modernă, cu balizaj 

la standarde înalte şi, finalmente, o centrală electrică proprie. Acestea se alătură terminalului modernizat 

în urmă cu trei ani. Din martie 2017, compania aeriană Ryanair aduce la Oradea două rute noi. Cursele 

regulate Ryanair de la Oradea au debutat pe 26 martie 2017. Este vorba despre următoarele două 

destinaţii: Milano (Bergamo) şi Barcelona (Girona), fiecare cu frecvenţă de două curse/săptămână. Mai 

sunt si următoarele destinatii: Memmingen, Dusseldorf, Londra. Pe lângă toate aceste zboruri, rămâne 

cursa Tarom Oradea - Bucureşti – Oradea. Anul acesta compania aeriană Blue Air are curse din Oradea 

spre Timisoara, Cluj, Iași, Bucresti si pe timp de vara- Constanța. 

 

4.2.8 Zona montană şi dezvoltarea durabilă, aspecte specifice rurarului montan  

Activităţile îndreptate spre dezvoltarea durabilă a judeţului Bihor necesar a fi susţinute sunt 

următoarele: 

 Susţinerea investiţiilor cu scopul creşterii productivităţii şi al reducerii consumului energetic; 

 Asistenţa acordată întreprinderilor şi certificării de produs;  

 Îmbunătăţirea accesului la finanţare (prin fonduri locale de garantare, fonduri de risc); 

 Dezvoltarea infrastructurii aferentă serviciilor de sprijin pentru afaceri şi a serviciilor de 

consultanţă în afaceri (crearea infrastructurii de afaceri, incubatoare şi centre de afaceri, acces 

la reţele IT cu bandă largă, infrastructura informaţională ITC, etc); 
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 Îmbunătăţirea accesului pe pieţele externe şi susţinerea eforturilor de internaţionalizare a 

întreprinderilor; 

 Susţinerea cercetării-dezvoltării-inovării în sectorul productiv (acces direct la activităţile de 

C&D&I, transfer tehnologic) şi stimularea investiţiilor în infrastructura de C&D&I (susţinerea 

şi dezvoltarea infrastructurii existente şi crearea de noi infrastructuri); 

 Îmbunătăţirea cooperarii între universităţi, centre de cercetare şi sectorul industrial; 

 Susţinerea utilizării informaţiei electronice, promovarea e-afacerilor; 

 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei în utilizarea serviciilor electronice moderne;  

 Susţinerea şi modernizarea afacerilor locale şi regionale (promovarea investiţiilor în metode 

moderne de gestionare a afacerilor); 

 Dezvoltarea serviciilor de asistenţă pentru afaceri. 

 

4.3. Concluzii din analiza mediului economic judeţean.  

Previziunile de creştere economica la nivelul judeţului sunt în concordanţă cu problemele 

generate de criza economico-financiară din prezent.  

Astfel, conform scenariului elaborate de institutul National de Cercetare Stiintifica ratele medii 

proiectate de crestere economica sunt pozitive dar mult scăzute faţă de anii precedenţi, pe toate activitatile 

economice, atat pentru sectorul tertiar care inregistreaza rate mai mari –în activitati cum ar fi hoteluri si 

restaurante, transporturi , comert cat si in industrie.  

De remarcat ca sectorul hotelurilor si restaurantelor are prognozata o rata de crestere proiectata de 

2,5 %; acest lucru va fi determinat de investitiile in infrastructura de turism cat si in cea de afaceri avand 

ca si efect direct un impact asupra fortei de munca care va fi angrenata în domeniu.  

Managerii din industria prelucrătoare preconizează o relativă stabilitate a volumului producţiei şi 

a numărului de salariaţi (sold conjunctural +1% respectiv -2%). Pentru preţurile produselor industriale, se 

prognozează o creştere moderată a acestora. În activitatea de construcţii,  se va înregistra o scădere atât a 

volumului producţiei cât şi a numărului de salariaţi (sold conjunctural -21% în ambele cazuri). În ceea ce 

privesc preţurile lucrărilor de construcţii se preconizează o relativă stabilitate a acestora (sold 

conjunctural +4%).  

În comerţul cu amănuntul respectiv în servicii managerii au estimat o tendinţă de scădere 

moderată a vânzărilor în comerţul cu amănuntul şi o relativă stabilitate în cererea de servicii (sold 

conjunctural -6% respectiv -4%). Pentru preţurile de vânzare cu amănuntul respectiv pentru preţurile de 

facturare a prestaţiilor, tendinţa este de creştere (sold conjunctural +24% respectiv +9%). 

Pe baza datelor economice prezentate precum si a strategiei de dezvoltare regionale au fost 

identificate ca având un potential de crestere important si avantaje competitive la nivel regional 

urmatoarele ramuri: IT&C, învăţământ superior si cercetare, turism, agricultură, industria alimentară şi a 

bunurilor de consum (mobilă şi confecţii), industria de maşini şi echipamente. 

Evolutia agriculturii prognozata la o crestere  cu 1 % in perioada analizata pe fondul noilor piete 

de desfacere si a schimbarilor de structura (determinate de o crestere a productivitatii muncii importanta; 

Se asteapta cresteri ale productivitatii muncii importante în acest sector. Judete ca Bihor sau Cluj  sunt 

potential de crestere important în acest sector, corelata cu industria alimentara, care a beneficiat de 

investitii importante mai ales in perioada 2001-2003. 

Sectorul hotelurilor si restaurantelor are prognozata o rata de crestere proiectata de peste medie 

de 3 % în intervalul analizat; acest lucru va fi determinat de investitiile în infrastructura de turism cat si în 

cea de afaceri avand ca si efect direct un impact asupra fortei de munca care va fi angrenata în domeniu. 
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Un alt sector care va avea o crestere sustinuta va fi cel al industriei prelucratoare; ramuri ca 

industria alimentara sau industria confectiilor isi continua cresterea chiar daca mai lenta decat a 

economiei pe ansamblu. 

Analiza SWOT generală a județului Bihor 

Puncte tari Puncte slabe 

Elemente de dezvoltare economică 

 Poziţia favorabilă a judeţului Bihor, la 

graniţa cu Ungaria, conferă judeţului un rol 

de "judeţ-poartă" şi oportunităţi pentru 

mobilitatea forţei de muncă şi accesarea 

pieţelor externe (central şi vest-europene); 

 Potenţial de conectare ridicat către statele din 

centrul şi vestul Europei asigurată de reţeaua 

de transporturi auto şi reţeaua feroviară (5 

puncte de trecere a frontierei); 

 Arii de specializare bine conturate, stabile 

sau în creştere şi cu relevanţă la nivel 

naţional (ex. industria ITC, industria de 

încălţăminte ş.a.); 

 Resurse naturale variate şi bogate, inclusiv în 

materie de diversitate a reliefului şi 

condiţiilor climaterice ce sunt adecvate 

diferitelor activităţi agricole şi/sau 

industriale;  

 Asociativitate şi producţie în activităţi 

agricole relativ ridicată;  

 Centru universitar dezvoltat cu specializări 

diverse (ex. specializările tehnologia 

informaţiei, inginerie şi management, 

medicină şi farmacie sunt printre cele mai 

căutate); 

 Bazin de forţă de muncă extins şi calificat în 

domenii diverse;  

 Potenţial de dezvoltare a turismului foarte 

ridicat date fiind numeroasele resurse 

naturale şi de patrimoniu adecvate 

activităţilor turistice şi de agrement; 

 Proximitatea unui bazin de potenţiali turişti 

extins (ex. Budapesta şi alte zone urbane din 

Ungaria, centre urbane mari din România 

precum Cluj Napoca şi Timişoara, ş.a.) 

 Interes crescut pentru turişti, indicat de 

numărul de turişti în creştere; 

 Posibilitatea de a corela mai multe tipuri de 

turism, bazat pe resurse variate, maximizând 

durata de şedere şi veniturile ce ar putea fi 

generate din acestea. 

 

 Zone din judeţ cu o bază economică mono-industrială, 

manifestând dependenţă de un număr limitat de 

domenii de activitate / agenţi economici; 

 Localizarea agenţilor economici concentrată aproape 

exclusiv pe considerente de cost al forţei de muncă şi 

nu de avantaje competitive locale; 

 Conectivitate relativ redusă la piaţa internă naţională, 

dată fiind poziţia în extremitatea de nord-vest a ţării 

(şi implicit distanţele ridicate faţă de celelalte regiuni) 

şi lipsa unei infrastructuri de tranzit rapid (ex. 

autostrăzi, căi ferate modernizate, ş.a.); 

 Infrastructura rutieră, feroviară, aeriană insuficient 

modernizată şi cu o capacitatea portantă în mare parte 

depăşită ceea ce blocheză preluarea traficului din 

Ungaria spre România;  

 Judeţul nu dispune de drumuri rapide sau de autostrăzi 

şi centuri ocolitoare (doar la Oradea); 

 Inexistenţa facilităţilor de transport intermodal auto – 

feroviar şi/sau feroviar – auto; 

 Reţeaua feroviară neelectrificată şi prin urmare ne-

exploatată la întregul potenţial. 

 Disparităţi considerabile de dezvoltare în cadrul 

judeţului, cea mai mare parte a activităţii economice 

fiind aglomerată în ZMO; 

 Centre urbane secundare de dimensiuni mici şi cu o 

dezvoltare şi diversificare economică limitată; 

 Oferta universitară şi infrastructură de CDI insuficient 

dezvoltată pentru exigenţele pieţei; 

 Infrastructură rutieră deficitară, ceea ce descurajează 

localizarea investitorilor şi împiedică/generează 

costuri suplimentare în circulaţia mărfurilor;  

 Coordonare redusă în ceea ce priveşte promovarea 

destinaţiilor de turism din judeţ şi dezvoltarea unor 

pachete integrate pentru turişti; 

 Accesibilitate scăzută către zonele cu potenţial turistic 

ale judeţului, dată fiind infrastructura rutieră parţial 

modernizată, lucrări de amenajare a siturilor turistice 

limitate şi signaletică foarte puţin dezvoltată; 

 Structuri de primire turistică şi conexe (restauraţie, 

spaţii destinate organizării de evenimente de afaceri, 

etc) insuficiente; 

 Slaba accesibilitate prin mijloace de transport 

alternative (transport in comun, piste de biciclete, etc). 
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Sursa: Strategia de dezvoltare durabila a judetului Bihor 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V 

 PIAŢA MUNCII 

 

 
5.1. Indicatori statistici ai pieţei muncii  
 
 
5.1.1.Participarea la forţa de muncă 
 
Populaţia ocupată civilă - cuprinde toate persoanele care au o ocupaţie aducătoare de venit, pe care 

o exercită în mod obişnuit în una din activităţile economiei naţionale, fiind încadrate într-o activitate 
economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în mod independent (pe cont propriu) în 
scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură etc. 

 
Începând cu anul 2012 populaţia ocupata civilă scade cu o medie de 2.000 persoane/an.Dacă în 

anul 2012 ,populaţia ocupata civilă la nivelul judeţului Bihor era de 268.300 persoane ,la finele anului 2016 
aceasta este de 259.600 persoanea ,o scădere cu 3,24% în ultimii 5 ani (8.700 persoane) .  
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Rata de ocupare a resurselor de muncă reprezintă raportul, exprimat procentual, dintre populaţia 

ocupată civilă şi totalul resurselor de muncă ( categorie de populaţie care dispune de ansamblul 
capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit să desfăşoare o muncă utilă în una din activităţile economiei 
naţionale). 

 
Rata de ocupare creşte în anul 2014 faţă de anul 2013 atât la nivel judeţean cât şi la nivel regional şi 

national. Începând cu anul 2015 ,rata de ocupare începe să scadă într-o proporţie nesemnificativă iar în 
anul 2016 se observă o scădere a acesteia având în vedere scăderea populaţiei ocupate civile şi creşterea 
resurselor de muncă. 

 
 
 

 
 
 
 
Populaţia activă civilă - cuprinde populaţia ocupată civilă şi şomerii 
 
Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Bihor la 1 ianuarie 2017 a fost de  de 267,8 mii persoane 
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ceea ce reprezintă 22,2 % din populația activă civilă a regiunii Nord Vest și 3,06 % din populatia activă 
civilă a României . Se remarcă o creștere  ușoară a populației active în anul 2012 față de anul 2011 iar 
începand cu  anul 2013 populaţia activă civilă începe să scadă ajungând în anul 2016 la 267,8 mii 
persoane cu 4.600 persoane mai puţin faţă de anul precedent. 
 

 
                                         

Rata de activitate a resurselor de muncă reprezintă raportul, exprimat procentual, dintre populaţia 
activă civilă şi totalul resurselor de muncă. 

În anul 2014 se înregistrează o creştere a ratei de activitate pe fondul scăderii bruşte a resurselor 
de muncă , care se menţine şi la nivelul anului 2015.În schimb, în anul 2016, odată cu creşterea uşoară a 
resurselor de muncă, rata de activitate scade la 73,8% (de la 76,2% în anul 2015). 

 
5.1.2. Structura populatiei ocupate civila pe principalele activitati ale economiei nationale 

Din graficul de mai jos se poate observa că numărul cel mai mare de persoane ocupate civile se 
regăsesc în servicii , urmat de industrie şi cel mai mic număr de persoane ocupate sunt în domeniul 
construcţiilor.  

În cadrul secțiunii “servicii” au fost incluse următoarele activități economice importante : 
comerț,transport,hoteluri și restaurante ,informații și comunicații , învătământ ,sănătate și asistență socială, 
administrație publică și apărare . Alte servicii incluse : intermedieri financiare și asigurări, tranzacții 
imobiliare,activități profesionale , alte activități de servicii. 

 Sectorul terţiar (al serviciilor) ocupă primul loc din perspectiva ocupării, cu 106,9 mii  persoane in 
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2016 (41,2% din totalul ocupaţilor), cu 1,7% mai mult fata de anul precedent ,nivel situat sub media 
regională şi naţională.  
 În anul 2016 ,industria asigură ocuparea a 75,5 mii persoane la nivelul judeţului, respectiv 
29% din totalul populaţiei ocupate, cu 3.400 persoane mai multe fata de anul precedent , peste media 
regiunii Nord-Vest (26%), dar si a  mediei naţionale (23,5%).  

Acest lucru se datorează dezvoltării Parcurilor Industriale,tehnologizării puternice a firmelor în 
domeniu tehnic care au oferit locuri de munca vacante în acest domeniu. 

 

 

5.1.3. Evoluţia şomajului în anul 2016 

 
Şomerii înregistraţi - reprezintă persoanele care potrivit Legii nr.76/2002 cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt înregistrate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă si îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii:  
a) sunt în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor 

de pensionare; 
b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice îi fac apţi pentru prestarea unei munci; 
c) nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri 

mai mici decât salariul minim brut pe ţară, garantat în plată, în vigoare, până în anul 2008 (inclusiv) 
şi decât indicatorul social de referinţă începând cu anul 2009; 

d) sunt disponibili să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă s-ar găsi un loc de muncă; 
 

Asimilaţi şomerilor sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă şi care nu au putut ocupa loc de 
muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ şi care îndeplinesc următoarele condiţii:  
- sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de 
zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale ;  
- sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoanele cu handicap în vârstă de minim 16 ani care nu au 
reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale. 
 
 Rata şomajului înregistrat reprezintă raportul, exprimat procentual, dintre numărul de şomeri 
înregistraţi şi populaţia activă civilă. 
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Evoluţia şomajului în anul 2016 

 

La finele anului 2016, numărul şomerilor înregistraţi (8.155 persoane) este în scădere faţă de  luna 
decembrie 2015 (9.601 persoane) iar rata şomajului  este mai mică cu 0,5 %. 

Analizând distribuţia şomerilor indemnizaţi şi neindemnizaţi se remarcă faptul că la data de 31.12.2015 
numărul şomerilor indemnizaţi a fost de 2.696 persoane, la data de 31.12.2016, numărul acestora se situează la 
1.936 persoane cu 760 persoane mai puţin faţă de anul precedent. 

Acest fapt se datorează promovării serviciilor oferite de către agenţia noastră dar şi creşterii numărului 
de locuri de muncă vacante comunicate de angajatori. Numărul de persoane cuprinse în măsuri active a fost de 
22.973 persoane în anul 2015 iar în anul 2016 de 18.169 persoane adică o scădere de 20 % . Referitor la 
numărul de persoane ocupate, se observă o scădere a persoanelor în căutarea unui loc de muncă angajate în 
anul 2016 respectiv 3.588 persoane faţă de 6.954 persoane în anul 2015, acest fapt se datoreaza scaderii 
semnificative a numarului de someri inregistrati in evidentele AJOFM Bihor. 

 
 

Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor este de 76,2%, numărul acestora a 
crescut faţă de anul anterior cu 4,2%. 
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Someri indemnizaţi 2696 2473 2595 2167 1835 1676 1438 1498 1864 1669 1727 1739 1936

Şomeri   

neindemnizaţi 6905 7231 7227 7056 7198 7244 7314 7539 7269 7114 6986 6308 6219

TOTAL 9601 9704 9822 9223 9033 8920 8752 9037 9133 8783 8713 8047 8155
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Număr de şomeri la nivel judeţean comparativ cu număr de şomeri la nivel regional 
 

 
 
 
 
Rata somajului 
 

La sfârşitul lunii decembrie 2016, rata şomajului înregistrat la nivel judeţean a fost de 2,99 %, fiind 
mai mare cu 0,04 p.p. faţă de cea din luna precedentă şi mai mică cu 0,5 p.p.faţă de rata şomajului din 
aceeaşi lună a anului precedent. Rata şomajului este influenţată atât de numărul de şomeri înregistraţi în 
evidenţă în lună cât şi de populaţia activă civilă la nivelul judeţului Bihor. 

 

 
 
                                              

 
 
Rata şomajului la nivel judeţean , comparativ cu rata şomajului la nivel regional şi naţional 
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Rata şomajului( % ) 3.49 3.53 3.57 3.36 3.29 3.25 3.18 3.29 3.32 3.22 3.20 2.95 2.99
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a) Numărul şomerilor înregistraţi pe nivel de pregătire profesională 

 

                   

 
 

 

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii cu nivel de instruire primar, gimnazial şi 

profesional constituie ponderea cea mai mare a persoanelor care se adresează agenţiei noastre în vederea 

identificării şi ocupării unui loc de muncă. În luna decembrie 2016 ponderea acestor persoane în numărul total de 

şomeri este de 80,4% cu 5,8% mai mult fata de anul precedent. Pe de alta parte se observa ca somerii cu nivel de 

instruire liceal şi postliceal reprezintă 14,9 % din numarul total de someri inregistrati ceea ce reprezinta o scadere cu 

4,1%, Persoanele in cautarea unui loc de munca inregistrate, cu studii universitare este de doar 4,9 %.   
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primar,gimnazial şi 

profesional
7167 7353 7514 7401 7993 7684 7593 7616 7667 7500 7420 6121 6547

liceal si postliceal 1828 1643 1591 1230 670 837 820 1095 979 806 845 1425 1221

universitar 606 708 717 592 370 399 339 326 487 477 448 501 387

TOTAL 9601 9704 9822 9223 9033 8920 8752 9037 9133 8783 8713 8047 8155
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b) Numărul şomerilor inregistraţi pe categorii de vârstă  
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Sub 25 de 

ani
2247 2122 1971 1383 1372 1358 1495 1763 1923 1780 1775 1990 1815

Între 25- 29 

de ani
962 1046 1173 1041 960 938 918 908 892 889 863 807 796

Între 30- 39 

de ani
2295 2363 2433 2479 2394 2347 2259 2267 2229 2168 2137 1876 1939

Între 40- 49 

de ani
2360 2427 2402 2386 2427 2386 2259 2287 2272 2197 2196 1886 2010

Între 50- 55 

de ani
823 830 872 1120 1.054 1055 978 958 961 984 983 721 729

Peste 55 de 

ani
914 916 971 814 826 836 843 854 856 765 759 767 866

TOTAL 9601 9704 9822 9223 9033 8920 8752 9037 9133 8783 8713 8047 8155
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Din graficul prezentat mai sus, se observă că pe parcursul anului 2016 cel mai ridicat şomaj se 

înregistrează în rândurile persoanelor din categoria de vârstă 40-49 ani, urmat la mici diferenţe de 
categoria cuprinsă între 30-39 ani .Daca se face o analiza a tinerilor sub 25 ani aflati in evidenta AJOFM 
Bihor,se observa o crestere a numarului de persoane tinere incepand cu luna iunie,iulie si august, cand 
absolventii promotiei 2016 se adreseaza institutiei noastre in vederea inregistrarii in baza de date si mai 
apoi, pntru cei care indeplinesc conditiile prevazute de lege, benefiari ai indemnizatiei de somaj.Mentionam 
ca toate persoanele inregistrate sunt cuprinse in masurile active desfasurate de agentie inclusiv programe 
de formare profesionala. 
5.1.4 Programe de Ocupare şi de Formare profesională 

 
a) Programul de Ocupare 

 
Prin Programului de Ocupare a Forţei de Muncă în anul 2016, AJOFM BIHOR si-a propus încadrarea în 

muncă a cel puţin 9.200 persoane din care 6.670 persoane prin acordarea serviciilor de mediere a locurilor 

de muncă vacante.Până la data de 31.12.2016 , 3.588 persoane aflate în evidenţa agenţiei au fost ocupate pe 

piaţa forţei de muncă. 

Programul de Ocupare la nivel judeţean cuprinde şi 3 programe specifice astfel: 

 Programul 145 (special de ocupare a forţei de muncă pentru comunităţi cu număr mare de etnici 
romi) 

 Programul 150 (special de ocupare a forţei de muncă pentru comunităţi din mediul rural) 
 Programul  40 (special de ocupare a forţei de muncă pentru  localităţi din mediul urban) 

 

 Tip de masura  Numar  
persoane 

programate a 
fi incadrate in 

anul 2016 

 
realizat la 

12 luni  

procent de 
realizare  

    % 

 TOTAL  persoane   incadrate 9,200 3,588 39 

1 Nr persoane programate a fi ocupate  ca urmare a acordarii serviciilor de mediere a 
locurilor de munca vacante 

6,670 3,446 52 

1a in locuri de munca pe perioada nedeterminata 4,900 2,428 50 
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1b in locuri de munca vacante pe perioada  determinata 1,770 1,018 58 

2 Nr persoane programate a fi ocupate  ca urmare a acordarii serviciilor de  informare si 
consiliere profesionala 

1,280 1,622 127 

3 Numar persoane programate a fi ocupate ca urmare a absolvirii cursurilor de formare 
profesionala 

185 293 158 

4 Numar persoane programate a fi ocupate prin acordarea  de alocatii pentru somerii 
care se incadreaza inainte de expirarea somajului 

475 356 75 

5 Numar someri peste 45 de ani sau someri unici sustinatori ai familiilor 
monoparentale, programati a fi incadrati, prin subventionarea locului de munca 

285 228 80 

6 Incadrarea somerilor care mai au 5 ani pana la pensie prin subventionarea locului de 
munca 

5 6 120 

7 Numar persoane programate a fi incadrate  prin stimularea mobilitatii fortei de munca 35 14 40 

8 Numar absolventi  din institutii de invatamant, programati a fi incadrati prin 
subventionarea locului de munca 

300 245 82 

8a absolventi ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii 20 13 65 

8b absolventi de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal 110 106 96 

8c absolventi de invatamant superior 170 126 74 

9 Numar absolventi incadrati, beneficiari de prima de incadrare 120 76 63 

10 Numar persoane cu handicap programate a fi incadrate, prin subventionarea locului 
de munca 

10 6 60 

11 Numar persoane programate a fi incadrate prin incheierea de contracte de solidaritate 20 11 55 
 

 
 

b) Programul de Formare Profesională 

 
Formarea profesională a adulţilor este o măsură activă de combatere a şomajului, care asigură 

creşterea şi diversificarea competenţelor   profesionale, prin iniţierea, calificarea, recalificarea, 
perfecţionarea şi specializarea persoanelor în cautarea unui loc de muncă, în vederea realizării mobilitatii şi 
(re)integrării acestora pe piata forţei de  muncă. 

Până la data de 31.12.2016, AJOFM Bihor a organizat un  număr de 36 programe de formare 

profesională pentru un  număr total de 711 persoane din care 540 persoane sunt şomeri indemnizaţi. 

TOTAL persoane participante la programe de formare profesională :  711  

din care  :   

 cursuri de initiere   9 programe 

 cursuri de re/calificare   22 programe 

 cursuri de perfectionare/specializare 5 programe 
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 Număr persoane care au absolvit programe de formare profesională 2016                       542 

 Număr persoane încadrate în muncă  din programe finalizate în 2016   172      

 

 
 
Structura persoanelor care au participat la programele de formare profesională se prezintă după cum 
urmează : 
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Bursele locurilor de muncă 
 

Bursa locurilor de muncă reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de stimulare a ocupării 
forţei de muncă , prin care se realizează întâlnirea cererii cu oferta de forţă de muncă, se stabilesc 
condiţiile pentru angajarea salariaţilor, crescând viteza de mediere şi scăzând timpul de ocupare a unui loc 
de muncă vacant. 

Bursa constituie o metodă de facilitare a contactelor dintre angajatori şi persoanele aflate în 
căutarea activă a unui loc de muncă. Astfel, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au 
posibilitatea să contacteze un număr mare de angajatori, să identifice mai multe variante de angajare, iar 
agenţii economici participanţi la bursă pot să-şi recruteze personalul direct, fără intermediar, în funcţie de 
cerinţele specifice locurilor de muncă pe care le oferă. 
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5.1.5. De la şcoală la viaţă profesională, spre carieră 

Activitatea De la şcoală la viaţă profesională, spre carieră s-a adresat tinerilor din  învăţământ 
secundar superior . Această acțiune s-a  organizat în 37 unităţi de învăţământ la care au participat un 
număr de 2.096 elevi. Tematica ședințelor de consiliere de grup au vizat :informații privind piața muncii, 
modalității și tehnici de căutare a unui loc de muncă, informații privind prevederile Legii nr. 76/2002 cu 
modificările și completările ulterioare, munca în străinătate (EURES). 

În cadrul prezentării tehnicilor de căutare a unui loc de muncă, tinerii sunt îndrumați în urmărirea 
unor etape specifice : citirea corectă a unui anunț, alcătuirea scrisorii de intenție și a CV-ului, prezentarea 
la un interviu (pregatirea pentru interviu, îmbrăcămintea, comportamentul, limbajul ). 

În ceea ce privește prevederile Legii nr.76/2002 cu modificările și completările ulterioare, consilierii 
AJOFM Bihor punctează serviciile oferite de agenție cu accent pe măsurile active :   

 prime de încadrare ,  
 prime de încadrare și instalare în vederea stimulării mobilității forței de muncă, 
 facilități acordate angajatorilor care angajează absolvenți ,  
 informare și consiliere profesională, 
 formare profesională,  
 medierea muncii, 
 bursele locurilor de muncă, 
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 modalități de accesare a unui loc de muncă în spațiul european prin intermediul 
compartimentului EURES .  
 

Situatia intrărilor de absolvenţi pe nivele de instruire şi grupe de vârstă  
în perioada iunie-octombrie 2016 

 

 
 
Comparativ cu anul precedent se observa o scădere semnificativă a numărului de tineri absolvenţi care s-
au înregistrat la AJOFM Bihor de la 1776 persoane(nivel de instruire profesional si liceal) în anul 2015,  la 
626 persoane în anul 2016. 
 
 
 

5.2. Analiza comparativă pe ocupații a șomajului și locurilor de muncă vacante înregistrate 
la AJOFM 

 
În anul 2016, au fost înregistrate în baza de date a agentiei un numar de 20.482  locuri de muncă 

vacante declarate de angajatori.Aceste locuri de munca au fost disponibile pe piata fortei de munca si ele 
au fost identificate prin situatiile de locuri de munca saptamanale transmise prin cadrul agentiei pe toate 
canalele de informare.  

Locurile de munca comunicate de angajatori au confirmat orientarea judetului dar mai ales a 
Municipiului Oradea spre activitati in domeniu tehnic de la ingineri de productie la operatori cu comanda 
numerica sau roboti. 

Pentru persoane cu studii superioare , au fost 2565 locurile de muncă vacante si au cuprins o 
paleta foarte largă de meserii de la ingineri , economisti , analist calitate/cumparari la cadre didactice in 
invatamantul universitar: 

 517 ingineri  
 272 economisti si contabili 
 57 consilieri juridici 
 54 cadre didactice 
 82 programatori,administratori retele 
 15 arhitecti 
 53 inspector resurse umane/SSM 
 59 consilieri vanzari 
 

Cele mai multe locuri de muncă comunicate au fost pentru persoane cu studii liceale sau 
profesionale(60%) cu pondere in activitatea de comert ,servicii si turism, urmate de cele in domeniu tehnic 
si cele din domeniu medical. Meseriile solicitate pe piata fortei de munca au fost: 

 884 lucratori comerciali 
 679 vanzator 
 561 casieri 
 313 agenti securitate 

Indicator TOTAL
Sub 25 

ani

25 - 29 

ani

30 - 39 

ani

40 - 49 

ani

50 - 55 

ani

peste 55 

ani

INTRARI ABSOLVENTI (TOTAL), din care: 882 865 17 0 0 0 0

- cu niv. instruire Primar, gimnazial si profesional 22 22 0 0 0 0 0

- cu niv. instruire Liceal si post-liceal 604 603 1 0 0 0 0

- cu niv. instruire Universitar 256 240 16 0 0 0 0
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 220 bucatar/ajutor bucatar 
 213 ospatar/ajutor ospatar 
 71 camerista 
 156 asistenti medicali 
 848 operatori productie/roboti industriali/componente electronice 
 148 lacatus mecanic 
 88 tehnicieni 
 91 electrician intretinere 
 89 sudor 

 
Din numărul total de locuri de muncă intrate în anul 2016, 27,5 % sunt oferite pentru munci necalificate 

iar conditiile de studii comunícate de angajatori au fost studii liceale sau scoala generala : 

 Muncitor necalificati in industria usoara(industria confectiilor sau articole din piele si inlocuitori) 

 Manipulant marfa 

 Montator subansamble 

 Lucrator salubrizare 

 Lucrator bucatarie. 
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6. Învăţământul profesional şi tehnic din județ 

 
6.1.Indicatori de intrare în IPT 
 

6.1.1. Populaţia şcolară pe nivele de educaţie, sexe, medii de rezidenţă21 
 

Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul primar 

      Din datele statistice analizate pentru judetul Bihor, se constată o creștere semnificativă 
a numărului de elevi din ciclul primar în ultimii ani școlari acest lucru datorându-se în 
special  prin introducerea în sistem a clasei pregătitoare .  
 

 

Fig.nr.6.1- Evoluția numărului de elevi din învțțământul primar 

Sursa: INS 

 

  Evoluția ponderii pe sexe a elevilor din ciclul primar a evidențiat în toate județele regiunii 

că elevii de sex masculin reprezintă puțin peste 51% în perioada analizată iar  ponderea 

elevilor de sex feminin este de ușor peste 48%. 

Referitor la ponderea elevilor după mediul de rezidență ( locația școlii), județul Bihor  

prezintă același trend în evoluție ca și situația la nivel național, cu valori ușor crescute 

pentru mediul rural până în ultimii 3 ani școlari când ponderea elevilor din mediul urban o 

depășește pe cea din mediul rural 

Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul gimnazial 

                                                           
21 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „01 Populaţia şcolară (INS)”  
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Fig.nr.6.2-Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul gimnazial 

Sursa: INS 

 
      Analiza evoluției  numărului de elevi  cuprinși în învățământul gimnazial a evidențiat o 
scădere importantă la nivelul județului Bihor (de la aprox. 26.000 la 23.70 elevi).  
Evoluția ponderii elevilor din ciclul gimnazial pe sexe  respectă tendința identificată la 
nivelul ciclului primar, astfel că populația de sex masculin reprezintă puțin peste 51% din 
totalul elevilor de gimnaziu, cea feminină  depățind ușor 48 %. 
. Și la nivelul  regiunii  ponderea este ușor crescută în mediul urban (52%), comparativ cu 
ponderea la nivel național de 51%. Pentru județul Bihor procentele sunt apropiate de 50% 
atât pentru mediul urban cât și pentru mediul rural. 
 
Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul liceal 
 
      Analiza evoluției  numărului de elevi  cuprinși în învățământul liceal la nivelul  judetului 
Bihor,  a scos în evidență o scădere la nivelul judetului, în perioada 2007-2016.(5974 de 
elevi). 
      Evoluția ponderii elevilor din ciclul liceal pe sexe  a scos în evidență faptul că populația 
feminină la nivelul regiunii reprezintă o pondere de 50,3%, iar cea de sex masculin 
reprezintă 49,7%. 
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Fig.nr.6.3- Evoluția numărului de elevi din învțțământul liceal-județul Bihor 

Sursa: INS 

La nivelul județului Bihor  sexul masculin depășește cu puțin sexul feminin la acest 
indicator iar în privința mediului de rezidență mediul urban deține un procent de aprox.85% 
iar mediul rural 15%  
 

Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul profesional 
 
 Din datele statistice analizate pentru judetul Bihor în perioada 2007-2016 s-a 
constatat că numărul elevilor înscriși în învățământul profesional a fost ridicat în perioada 
2007-2010, a scăzut apoi dramatic în perioada 2010-2012, după care a înregistrat o 
creștere anuală care a devenit semnificativă în 2016. 
Analiza pe județele regiunii situează în anul 2016, jud. Bihor pe primul loc cu 2383 elevi, 
urmat de jud.Cluj cu 2148 de elevi și jud. Maramureș cu 2072 de elevi. 
 Pentru județul Bihor ponderea pentru sexul feminin   se situează în inervalul 25-
35%, diferit de la un an la altul, restul este de gen mesculuin iar ca medii de rezidență 
mediul urban deține procente între 92-96%. 
 

  
 
Fig.nr.6.4- Evoluția numărului de elevi din învățământul profesional 

 
Sursa: INS 
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Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul postliceal 
 

 Pentru învățământul postliceal datele statistice arată că numărul elevilor a crescut 
simțitor în toate regiunile de dezvoltare. Regiunea Nord-Vest se află pe locul al treilea după 
regiunile Sud-Vest Oltenia și Nord-Est, în ceea ce privește numărul de elevi din 
învățământul postliceal. 

 
 
Fig.nr.6.5-Evoluția elevilor înscriși în învățământul postliceal 

 
Sursa: INS 

 
     Analiza pe județe arată că în anul 2016,  jud.Cluj are cel mai mare număr de elevi din 
învățământul postliceal, 4225 de elevi, urmat de către jud. Bihor cu 2988 de elevi și jud. 
Maramureș cu 2039 de elevi. 
    Ponderea pe sexe pentru județul Bihor arată că elevii de sex feminin ocupă peste 75%, 
iar cei de sex masculin sub 25%, iar ca mediu de rezidență peste 90% din elevi sunt 
școlarizați în mediul urban.  
 
6.1.2. Grad de cuprindere în învăţământ (Rata specifică de cuprindere şcolară pe vârste)22 
 
 Începând din anul școlar 2010-2011,Regiunea NORD VEST înregistrează valori mai 
mari  decît media naţională, pentru gradul de cuprindere în învăţământ a populației din 
grupa de vârstă 3-23 de ani, aceste valori depăşind cu aprox. 3 procente media naţională.  
  

                                                           
22Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „02 Gradul de cuprindere (INS)”  
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Fig.nr. 6.6 -Gradul de cuprindere 3-23 ani 

 
Sursa: INS 

 
Din analiza gradului de cuprindere în învățământ  a grupei de vârstă 3-23 de ani pe 

medii de rezidență se constată același trend, cu precizarea că  județul Cluj fiind cel mai 

urbanizat județ al regiunii  Nord-Vest, a înregistrat în perioada analizată cel mai mare grad 

de cuprindere la nivel național, pentru mediul urban, cu o medie de 130%. Din grafic se 

observă că județul Bihor depășește în fiecare an la acest indicator media regională. 

Pentru învățământul profesional și tehnic analiza gradului de cuprindere în 

învățământ prezintă importanță pentru grupa de vârstă 15-18 ani.  

 

de 

Fig.nr.6.7 –Evoluâia gradului de cuprindere pentru grpa 15-18 ani 

Sursa: INS 

 

Conform datelor statistice Regiunea Nord-Vest se înscrie în trendul național cu o 

medie de 80% grad de cuprindere în învățământ pentru grupa de vârstă 15-18 ani. 

Analizând gradul de cuprindere la nivelul județului Bihor acesta depaseste cu 2-3 procnte 
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media regională  în prima parte a intervalului analizat si este sub media regională în ultimii 

2 ani ai intervalului. 

Referitor la gradul de cuprindere pe sexe, pentru grupa de vârstă 15-18 ani, regiunea 

Nord-Vest  si județul Bihor înregistrează valori comparabile cu cele de la nivel național cu 

mențiunea  că în prima parte a inervalului județul Bihor depășește media regională iar în 

ultima parte a inervalului este sub media regională. 

6.1.3. Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională23 
 
Rata netă de cuprindere în învățământul primar 
 
 Analiza datelor statistice a scos în evidență faptul că  evoluția ratei nete de 
cuprindere în învățământ pentru nivelul primar în regiunea Nord-Vest a fost comparabilă cu 
cea la nivel național, urmând același trend, ușor descrescător în 2016. 
 
Județele cu cea mai ridicată rată netă de cuprindere pentru învățământul primar au fost: 
jud. Bihor, Cluj și Sălaj. Judetul  Bihor depaseste media regionala cu 3-4 procente media 
regionala la avcest indicator 
 
Referitor la mediul de rezidență, se constată că rata netă de cuprindere pentru mediul 
urban este peste 90% pentru majoritatea județelor regiunii, judetul Bihor depasind media 
regionala cu 3-4 procente aceasta medie. 
 

 
 
Fig.nr.6.8- rata netă de cuprindere în învățămâtul primar  

Sursa: INS 

 
Rata netă de cuprindere în învățământul gimnazial  
 
 În perioada 2007-2016, rata netă de cuprindere în învățământul gimnazial la nivel 
național a avut o scădere semnificativă de la 88,4% la 82%. Același trend a fost înregistrat 
și la nivelul Regiunii Nord-Vest de la 87% la 81%. 

                                                           
23Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa„03 Rata neta de cuprindere (INS)”  
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Referitor la mediul de rezidență, se constată că rata netă de cuprindere pentru mediul 
urban este apropiată de 100% pentru majoritatea județelor regiunii. Si la acest indicator 
judetul Bihor depaseste media regionala cu 2-3 procente. 
 
 

 
Fig.nr.6.9- rata netă de cuprindere în învățământul gimnazial 

 
Sursa: INS 

 
Rata netă de cuprindere în învățământul obligatoriu 
 
    Analiza  a scos în evidență același trend înregistrat și la evoluția ratei nete de cuprindere 
în învățământul gimnazial la nivelul regiunii. 
În trei județe ale regiunii: Bihor, Cluj, Sălaj media ratei nete de cuprindere se situează între 
85%-80%, iar pentru județele Bistrița-Năsăud, Maramureș și Satu-Mare, scăderea a fost 
mult mai mare de la o medie de peste 80% la puțin peste 70%. 
Evoluția ratei nete de cuprindere pe sexe arata ca in judetul Bihor procentele de 80-85% 
sunt apoxiativ egale pentru cele 2 sexe. 
Analiza pe medii de rezidență a evidențiat o rată netă de cuprindere pentru mediul urban 
apropiată de 100% pentru majoritatea județelor, judetul Bihor depasind acest procent.. 
Pentru mediul rural media ratelor nete de cuprindere în învățământul gimnazial pentru 
judetul Bihor este de 60-65%. 
 

 
Fig.nr.6.10-Rata netă de cuprindere în învățământul obligatoriu 

 
Sursa: INS 
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Rata netă de cuprindere în învățământul secundar superior 
 
 

 
Fig.nr.6.11-rata netă de cuprindere în învățământul secundar superior 

 
Sursa: INS 

 
Analiza a scos în evidență o evoluție relativ constantă în jurul valorii de 70% în toate 
județele regiunii, comparabilă cu valoarea la nivel național. Aceeași evoluție se 
înregistrează la nivelul regiunii și județelor și pentru rata netă de cuprindere pe sexe. 
Analiza pe medii de rezidență a relevat faptul că toate județele au avut o medie a ratei nete 
de cuprindere în perioada analizată, mai mare de 100%.Cea mai mare rată netă pentru 
mediul urban, a fost înregistrată de către jud.Bistrița-Năsăud de aproape 180%.Cea mai 
mică rată a fost calculată pentru jud.Cluj și Maramureș.Pentru mediul rural cea mai mare 
rată a fost calculată pentru jud.Bistrița-Năsăud 20% iar cea mai mică pentru jud.Cluj de sub 
5%. Județul Bihor depășește media regională în prima parte a intervalului și este sub 
media regională în ultima parte a intervalului. 
 
Rata netă de cuprindere în învățământul secundar superior clasele  IX-X 
 
Rata netă de cuprindere la nivelul regiunii depasete 70%.în primi ani ai inervalului analizat 
și scade  constant in ultiii ani. La fel evolueaza acest indicator și pentru județul Bihor.        
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Fig.nr.6.13-Rata netă de cuprindereîn învățământul secundar superior (clasele IX-X) 

 
Sursa: INS 

 
      Aceeași evoluție se înregistrează la nivelul regiunii și a județelor și pentru rata netă de 
cuprindere pe sexe, judetul Bihor detinand procente mai mici decat edia regionala.. 
Pe medii de rezidență  toate județele regiunii  au avut o medie a ratei nete de cuprindere în 
perioada analizată, mai mare de 100%. Pentru judetul Bihor procentul este de 10-12% 
pentru mediul rural, mai mare cu 1-2 procente decat media regionala. 
 
Rata netă de cuprindere în învățământul secundar superior clasele  XI-XII 
 
Datele statistice existente arată că în perioada 2007-2016, rata netă de cuprindere în 
învățământul secundar superior clasele XI-XII, în Regiunea Nord-Vest,a fost în jurul valorii 
medii de 65%. Procentele pentru judetul Bihor  sunt mai mari pentru prima parte a 
intervalului analizat si mai mici decat media regionala pentru ultimii 2 ani ai intervalului. In 
judetul  Bihor  pentru genul feminin procentele sunt cu 3-4 unitati mai mari .Comparativ cu 
rata netă de cuprindere din învățământul secundar superior clasele IX-X, rata netă pentru 
clasele XI-XII este mai scăzută în medie cu 5%. 
Pe medii de rezidență  toate județele au avut o medie a ratei nete de cuprindere în 
perioada analizată, mai mare de 100%, înregistrată în perioada 2013-2016. O  rată netă de 
cuprindere pentru mediul urban  cu mult mai mare 100%de ,  a fost înregistrată si in judetul 
Bihor,  de aproape 140%.În mediul rural  pentru judetul Bihor acest procent este de 
aprox.10%, depasind in fiecare an analizat media regionala.  
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Fig.nr.6.13- rata netă de cuprindere în învățământul secundar superior( clasele XI-XII) 

 
Sursa:INS 

 
6.1.4. Oferta unităţilor şcolare  din ÎPT - Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul liceal 
tehnologic şi învăţământul profesional24 
 

La nivelul Regiunii Nord-Vest  în perioada 2004-2016, populaţia şcolară  cuprinsă în 

învăţământul tehnic şi profesional a avut o evoluţie descendentă, de la 79021 de elevi în 

2004, la 45194 de elevi în 2016, adică o reducere cu 57,19%.. Și pentru județul Bihor  

Există același trend  de la o cifră de peste 15.000 elevi înscriși în învățământul profesional 

și tehnic  în urmă cu 10 ani în anul școlar 2015-2016 această cifră abia depășește 10.000 

elevi 

Analizând ponderile totale și cele aferente învățământului profesional și liceal 

tehnologic se constată următoarele: 

În perioada 2004- 2009 ponderea învățământului profesional și tehnic la nivelul 

Regiunii Nord-Vest a fost în medie de 60%, scăzând apoi an de an până la o valoare de 

48,1% în 2016. Același trend așa cum se observă din graficul de mai jos este valabil și 

pentru județul Bihor. 

 

Fig.nr.6.14- Ponderea învățământului profesional și tehnic 

Sursa:INS 

 

La nivelul județelor regiunii cea mai mare pondere a învățământului profesional și 

tehnic a fost înregistrată în planul de școlarizare al județul Bistrița-Năsăud de 70,1% în 

anul 2009, iar cea mai scăzută în județul Cluj de 44,1% în 2015. Analiza evoluției ponderii 

                                                           
24 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa„04 Evoluţia elevilor IPT(INS)” şi în anexa „05  
Evoluţia elevilor IPT liceu , sc prof (INS)” 
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învatamantului profesional si tehnic  a scos în evidență faptul că judetul Bihor este an de 

an cu acest indicator sub media regională . 

Ponderile anuale ale  învățământului profesional  în cadrul planului de școlarizare la 

nivel regional au scăzut constant de la valori în jur de 26% în 2005, la un minim de 1,5% 

atins în 2011. În 2016 ponderea învățământului profesional în planul de școlarizare  

regional a  crescut la 11,3%. Dintre județele regiunii județul Satu-Mare a înregistrat cea mai 

mare pondere a învățământului profesional de-a lungul perioadei analizate, iar cea mai 

mică pondere  în județul  Bihor, care s-a situat permanent la o pondere sub 20%. Analiza 

datelor pentru anul 2015-2016  a scos în evidență faptul că județul Satu-Mare a înregistrat 

o pondere de 14%(cea mai mare la nivelul județelor regiunii),  iar cea mai mică pondere a 

fost înregistrată în județul Cluj, de 9,8%. 

Pentru învățământul liceal tehnologic ponderea la nivelul regiunii Nord Vest s-a 

situat la valoarea de 32,9% în anul 2004, crescând până la o valoare maximă de 54,2% 

atinsă în 2011. În anul 2016 ponderea învățământului liceal tehnologic în planul de 

școlarizare regional a fost de 36,8%, mult mai scăzută ca în celelalte regiuni, care au 

realizat ponderi peste 40%. Pentru județul Bihor în anul 2016 această  pondere este sub 

media regională și anume de 34,8%.  

Referitor la situația învățământului profesional și tehnic din sistemul privat de 

învățământ la nivelul regiunii și județului se constată că în continuare acesta este destul de 

slab reprezentat. Trendul evidențiat la învățământul profesional și tehnic public se menține 

și la cel privat chiar cu o ușoară scădere, deoarece la nivelul regiunii există puține locuri 

pentru ÎPT în învățământul privat. 

Pentru judetul Bihor ponderea elevilor pe cele 3 filiere ale liceului și pentru 

învățământul profesional este prezentată în graficul de mai jos.  
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Fig.nr. 6.15-Graficul ponderilor în învățămțtul profesional,liceal tehnologic, liceal teoretic și vocațional 

Sursa:INS 

 

6.1.5. Oferta unităţilor şcolare  din ÎPT - Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul 
postliceal25 

Învățământul  postliceal ca parte a învățământului tehnic a cunoscut o dezvoltare 
continuă în perioada 2005-2016, atât la nivelul regiunii cât si la nivelul județului Bihor. 
Dacă în anul 2006-2007 numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal din  judetul 
Bihor a fost de 1402  în anul școlar 2015-2016, numărul s-a ridicat  la  2988 elevi.  
 

 
 
Fig.6.16 Evoluția elevilor înscriși în învățământul postliceal 

Sursa:INS 
 

Analiza făcută pe numărul de elevi din cadrul școlii postliceale și școlii de maiștri a 
evidențiat faptul că cea mai mare pondere o are școala postliceală cu 95,4% din numărul 
de locuri, școlii de maiștrii revenindu-i doar 4,6%. 
Analiza făcută la nivelul județelor regiunii  arată că doar județele Cluj și Bihor au avut 
constant elevi în cadrul școlii de maiștri, în perioada analizată. În perioada analizata in 
judetul Bihor s-au organizat 1-2 clase  la școala de maiștri,  

 

6.1.6. Oferta unităţilor şcolare  din ÎPT – Cuprinderea elevilor în învăţământul liceal 

tehnologic şi învăţământul profesional în anul şcolar 2016-201726 

 

Cuprinderea elevilor în învăţământul liceal tehnologic  în anul şcolar 2017-2018 

Din datele statistice furnizate, analiza numărului de clase, elevi și ponderea 
acestora pe cele 17 domenii de formare în care se școlarizează în învățământul liceal 
filiera tehnologică în clasa a IX-a, în județul Bihor în anul școlar 2017-2018, se evidențiază 
următoarele: 

                                                           
25 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa„06 Evoluţia elevilor Înv. postliceal(INS)” 
26 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „07Oferta IPT înv. liceal zi 2016-2017  şi în anexa 
„08 Oferta IPT înv. prof 2016-2017” 
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 Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul liceal 
tehnologic la nivelul județului  sunt: Economic cu  15 clase ,  Turism alimentație cu 9 clase , 
Mecanica  6,5 clase,  Electronică, automatizări cu 5 clase..  

 Domeniile cu cel mai mic număr de elevi în învățământul liceal tehnologic la nivelul 
județului sunt: Chimia industrială cu 0 clase, tehnici poligrafice 0 clase, Materiale de 
construcții 0 clase ,Protecția mediulșui 0 clase, Producție media 0,5 clase, Construcții și 
lucrări publice 0,5 clase   
 Pentru județul Bihor ponderea elevilor pentru anul școlar 2017-2018 la învățământul 
liceal se prezintă ca mai jos. 
 
 
 

JUDEŢUL 
BIHOR 

 Nr. clase Nr.elevi  Procent(%) 

profil tehnic, total, din care: 18,0 422 44,5% 

 fabricarea produselor din lemn 1 28 2,0% 

 electronică automatizări 5,0 113 6,0% 

 producţie media 0,5 16 0,5% 

 construcţii instalaţii şi lucrări 
publice  

0,5 12 5,0% 

 mecanică 6,5 156 19,0% 

 electric 2,0 38 5,0% 

 industrie textilă şi pielărie 2,0 54 4,0% 

 electromecanică 1,5 33 3,0% 

 chimie industrială    

 tehnici poligrafice    

profil servicii, total, din care: 30,0 793 45,0% 

 turism şi alimentaţie 9,0 244 19,0% 

 economic 15,0 397 16,0% 

 comert 3,0 78 7,0% 

 estetica şi igiena corpului 
omenesc 

3,0 74 3,0% 

profil resurse naturale şi protecţia 
mediului, total, din care: 

5,0 111 10,5% 

 agricultură 1,0 18 4,0% 

 silvicultură 1,0 16 0,5% 

 protecţia mediului   2,0% 

 industrie 
alimentară 

3,0 77 4,0% 

     

 
Cuprinderea elevilor  în  învăţământul profesional în anul şcolar 2016-2017 
 

Analiza numărului de clase, elevi și ponderea acestora pe cele 15 domenii de 
formare în care se școlarizează în învățământul profesional, în județul Bihor în anul școlar 
2016-2017, pentru clasele a IX-a, a evidențiat următoarele: 

 Județul Bihor  ocupă o poziție fruntașă  între celălalte județe ale regiuni de 
dezvoltare Nord-Vest în ceea ce privește numărul de elevi cuprinși în învățământul 
profesionall în anul 2016-2017 cu 950  elevi.  

 Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul profesional la 
nivelul județului  sunt:  
Mecanica  cu 315 elevi -33,11%(40,5 la nivel național) 
Turism și alimentație cu 365 elevi -39% ( 13,96% la nivel național) 
Construcții și lucrări publice 63 elevi- 7%( 5,46% la nivel național) 
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 Domeniile de formare cu cel mai mic număr de elevi în învățământul profesional la 
nivelul județului sunt : 
Silvicultura , Chimie industrială,materiale de construcții,industrie textilă și pielărie,fabricarea 
produselor din lemn,tehnici poligrafice,producție media la care nu se școlarizează elevi prin 
învățământul profesional în anul școlar 2016-2017. 

Analiza ponderilor pe calificări profesionale  arată că cea mai solicitată calificare la 
nivelul  județului este ”Mecanic auto” din domeniul Mecanică și Bucătar și Ospătar(chelner) 
în unități de alimentație  din domeniul Turism și alimentație. 
 Sunt unele calificări profesionale care la nivel regional nu au o pondere ridicată dar 
în preferințele elevilor, la nivelul unor județe înregistrază ponderi mari: calificarea Frizer-
coafor-manichiurist-pedichiurist înregistrează o pondere de 5% în județele Bihor. 

DOMENIUL  EXISTENT CLASA a IX-a 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL ÎN 2016-2017 

Procente 

 Nr.cl. Nr. elevi  

TOTAL, din care: 36 950  

mecanică 12 315 33,33% 

electromecanică 1 19 2,8% 

electronică automatizări 0,5 10 1,4% 

chimie industrială    

materiale de construcţii    

electric 1,5 36 4,2% 

construcţii instalaţii şi lucrări 
publice  

2,5 63 7% 

agricultură 2 48 5,6% 

silvicultură    

comert 0,5 15 1,4% 

turism şi alimentaţie 13 365 36,1% 

industrie alimentară 1 20 2,8% 

fabricarea produselor din lemn    

industrie textilă şi pielărie    

tehnici poligrafice    

estetica şi igiena corpului 
omenesc 

2 59 5,6% 

producţie media    

economic    

protectia mediului    

 

Fig, 6.17. -Oferta unităţilor şcolare  din ÎPT – Cuprinderea elevilor în învăţământul 

postliceal în anul şcolar 2016-201727 

 

    În anul școlar 2016-2017, numărul elevilor școlarizați prin școala postliceală la nivelul 
Regiunii Nord-Vest a fost de 4916 elevi, repartizați pe domeniile  de formare conform figurii 
de mai jos. 
    Numărul cel mai mare de elevi școlarizați prin școala postliceală a fost în domeniul 
Sănătate și asistență pedagogică, 2382 de elevi, urmat de domeniul Economic cu 335 elevi 
și Turism și alimentație cu 295 elevi. Cei mai puțini elevi au fost înscriși la domeniul 
Fabricarea produselor din lemn 44 de elevi și domeniul Textile-pielărie cu 92 de elevi. 

                                                           
27 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „09 Oferta IPT înv. postliceal 2016-2017” 
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Comparativ , la nivel național domeniile cu cea mai mare cuprindere a elevilor la școala 

postliceală sunt: Sănătate și asistență pedagogică, Transporturi, Informatică, Turism și 

alimentație. 

 

Fig.nr. 6.18-Nunăr elevi înscriși în învățământul postliceal 

Sursa datelor: Inspectoratele şcolare 

Numărul de elevi înscriși în anul școlar  2016-2017 în județul Bihor în anul I de studiu, pe domenii 

de formare  este cuprins în tabelul de mai jos. 

 Şcoli postliceale  Procente 

 EXISTENT 2016-2017  

 nr. clase nr. elevi  

Total, din care: 14 411  

mecanică 1 27 7% 

informatică 1 27 7% 

electronică  automatizări    

energetică    

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 1 36 7% 

transporturi 2 64 14% 

fabricarea produselor din lemn    

silvicultură    

agricultură 1 28 7% 

industrie alimentară    

protecţia mediului    

servicii    

comerţ    

turism şi alimentaţie 1 36 7% 

textile-pielărie 1 26 7% 

producţie media    

economic    

estetica şi igiena corpului omenesc 3 85 21% 

sănătate şi asistenţă pedagogică 3 82 21% 
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anul III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859 0 0 0 0 0

anul II 37 44 149 98 73 16 46 89 42 49 755 30 25 44 124 192

anul I 83 66 186 116 175 28 85 155 115 56 768 70 78 48 112 103
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Numărul de elevi înscrişi în şcoala postliceală la începutul anului şcolar 2016-2017
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sportiv    

 

 

.Calificările cele mai solicitate sunt din domeniul Sănătate și asistență pedagogică, Asistent 
medical generalist și Asistent medical de farmacie. 
La școala de maiștri numărul de elevi este mult mai mic decât cel de la școala postliceală.  
 

 

Fig.nr.6.19-Număr de elevi înscriși în învățământul de maiștrii 

Sursa datelor: Inspectoratele şcolare 

 Județul Bihor școlarizează anual 1-2 clase prin învățământ de maiștri, în special în 

domeniul fabricarea produselor din lemn. 

 
6.1.8. Oferta unităţilor şcolare din ÎPT - Gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor 
economici pentru şcolarizarea în învăţământul profesional28 
 
   Învățământul profesional este organizat pe baza parteneriatului școală-operator 
economic cu scopul satisfacerii solicitărilor de pe piața muncii, de către sistemul de 
învățământ  profesional și tehnic.  
Pentru toate domeniile de formare  în care se școlarizează prin învățământul profesional, 
operatorii economici solicită locuri pentru planul anual  de școlarizare, inspectoratelor 
școlare. 
Pentru anul școlar 2016-2017 la nivelul Regiunii Nord-Vest, operatorii economici au 
solicitat în total 10.747 de locuri, din care au fost aprobate de către inspectoratele școlare 
județene 5572 de locuri, adică 51,8%., datorită constrângerilor legate de fundamentarea 
planurilor anuale de școlarizare. În județul Bihor, aprox. 2000 locuri au fost solicitate de 
către operatorii economici și s-au acordat 1260 locuri  pentru învățământul profesional,  
gradul de satisfacere a  solicitărilor fiind de 64,5%. 
  

                                                           
28 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „10 Gradul de satisfacere a solicitărilor 
operatorilor  economici”  
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Fig.nr.6.20-Gradul de satisfacere a solicitărilor agenților economici pentru învățământul profesional 
 
Sursa datelor: ISJ - Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 
 

  Referitor la județul Bihor pentru anul școlar 2016-2017 din tabelul de mai jos se pot 
observa pentru diferitele domenii de formare profesională  gradul de satisfacere a 
solicitărilor agenților economici.  
 
Domeniul de formare profesională Bihor    

 Nr. de 
locuri 

solicitări 

Nr. de 
locuri 

planificate 

Gradul de 
satisfacere a 
solicitărilor 
operatorilor 
economici 

Agricultură  78 56 71,8% 

Chimie industrială     

Comerț  136 56 41,2% 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 118 112 94,9% 

Electric  54 42 77,8% 

Electromecanică  42 28 66,7% 

Electronică, automatizări 16 14 87,5% 

Estetica şi igiena corpului omenesc  58 56 96,6% 

Fabricarea produselor din lemn  76 42 55,3% 

Industrie alimentară  38 28 73,7% 

Industrie textilă şi pielărie  116 70 60,3% 

Materiale de construcţii    

Mecanică 612 364 59,5% 

Silvicultură    

Tehnici poligrafice     

Turism și alimentație 566 364 64,3% 

Total 1910 1232 64,5% 

Sursa datelor: ISJ - Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-
2017 
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6.1.9. Parteneriatul cu operatorii economici29 
 
 
 La nivelul Regiunii Nord-Vest, situația contractelor încheiate este redată în figura de 
mai jos 
 
 
 
 

 
Fig.nr.6.21-Numărul contractelor de parteneriat pe domenii de pregătire 
 
Sursa datelor: Inspectoratele şcolare 
 

Pentru județul Bihor la începutul lunii noiembrie 2017 situația încheierii contractelor  individuale de 

practică pentru elevii înscriși la învățământul profesional și la învățământul dual se prezintă în 

tabelele de mai jos 

Învățământ profesional 
 

Elevi înscrişi în clasa a IX-a 

învăţământ profesional 

Elevi înscrişi în clasa a X-a 

învăţământ profesional 

Elevi înscrişi în clasa a XI-a 

învăţământ profesional 
 

Total  Din care cu contract 

individual de 

practică încheiat 

Total  Din care cu contract 

individual de 

practică încheiat 

Total  Din care cu contract 

individual de 

practică încheiat 

785 680 828 828 879 879 

 

Învățământ dual 
 

Elevi înscrişi în clasa a IX-a învăţământ dual 

Total  Din care cu contract individual 

de practică încheiat 

195 146 

 
 

La nivelul regiunii se identifică aceleși domenii cu număr mare de contracte ca și la 
nivel național: Mecanică, Turism și alimentație . Analiza pe județele regiunii arată că județul 

                                                           
29 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „11 Parteneriatul cu operatori economici”  
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cu cele mai multe contracte de parteneriat încheiate cu operatorii economici este  Bihorul, 
cu 216 contracte. 
 
6.1.10.Reţeaua unităţilor şcolare IPT30 
 

Rețeaua școlară pentru învățământ profesional și tehnic la nivelul Regiunii Nord-
Vest  numără 187 de unități de învățământ  repartizate în județele regiunii. Județul Cluj are 
cele mai multe unități de învățământ profesional și tehnic (42), urmat de județul Maramureș 
cu 41 de unități. Județul Bihor cu 35 de unități de învățământ, județul Bistrița-Năsăud cu 27 
de unități de învățământ și județele Sălaj și Satu-Mare cu câte 21 de unități de învățământ 
fiecare. Cele mai multe unități de învățământ profesional și tehnic în Regiunea Nord-Vest 
sunt situate în mediul urban – 150 de unități, iar 37 de unități de învățământ sunt situate în 
mediul rural. În județul Bihor 28 sunt în mediul urban și 7 în mediul rural. 

. Pentru județul Bihor din cele 35 unități de învățământ profesional din județul Bihor 
25 sunt unități de stat și 10 particulare. Toate unitățile școlare de învățământ profesional și 
tehnic particulare sunt în mediul urban. 
 

6.1.11. Ierarhizarea unităţilor IPT funcţie de număr de elevi înscrişi în anul şcolar 2016-

2017 la învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul profesional, curs de zi31 

 
Analiza la nivel regional  și județean a scos în evidență relația directă dintre domeniile de 
formare cele mai solicitate și numărul de școli ÎPT care școlarizează în aceste domenii. 
Situația  pentru județul Bihor poate fi urmărită în figura de mai jos: 
 
 

IERARHIZAREA ȘCOLILOR IPT DIN JUDEȚUL BIHOR 

Nr.     
crt. 

DOMENIU DE FORMARE 
PROFESIONALĂ 

NUMĂR DE 
ȘCOLI 

NUMĂR DE 
ELEVI  
propus în 
clasa a IX-a 
2017-2018 

1 Agricultură 4 126 

2 Chimie industrială 0 0 

3 Comerț 5 252 

4 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 4 140 

5 Economic 10 420 

6 Electric 2 126 

7 Electromecanică 3 112 

8 Electronică automatizări 4 140 

9 Estetica şi igiena corpului omenesc 3 126 

10 Fabricarea produselor din lemn 3 28 

11 Industrie alimentară 4 84 

12 Industrie textilă şi pielărie 6 126 

13 Materiale de construcţii 0 0 

14 Mecanică 14 518 

15 Producţie media 1 28 

16 Protecţia mediului 3 28 

                                                           
30 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „12 Unităţi IPT 2016-2017”  
31 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „13 Ierarhizare scoli” 
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17 Silvicultură 2 56 

18 
Tehnici poligrafice 0 0 

19 Turism şi alimentaţie 10 574 

 

 
     Domeniile de formare cu cele mai multe școli: Mecanica (14 de școli la nivel de județ), 
Economic ( 7 de școli), Turism și alimentație (10 de școli) sunt și cele mai solicitate de 
către operatorii economici locali și în topul preferințelor elevilor. 
 
6.1.12. Resursele umane din ÎPT32 
 
    La nivel național analizând datele statistice se poate afirma că evoluția ponderii 
personalului didactic pe categorii de vârstă a evoluat în sensul creșterii ponderii categoriei 
35-54 ani și 55-64 ani, cu o creștere în ultimii ani a ponderii categoriei 65 de ani și 
peste.Statistic vorbind tot mai multe cadre didactice tinere nu mai optează pentru intrarea 
în sistemul de învățământ 
 
 
 

 
Fig.nr.6.22- Evoluția personalului didactic pe grupe de vârstă 
 
Sursa datelor: INS 
 

 Categoria de vârstă 35-54 ani și 55-64 ani reprezintă 81% din totalul cadrelor 
didactice din sistemul de învățământ profesional și tehnic în anul 2015-2016, iar categoria 
65 ani și peste atinge  o pondere de 2%. 
La nivelul  Regiunii Nord-Vest, ponderea personalului didactic calificat  (99,02%) din 
învățământul profesional și tehnic este ușor mai ridicată decât media națională (98,28%) 
Ponderile înregistrate au fost foarte ridicate în toate județele regiunii  de peste 97%. 
. Pentru regiunea Nord-Vest și județul Bihor ponderea personalului didactic calificat se 
observă în tabelul de mai jos. 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Regiunea N-V 99,46 98,51 98,84 99,20 99,01 

Judetul Bihor 99,87 99,31 99,87 99,79 99,55 

 

                                                           
32 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „14 Resurse umane”  
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6.1.13. Infrastructura unităţilor şcolare  din IPT33 
 
 Infrastructura unităților de învățământ  din învățământul profesional și tehnic are o 
însemnătate capitală în asigurarea unui învățământ de calitate. 
La nivel național statistica privind numărul de laboratoare şcolare în învăţământul liceal, 
profesional şi postliceal,  pe regiuni de dezvoltare si judete, la începutul anului şcolar 2015-
2016, arată că Regiunea Nord-Vest a avut un număr de 1185 de laboratoare, cele mai 
multe fiind în județul Cluj(403 laboratoare) și cele mai puține în județul Bistrița-Năsăud 
(100). 
Referitor la numărul de ateliere școlare în învăţământul liceal, profesional şi postliceal, pe 
regiuni de dezvoltare si județe, la începutul anului şcolar 2015-2016, Regiunea Nord-Vest 
(525 ateliere) se situa pe locul al patrulea după regiunile, Nord-Est (648 ateliere), Centru 
(632 ateliere) și Sud-Muntenia cu (545 ateliere). 
În cadrul regiunii Nodr-Vest județul  Cluj ocupă primul loc, cu 170 de ateliere școlare, urmat 
de Bihor cu 100 ateliere.Cel mai mic număr de ateliere școlare a fost în județul. Bistrița-
Năsăud,  48 ateliere școlare. Statistic situația este prezentată în tabelele de mai jos. 

 
Fig.nr.6.23-Baza materială în învățământul liceal, pe medii de rezidență,la începutul anului școlar 2015-2016 
în Regiunea Nord-Vest 
Sursa datelor: INS statistica educaţiei "învăţământul liceal la începutulanului şcolar 2015 – 2016" 
 
 

REGIUNEA 
       MEDIUL 

SALI DE 
CLASA SI 
CABINETE 
SCOLARE 

SALI 
DE 

GIMNASTICA 

LABORATOARE 
SCOLARE 

ATELIERE 
SCOLARE 

TERENURI 
SPORTIVE 

AMENAJATE 

BAZINE 
DE 

INOT 

Nord - Vest 6457 256 1159 514 234 - 

URBAN 5828 233 1075 474 217 - 

RURAL 629 23 84 40 17 - 

 
 

REGIUNEA 
       MEDIUL 

SALI DE 
CLASA SI 
CABINETE 
SCOLARE 

SALI 
DE 

GIMNASTICA 

LABORATOARE 
SCOLARE 

ATELIERE 
SCOLARE 

TERENURI 
SPORTIVE 

AMENAJATE 

BAZINE 
DE 

INOT 

JUD. Bihor 1751 58 288 100 109 - 

URBAN 1483 50 253 93 59 - 

RURAL 268 8 35 7 50 - 

 

 
6.1.14. Cheltuieli publice pentru educaţie34 
 

Referitor la Cheltuielile publice pentru educație EUROSTAT furnizează situațiile 
statistice ale țărilor membre. 

                                                           
33 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „15 Baza materiala”  
34 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa„ 16 Cheltuieli pentru educaţie”  
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Fig.nr.6.24- Cheltuieli publice pentru educație 
 
Sursa:Eurostat (educ_uoe_fine06) 
 

După cum se poate observa România a alocat în 2014, 2,75% din PIB pentru 
cheltuielile publice totale din educație (excluzând dezvoltarea educațională timpurie a 
copiilor).După sstatisticile Eurostat România alocă cel mai mic procent din PIB pentru 
educație comparativ cu celelalte state ale Uniunii Europene, fiind pe ultimul loc. 
Cheltuielile publice pentru Învățământul secundar superior și postliceal non-terțiar 
(nivelurile ISCED 3 și 4), în 2014, situează România din nou pe ultimul loc între statele 
uniunii cu un procent 0,67%. 

Cheltuielile publice totale pentru Învățământul secundar superior din România sunt într-o 
ușoară  creștere, de la 0,57% la 0,62 % din PIB.Pentru învățământul secundar superior 
vocațional ponderea acestor cheltuieli este foarte scăzută (0,01%). 
 
 

 
Fig.nr.6.25 
Sursa INS 
 

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

-la nivel regional: Consorţiul Regional (CR) – ca structură partenerială consultativă 
în sprijinul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și al 
Inspectoratelor Școlare; 

-la nivel local (judeţean): Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 
(CLDPS) – ca structură partenerială consultativă în sprijinul Inspectoratelor Școlare; 

-la nivelul unităților de învățământ: Consiliile de administraţie/Consiliile profesorale 
-la nivel naţional: Comitetele sectoriale. 

 Principalele atribuţii ale structurilor menţionate, în procesul de planificare a ofertei 
educaționale, sunt următoarele: 

-Comitetele sectoriale (la nivel naţional): validarea Standardelor de Pregătire 
Profesională. 

-Consorţiul Regional: identificarea nevoilor de calificare la nivel regional, 
elaborarea/actualizarea Planului regional de acțiune pentru învățământ (PRAI), cu 
integrarea componentei privind contribuția specifică a învățământului superior la 
dezvoltarea regională;  

-CLDPS: corelarea ofertei educaționale din învățământul profesional și tehnic cu 
comanda socială și cu nevoile de dezvoltare personală și profesională a beneficiarilor 
pregătirii profesionale; elaborarea/actualizarea Planului local de acțiune pentru învățământ 
(PLAI); analizarea și avizarea propunerilor prezentate de inspectoratul școlar privind 
proiectele planurilor de școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic din județ; 

-Consiliile de administraţie/Consiliile profesorale: sprijinirea elaborării şi avizarea 
Planului de Acţiune a Şcolii (PAS) 
 În cadrul programului multianual Phare TVET, Consorţiile Regionale și Comitetele 
Locale au fost antrenate în elaborarea, respectiv actualizarea anuală a documentelor de 
planificare strategică pe termen lung la nivel regional (PRAI) şi local (PLAI), pe baza cărora 
la nivelul fiecărei şcoli din program au fost elaborate planuri şcolare de acţiune (PAS). 
 La nivelul unităţilor şcolare, principalul instrument de planificare strategică pe baza 
analizei mediului intern (autoevaluare) şi extern este concretizat prin Planurile de acţiune 
ale şcolilor (PAS) Şcolile cuprinse în programul Phare TVET au beneficiat de formare şi 
asistenţă pentru elaborarea PAS şi în raport cu PRAI şi PLAI. Începând cu anul şcolar 
2006-2007 s-a generalizat elaborarea Planurilor de acţiune ale şcolilor (PAS) pentru toate 
unităţile de învăţământ profesional şi tehnic. În sprijinul elaborării documentului, şcolile au 
beneficiat de formare şi asistenţă din partea unităţilor de învăţământ cuprinse în programul 
Phare 2003 şi a inspectoratelor şcolare. 
 Având în vedere mecanismele de finanţare în vigoare şi autonomia comunităţii 
locale, este esenţială antrenarea autorităţilor locale în procesul de planificare strategică pe 
termen lung în ÎPT. 
 Principalele probleme identificate în cadrul acestui proces sunt referitoare la: 

-slaba legătură şi controlul redus între nivelul regional de planificare şi nivelul 
decizional în învăţământ (inspectoratele şcolare judeţene şi şcolile, autorităţile locale); 

-finanţarea învăţământului preponderent centrată pe activităţile curente/pe termen 
scurt şi foarte puţin pe nevoile şi priorităţile pe termen lung; 

-antrenarea insuficientă a agenţilor economici în efortul de planificare pe termen 
lung în ÎPT; 

-neimplicarea sau implicarea formală a partenerilor sociali din Consiliile de 
Administraţie ale Şcolilor în procesul de planificare pe termen lung la nivelul şcolii. 
 Un alt domeniu al descentralizării funcţionale este curriculum-ul în dezvoltare 
locală (CDL)–componentă importantă a planului de învăţământ, care vizează adaptarea 



PLAI al  județului BIHOR, 2016-2020 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

85 
 

conţinutului pregătirii la cerinţele locale din partea beneficiarilor instruirii (agenţi economici, 
comunitate locală, elevi). 
 
6.2.2. Asigurarea calităţii în ÎPT 
 
Nevoia unor mecanisme reglementate de asigurare a calităţii serviciilor de educaţie şi 
formare profesională care să garanteze aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire şi 
satisfacţia beneficiarilor (forţa de muncă şi angajatorii) a condus la adoptarea Legii nr. 87 
din 13 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. 
 În IPT, introducerea unui sistem de asigurare a calităţii în educaţie s-a generalizat 
începând cu anul şcolar 2006-2007 pentru toate unităţile de învăţământ, mai întâi 
aplicându-se principiul 5 al calităţii – “predarea şi învăţarea” și a fost extins treptat astfel 
încât, în prezent, se aplică pentru toate cele 7 principii. 
 Mecanismul de asigurare a calităţii utilizat este construit pe autoevaluarea din 
partea şcolii, confruntată cu evaluarea externă (prin inspecţie şcolară), ambele fiind 
structurate pe acelaşi set de indicatori (descriptori de performanţă). Rezultatele evaluării se 
regăsesc în planurile de îmbunătăţire a calităţii. 
 Conducând la creşterea transparenţei faţă de beneficiari, mecanismele de asigurare 
a calităţii vor avea, în același timp, un impact decisiv în motivarea şi implicarea partenerilor 
sociali în planificarea ofertei şi a strategiilor de îmbunătăţire a acesteia. 
 
6.2.3. Situaţia şcolară a elevilor din IPT la sfârşitul anului şcolar35 
 
Promovabilitatea în învățământul liceal la sfârșitul anului școlar 2014-2015 
 Analiza rezultatelor elevilor prin prisma promovabilității  a scos în evidență faptul că 
Regiunea Nord-Vest ocupă primul loc la nivel național având cel mare procent de 
promovabilitate între regiuni cu 97,6%.Media la nivel național a fost de 96,3%. 
  

 
Fig.nr.6.26- Promovabilitatea la nivel de regiune și județe 
Sursa datelor: INS - Statistica pentru Educaţie 

 
Analiza pe cele patru clase liceale privind promovabilitatea  la nivelul regiunii, relevă faptul 
că procentele de promovabilitate ale regiunii sunt mai ridicate decât cele la nivel național 
cu 1-2%. Raportat la județele regiunii se constată că procentul de promovabilitate este cel 
mai ridicat la clasele a XII-a unde atinge o medie de 99%,scăzând apoi ușor până la un 

                                                           
35 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa Educație 
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nivel de apropiat de 95% la clasele a IX-a. Pentru judetul Bihor aceste procente se 
regasesc in tabelul urmator 
 

Clasa  Clasa aIX-a Clasa a X-a Clasa XI-a Clasa a XII-a 

Procent  96,4 97,5 98,2 98,9 

 
Totalul promovabilității pe cei 4 ani de liceu este la nivel de  regiune  nNord+Vest de 97,6% 
iar la nivel de judeţ   Bihor 97,3% 
 
Promovabilitatea în învățământul profesional la sfârșitul anului școlar 2014-2015 
 
 Din datele statistice furnizate de către INS, Regiunea Nord-Vest a avut cel mai mare 
procent de promovabilitate la învățământul profesional în anul școlar 2014-2015, de 92,2%, 
fiind urmată de Regiunea Centru cu (91,8%.). 
 

 
Fig.nr.6.27 
 
Sursa datelor: INS - Statistica pentru Educaţie 
 

La nivelul judeţului Bihor procentul de promovabilitate pentru învăţământul profesional a 
fost de 91,7%. 
 
Promovabilitatea în învățământul postliceal la sfârșitul anului școlar 2014-2015 
 
 Promovabilitatea în învățământul postliceal, prin școala postliceală a fost cea mai 
ridicată în Regiunea Nord-Vest (98,9%)și în același timp mai ridicată decât media la nivel 
național de 97,3%. 
 La nivelul județului Bihor procentul de promovabilitate a fost de 99,7% 
 
6.2.4. Serviciile de orientare şi consiliere 
. 
 

Serviciile de orientare școlară și profesională, precum și cele de consiliere și 

asistență psihopedagogică la nivelul județului nostru au funcționat în continuare, în 

numeroase unități de învățământ profesional și tehnic. În mod specific, ele au fost 

calibrate, ținând cont de prevederile legislative OMECTS nr. 5555/2011, la numărul de 

elevi din unitate și la necesitățile de consiliere și asistență psihopedagogică din teren. 

Tematica orelor de consiliere a urmărit autocunoașterea și dezvoltarea personală a elevilor 

(identificarea aptitudinilor, intereselor, valorilor; cunoașterea stilului de învățare etc.), 
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investigarea lumii profesiilor, etapele procesului decizional, pregătirea pentru angajare 

(studierea ofertelor de muncă disponibile pe piață, discuții cu angajatori, conceperea CV-

ului și a scrisorii de intenție);  vizite la fața locului, la diverse firme și operatori economici 

pentru o mai bună înțelegere a mediului profesional. Din punctul de vedere al dotărilor, 

cabinetele dispun de materiale tipărite (profile ocupaționale, broșuri informative) și de 

softuri electronice de investigare a trăsăturilor de personalitate ale elevilor și de consilierea 

carierei (BTPAC, CAS, Interoption, CCP online etc.) obținute prin programe 

guvernamentale 2007, achiziții realizate de școli și proiecte din fonduri europene (cum ar fi 

POSDRU/160/2.1/S/139788  "Eficientizarea serviciilor de consiliere și orientare 

profesională a elevilor prin metode computerizate"). 

Rețeaua județeană a cabinetelor școlare care deservesc elevi din învățământul 

profesional și tehnic este următoarea: Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Oradea (0.5 

normă), Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia” (1 normă), Colegiul Tehnic ,,Transilvania” Oradea 

(0.5 normă), Liceul Teologic Penticostal „Betel” Oradea (1 normă), Colegiul National 

„Avram Iancu” Ștei (0.5 normă), Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” Aleșd (1 normă), 

Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș (1 normă), Colegiul Tehnic „Unirea” Ștei (1 normă), 

Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea (1 normă), Liceul Tehnologic Sanitar „Vasile 

Voiculescu” Oradea (0.5 normă), Liceul Tehnologic ,,Aranyi Janos” Salonta (0.5 normă), 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Salonta (0.5 normă), Liceul Tehnologic nr. 1 Popești (1 normă), 

Liceul Tehnologic nr. 1 Dobrești (1 normă), Liceul Tehnologic nr. 1 Suplacu de Barcău  (1 

normă), Liceul Tehnologic Agroindustrial „Tamasi Aron” Borș (1 normă), Colegiul Tehnic nr. 

1 Vadu Crișului (0.5 normă), Liceul Tehnologic ,,Horea” Marghita (0.5 normă). 

Per ansamblu, numărul profesorilor consilieri școlari care lucrează la nivel de 

învățământ profesional și tehnic s-a menținut și în această perioadă. Totuși, umărul de 

elevi pe un consilier școlar rămâne mare, dar apropiat de normativele in vigoare (un post 

profesor consilier în cabinet de asistență psihopedagogică la 800 elevi clasele 

pregătitoare-XII), mai precis, în cazul județului Bihor, avem aprox. 900 elevi/ profesor 

consilier școlar.  

Orientarea și consilierea elevilor poate fi abordată și sub aspectul tendințelor și 

evoluțiilor în sondajele de opinie ale elevilor. Studiile realizate de CJRAE Bihor în fiecare 

an școlar privind orientarea școlară şi profesională a elevilor din clasele a VIII-a constată  

o menținere a interesului pentru filiera teoretică, o ușoară creștere pentru filiera 

tehnologică și scăderea interesului pentru cea vocațională.  

 În anul școlar 2015-2016 au fost chestionați 3885 din 5613 elevi înmatriculați în 

clasa a VIII-a, ceea ce reprezintă un procent de 62,12% din totalul populației de clasa a 

VIII-a din județ. În urma analizei datelor, rezultă că 75,3 % doresc să-şi continue studiile la 

forma de învățământ de zi, la liceu și școală profesională (18%). La o verificare mai 

detaliată a datelor, în cazul celor ce declară că nu doresc să continue școala (3,1%), 

remarcăm faptul că nu este vorba de un refuz categoric, ci mai degrabă de anumite situații 

particulare socio-economice: întreruperi din cauza unor lipsuri materiale, posibila emigrare 

şi/ sau dorința de a se califica într-o meserie sau activitate ce nu se regăsește în oferta 

educațională de pe plan local sau care ține de anumite îndeletniciri tradiționale ale familiei 
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de proveniență (de exemplu, prelucrarea artizanală, lăutărie, antreprenoriat periferic, 

crescători de melci, tuning etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.29-Graficul -. Opţiunile elevilor din clasa a VIII-a, în anul şcolar 2015 – 2016 pentru 

anul şcolar 2016 – 2017, privind continuarea studiilor 

 Sursa CJRAE Bihor 

Din punctul de vedere al dezirabilităţii continuării studiilor remarcăm faptul că 72% 

doresc să continue studiile cel puțin până la nivelul de bacalaureat și peste acest nivel; în 

schimb, restul sunt mai degrabă într-o stare de incertitudine. 

 În ceea ce privește opțiunile școlare, se observă, în detrimentul multor eforturi 

depuse de diferite autorități şi/sau mediul privat, interesul scăzut al elevilor fată de 

profilurile tehnologice, în sensul profesionalizării stricte pe o meserie, unele din cauze 

putând fi dinamica accentuată a pieței muncii, cât si a reducerii oportunităților în viitor. 
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Astfel, elevii preferă liceele teoretice mai ales datorită percepție ,,că se face mai multă 

școală”, cât și a faptului că vor avea șanse sporite de a–și continua studiile mai departe. 

 Din punctul de vedere al pregătirii de bază într-o școală profesională, elevii optează 

mai degrabă pentru mecanică (28,3%), turism și alimentație publică (9%), industrie 

alimentară (8%), estetica și igiena corpului omenesc (7%), restul opțiunilor fiind sub 5%. 

Acest fapt ridică anumite semne de întrebare în ceea ce privește flexibilitatea ofertei 

educaționale, nu atât în ceea ce privește dinamica cerințelor de piață, cât mai ales în 

privința susținerii dezvoltării viitoare a economiei, prin adaptarea opțiunilor la cerințele 

tehnologiilor viitoare. De remarcat, este și faptul că oferta școlilor profesionale suferă de o 

anumită inerție, ea nefiind foarte axată pe meserii de viitor (meserii din domeniul 

electronicii, automatizării, telecomunicațiilor etc.), ci mai degrabă să conserve anumite 

profesii în care calificarea se poate face mai rapid și mai ieftin la locul de muncă.  

De asemenea, numărul relativ mare de elevi neinteresați / indiferenți de unitatea de 

învățământ  pe care o vor urma (după gimnaziu) (981 de elevi - 25,3%), de profil (584 de 

elevi - 15%), de filieră (405 de elevi - 10.4%) și de domeniul pregătirii de bază (199 de elevi 

- 24,9%) trebuie privit ca un semnal de alarmă în ceea ce privește managementul 

promovării ofertelor educaționale și a diversificării lor, la nivelul unităților de învățământ 

liceal. Datorită metodologiei computerizate a admiterii la licee, opțiunile elevilor se axează 

pe maximizarea șanselor de a accede la o unitate de învățământ liceal care în percepția lor 

este ,,de prestigiu” și refuzând în primă instanță unități școlare care ar fi mai la îndemână 

din diverse motive, cum ar fi apropierea de domiciliu.  

 

 

 
6.3. Indicatori de ieşire 
 
6.3.1. Absolvenţi pe niveluri de educaţie36 
 
Absolvenți în învățământul liceal 
 Analiza evoluției numărului de absolvenți din învățământul liceal urmărită în 
perioada 2010-2014, la nivelul Regiunii Nord-Vest a scos în evidență același trend 
înregistrat și la nivel național pentru toate cele trei filiere. 
Numărul absolvenților filierei teoretice a marcat o scădere semnificativă în anul 2011 la 
10318 absolvenți, după care a crescut ușor în intervalul analizat de la 11194 absolvenți la  
11852 absolvenți în 2014. 
Pentru filiera tehnologică evoluția a fost sinuoasă cu scăderi și creșteri semnificative, astfel 
că la începutul intervalului numărul de absolvenți a fost de 15.119, iar în 2014 acesta ajuns 
la 11483 absolvenți. 
Pentru filiera vocațională evoluția a fost crescătoare de la 1914 absolvenți la 2366 
absolvenți. 
 

                                                           
36 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa Educație 
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Fig.6.30-Evoluâia numărului de absolvenți de liceu  la nivel de regiune Nord-Vest 
Sursa: INS 
 
Pentru judetul Bihor evolutia nuarului de elevi absolventi la cele 3 filiere se prezinta în tabelul de 
mai  jos 
 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Teoretic 2766 2443 2570 2772 3092 

Tehnologic 3995 3468 3978 2691 2551 

Vocational 428 448 416 423 484 

 
 
 
 

Absolvenți în învățământul profesional 
 
 Evoluția numărului de absolvenți în învățământul profesional în Regiunea Nord-Vest 
a fost profund influențată de aspectele legislative care au marcat schimbări în învățământul 
profesional. Scăderea masivă s-a produs în anul 2011, unde comparativ cu 2010, numărul 
de absolvenți a scăzut de la 4925 de absolvenți la 829 de absolvenți. 
Modificarea politicilor educaționale în sensul încurajării învățământului profesional a făcut 
ca în perioada 2011 – 2014 numărul absolvenților din învățământul profesional să crească 
la 1874 de absolvenți, trendul fiind crescător. 
 

 
 
Fig.nr.6.31-Evoluâia absolvenților de învățământ profesional 
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Sursa: INS 
 
 
Pentru județul Bihor evoluția numărului de absolvenți pentru perioada analizată este prezentată în 
tabelul de mai jos 
 

An școlar 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Număr 
absolvenți 

1094 129 196 307 536 

 
 

 
Absolvenți în învățământul postliceal 
 
 Analiza statistică a arătat că școala postliceală a devenit din ce în ce mai atractivă, 
numărul absolvenților a crescut de la 2719 în 2010, la 4232 în 2014. 
Nu același lucru se poate afirma referitor la școala de maiștri unde în perioada analizată, 
numărul de absolvenți a scăzut. O ușoară creștere a fost înregistraă în anul 2014, la 234de 
absolvenți. 
 

 
Fig.nr.6.32-Evoluția numărului absolvenților învățământului postliceal 

 
Sursa: INS 
 
Pentru județul Bihor evoluția numărului de absolvenți pentru perioada analizată este prezentată în 
tabelul de mai jos 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Număr absolvenți șc. postliceală 
și maistri 

751 794 889 949 1036 

postliceal 710 762 843 903 1028 

maistri 41 32 46 46 8 

 

 
6.3.2. Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie ISCED37 
 
Rata de absolvire în învăţământul gimnazial are valori  de  peste 85%  în regiunea 

Nord-Vest  în tot intervalul analizat, valorile fiind comparabile cu cele la nivel național. Pe 

                                                           
37 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa Educație 
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medii de rezidență se observă o diferență semnificativă între mediul urban (peste 97%) și 

mediul rural (75%),  iar pe sexe, rata de absolvire este mai mare la fete comparativ cu 

băieții.Pentru judeţul Bihor rata de absolvire este comparabilă cu media regională. 

 

 
Fig.nr.6.33-Evoluția numărului de absolvenți de gimnaziu 

 
Sursa: INS 
 

 
Rata de absolvire la nivel liceal 

La nivel liceal rata de absolvire are o evoluție ascendentă în tot intervalul analizat, cu o 

creștere progresivă de la 54,2% în anul școlar 2006/2007 la 91% în anul școlar 2014/2015, 

peste media națională (89,1% în anul școlar 204/2015). Cea mai mare rată de absolvire se 

înregistrează în județele Bihor ( 96,5%)  și Cluj ( 96,2%) în anul școlar 2014/2015. Pe sexe 

trendul pozitiv se menține la fete, în timp ce băieții au o rată de absolvire mai scăzută. 

 
Fig.nr.6.34-Rata de absolvire în învățământul postliceal 

Sursa: INS 

 
Judeţul Bihor deţine procente mai bune decţt media regională la acest indicator pentru 

fiecare an de studiu din intervalul analiyat.  

 

Rata de absolvire în învăţământul profesional 
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La învățământul profesional rata de absolvire analizată în perioada 2006- 2016,în 
Regiunea Nord-Vest a avut o evoluție descrescătoare de la 42% în 2006 la 14,8% în 2011, 
iar apoi în perioada în care nu au mai fost repartizate locuri la învățământul profesional 
(2011-2013) rata a scăzut foarte mult la 2,7%. În perioada 2014-2015, rata de absolvire a 
reînceput să crească ușor.Aceeași evoluție a fost înregistrată și la nivelul județelui Bihor cu 
preciyarea că judeţul Bihor se situeayă sub media regională la acest indicator. 
 
 
 

 
Fig.nr.6.35-Rata de absolvire în învățământul profesional 

 
Sursa: INS 
 

 

 
Rata de absolvire în învăţământul postliceal 

Tendința generală identificată este de creștere a ratei de absolvire în învățământul 

postliceal.Dacă la începutul intervalului în 2006, rata de absolvire a fost foarte scăzută la 

nivelul regiunii, doar 3,9%, în 2015 ea a fost de 15,3%.La acest indicator judeţul Bihor 

depăşeşte media regională în fiecare an şcolar analizat. 
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Rata de absolvire în învățământul postliceal 
Sursa: INS 
 

 
La nivelul Regiunii nord-Vest doar două județe (Bihor și Bistrița-Năsăud ) au clase 

de  învățământ postliceal în mediul rural, unde rata de absolvire a fost extrem de mică         

(0,5%, respectiv 2,5%). 

6.3.3. Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie38 
 

Din datele statistice furnizate de INS pentru perioada 2007-2016, rata de tranziție de 
la gimnaziu la învățământul secundar superior, la nivelul Regiunii Nord-Vest a fost mai 
scăzută decât cea la nivel național.Dintre regiuni, cea mai mare rată de tranziție a avut-o 
Regiunea București Ilfov, cu mai mult de 100%. 

Judeţul Bihor are procente mai mici decât media regională 

 
Fig.nr.6.37-Rata de absolvire la următorul nivel de educație 
 
Sursa datelor: INS 
 

 
 
Rata de tranziție în învățământul post-secundar non terțiar/ terțiar 
 
 

                                                           
38 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „22 Rata tranziţie (INS)”  
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Fig.nr.6.38  - Eevoluția ratei de tranzițieîn învățământul postsecundar 
 
Sursa datelor: INS 

 
La nivelul regiunii ratele de tranziție sunt destul de scăzute, mai scăzute decât cele de la 
nivel național. Şi la acest indicator judeţul Bihor are procente sub media regională. 
Analiza pe sexe a arătat că ratele de tranziție pentru populația școlară feminină sunt mai 
ridicate decât cele pentru populația masculină. 
 
6.3.4. Rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie ISCED39 
 
Rata abandonului școlar în  învăţământul primar şi gimnazial 
Din analiza datelor furnizate de INS în intervalul 2006/2007-2014/2015 se constată că rata 

abandonului școlar în  învăţământul primar şi gimnazial în regiunea Nord-Vest a fost pe tot 

intervalul analizat sub media națională, valoarea cea mai mică înregistrându-se în anii 

școlari 2012/2013 și 2013/2014- 1,2%, mai mică la populația școlară de sex feminin și cu 

valori mult mai mari în mediul rural față de mediul urban 

 
 
 
 
 

                                                           
39 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „23 Rata abandonului (INS)”  

Nord - Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2007 2008 75 62.1 13.1 217.4 28.2 8.7 3.5

2008 2009 78.2 62.6 14.3 229.2 27.1 10.4 5.7

2009 2010 78.5 61.5 17.5 221.4 32.1 10.7 7.9

2010 2011 62.3 46.1 11.5 193.2 25.9 8.1 7.3

2011 2012 70.8 53.6 16.5 209.9 32.7 11.3 10.5

2012 2013 56.7 42.6 11.4 183.4 10.9 8.4 7.3

2013 2014 58.8 36.7 12.8 178.8 28.1 9 7.9

2014 2015 67.3 41 12.7 209.8 25 12 6.9

2015 2016 69.9 45.8 16.7 208.9 25.7 17.2 6.3
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Fig.nr.6.39- rata abandonului școlar în învățămâtul primar și gimnazial 
 
Sursa datelor: INS 

 
La nivel județean, rata cea mai scăzută a abandonului se înregistrează în județul Sălaj, 

urmată de județele Bihor și Cluj, cele mai mari rate ale abandonului fiind în județele 

Bostrița-Năsăud și Satu Mare. 

 

Rata abandonului şcolar în învăţământul liceal 

Datele furnizate de INS pentru  învăţământul liceal cuprind intervalul 2006/2007- 

2010/2011. Pe intervalul analizat se observă că rata abandonului în regiunea Nord-Vest 

este sub media națională, mai mare la populația de sex masculin și în mediul rural. Judeţul 

Bihor are un procent mai mic la acest indicator decât media regională.eţul Bihor  

 

 

Fig.nr.6.40-Rata abandonului școlar ăn învățământul liceal 

Sursa: INS 
 

 

Rata abandonului şcolar în învăţământul profesional 
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Datele furnizate de INS se referă la perioada 2006/2007- 2010/2011. De remarcat fapul că 

începând cu anul școlar 2008/2009 nu s-a mai alocat plan de școlarizare pentru 

învățământ profesional, clasele existente au continuat până la finalizarea studiilor. Din 

analiza graficului de mai jos, rezultă că rata abandonului în învățământul profesional la 

nivelul regiunii Nord-Vest, este sub media națională în intervalul analizat, înregistrâdu-se o 

creștere semnificativă în anul școlar 2010/2011.Pentru judeţul Bihor procentul este mai mic 

în prima parte a intervalului analizat şi se egalizează în partea doua parte a intervalului. 

 

Fig.nr.6.41-Rata abandonului școlar în învățământul profesional 

 
Sursa: INS 

Pe sexe, rata abandonului este mai mare la populația de sex feminin, iar pe  medii de 

rezidență în mediul rural este mai mare decât în mediul urban.  

 

Rata abandonului şcolar în învăţământul liceal şi profesional 

Rata abandonului cumulat pe cele două nivele este analizată în intervalul de ani școlari 

2010/2011- 2014/2015. Analiza coincide cu reintroducerea învățământului profesional de 

doi ani în anul școlar 2012/2013 și a învățământului profesional de trei ani în anul școlar 

2014/2015, la solicitările operatorilor economici. 

Din analiza graficului de mai jos, rezultă că valorile cumulate pe cele două nivele sunt mai 

mari decât cele la nivel liceal, dar la jumătate față de cele din învățământul profesional. 

Comparativ cu nivelul național regiunea Nord-Vest se situează pe intervalul anlaizat sub 

media pe țară, cu depășiri de 0,1-0,2%  în anii școlari 2012/2013 și 2013/2014. Judeţul 

Bihor se situează aproape de media regională cu acest indicator. 

România Nord - Vest Bihor
Bistriţa-
Năsăud

Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2006 2007 8.2 7.4 7.8 9.6 7.6 8 5.2 5.6

2007 2008 8.5 7.9 8.2 7.9 8.8 8.4 7.7 4.2

2008 2009 8.3 7.7 5.5 10.2 7.4 8.3 8.2 6.3

2009 2010 8.6 8.4 4.9 12.8 9.9 6.1 8.7 9.1

2010 2011 19.8 19.1 10.4 28.7 19.9 18.7 20.5 21.1
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Fig.nr.6.42-Rata abandonului școlar în învățământul liceal și profesional 

 
Sursa: INS 
 

Rata abandonului şcolar în învăţământul postliceal 

În învăţământul postliceal se înregistrează o rată a abandonului școlar fluctuantă în 

intervalu analizat, cu valori între 1,1% și 11,3%, cu creșteri și scăderi în intervalul analizat ( 

2006/2007- 2014/2015), cu valori mai mari la băieți, comparativ cu fetele. Se observă o 

creștere a ratei abandonului în anul școlar 2014/2015 în toate regiunile țării, fapt care 

coincide și cu creșterea ponderii învățământului postliceal la nivel național.Şi la nivelul 

judeţului Bihor acest indicator este destul de fluctuant. 

 

Fig.nr.6.43-Rata abandonului școlar în învățământul postliceal 

 
Sursa: INS 
 

6.3.5. Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie40 
 
Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional a tinerilor (18-24 ani),la nivel național și 
implicit la nivel regional rămâne mult mai ridicată decât media europeană. 

                                                           
40 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „24 Rata de părăsire timpurie – EUROSTAT”  
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Dacă media europeană în 2015 era de 11%, România avea o rată de 19,1%, iar Regiunea 
Nord-Vest  de 16,9%, a treia după Regiunea București-Ilfov și Regiunea Vest. 
Analiza pe sexe a arătat că populația școlară de sex masculin a avut o rată de părăsire a 
sistemului educațional în 2015, de 16,4% , iar pentru sexul feminin rata de părăsire a fost 
de 17,3%. 
 

 
Fig.nr.6.44-Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație 
 
Sursa: EUROSTAT 

 
6.3.6. Procentul elevilor cu nivel scăzut al competenţelor (PISA)41 
 
 Testarea PISA aplicată în 2009, 2012 și 2015 a scos în evidență că procentul 
persoanelor cu performanțe scăzute și a celor cu performanțe de vârf în citire, din UE este 
diferit de la țară la țară.Cele mai bune performanțe în 2015 le-au obținut Irlanda cu 10,2% 
persoane cu performanțe scăzute la citire, urmată de Estonia cu 10,6% și Finlanda cu 
11,1%).România s-a situat pe penultimul loc cu un procent de 38,7%. 
Pentru compețențele în matematică, tot Estonia-11,2% Finlanda și Danemarca-13,6% 
ocupă primele locuri cu performanțe ridicate, România fiind antepenultima cu 39,9%. 
Pentru competențele în domeniul științelor România ocupă locul 24.  
 România are în continuare performanțe scăzute la toate cele trei tipuri de testări 
comparativ cu celelalte state ale UE. 
 
 
6.3.7. Ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care nu urmează un 
program de educație şi formare si nici nu au un loc de munca (NEET)42 
 
Evoluția ratei tinerilor care nu urmează un program de educație şi formare și nici nu au un 
loc de muncă (NEET), pe toate nivelurile ISCED, este reprezentată în figura de mai jos. 
Raportându-ne la perioada analizată (2007-2016) se constată că România are o rată a 
tinerilor NEET mai ridicată decât media europeană. În 2016 UE avea o rată de 16,7 %, iar 
România 23,6%. 
 

                                                           
41 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa  „25 PISA”  
42 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa  „ 26 Tineri NEET”  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UE (28 state) : : 17.0 16.4 16.0 15.7 15.3 14.9 14.7 14.2 13.9 13.4 12.7 11.9 11.2 11.0

Romania 22.9 21.7 23.0 22.5 22.4 19.6 17.9 17.3 15.9 16.6 19.3 18.1 17.8 17.3 18.1 19.1

Nord-Vest 23.7 25.0 28.0 25.3 20.4 16.5 15.3 12.5 12.2 15.1 18.2 14.9 14.9 15.4 17.7 16.9

Centru 22.1 18.3 17.6 21.1 19.1 17.1 15.4 14.8 13.6 16.0 21.7 22.8 19.4 17.9 17.9 24.2

Nord-Est 29.0 26.3 29.2 28.0 25.6 21.4 19.2 19.7 18.4 19.2 24.7 22.1 22.2 22.5 21.7 25.3

Sud-Est 23.8 23.1 23.9 22.7 27.5 24.1 21.4 21.4 19.2 18.3 22.5 22.1 21.5 20.7 25.0 24.9

Sud - Muntenia 22.1 23.5 25.2 24.4 26.0 24.0 23.1 21.8 20.5 20.5 22.2 22.4 22.7 21.8 22.0 18.7

Bucuresti - I lfov 11.6 11.6 14.3 14.1 12.8 12.5 10.3 12.0 10.6 9.9 10.8 9.6 7.2 7.0 9.0 10.8

Sud-Vest Oltenia 22.6 19.6 18.0 17.6 21.2 21.0 19.3 16.4 15.7 18.0 20.6 18.5 17.7 16.1 15.9 16.2

Vest 23.7 21.3 20.9 22.4 22.8 16.2 14.9 15.3 12.6 11.3 9.8 9.6 13.7 13.5 10.7 8.5



PLAI al  județului BIHOR, 2016-2020 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

100 
 

 
Fig.nr.6.45- Evoluția tinerilor NEET 
 
Sursa datelor: EUROSTAT  [edat_lfse_21] 
 

Analiza pe niveluri de educație a arătat că pentru absolvenții cu nivelul (0-2) și (3-4) rata 
tinerilor NEET este mai ridicată cu cel puțin 4 puncte procentuale decât rata UE. 
Pentru absolvenții învățământului superior nivelul(5-8), rata tinerilor NEET din România 
este la același nivel de 2% ca și media europeană. 
Comparația ratei tinerilor NEET absolvenți ai învățământului secundar superior și postliceal 
non-terțiar (nivelurile 3 și 4)  în general și vocațional este reprezentată în figura de mai jos. 
 

 
Fig.nr. 6.46-Evoluția ponderilor tinerilor NEET cu nivel de educație 3 și 4 
 
Sursa datelor: EUROSTAT  [edat_lfse_21] 
 
 

6.3.8. Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani)43 
 
 Datele statistice arată că rata de participare la formarea continuă a populației adulte 
din UE, se menține la valoarea de 10,8% în 2016. 
Comparativ la nivel național rata de participare  a scăzut în 2016 la 1,2%și rămâne în 
continuare mult mai scăzută decât media europeană. 
 

                                                           
43 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa  „27 Formare continua”  
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Fig.nr.6.47-Rata de participare la educație și formare a populației cu vârsta peste 25 ani la nivel european 
 
Sursa datelor: Eurostat [trng_lfse_04] 
 

Analiza pe regiuni a scos în evidență că în anul 2016, Regiunea Vest avea cea mai mare 
rată de participare de 1,6%.Regiunea Nord-Vest, avea o rată de participare la formarea 
continuă a adulților de 1,4%. 
 
 

 
6.48- Rata de participare la educație și formare a populației cu vârsta peste 25 ani la nivel național 
Sursa datelor: Eurostat [trng_lfse_04] 
 
 

6.4. Indicatori de impact 
 
6.4.1. Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra şomajului 
 

Poate fi evaluat prin stabilirea unor corelaţii în timp între rata de inserţie profesională, 
respectiv rata şomajului absolvenţilor şi rata totală a şomajului.   
Rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, şi ponderea ridicată a 
acestora în numărul total al şomerilor, sugerează o problemă serioasă a sistemului de 
pregătire în raport cu finalităţile obţinute în plan ocupaţional. Din acest motiv, se reţine ca 
un prim indicator de impact, care poate fi măsurat pe baza datelor statistice disponibile, 
şomajul tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, cu rezerva că acesta nu este diferenţiat 
pentru absolvenţii ÎPT. Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) pot oferi date 
anuale valoroase despre absolvenţii înregistraţi în baza de date ca şomeri, dar acestea nu 
sunt diferenţiate în acord cu noua structură pe niveluri de pregătire şi finalităţile din ÎPT. Se 
recomandă colaborarea între ministere în vederea structurării (unitare la nivel naţional) a 
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bazei de date a AJOFM pentru evidenţierea diferenţiată a absolvenţilor de ÎPT pe calificări 
şi niveluri de calificare, adaptat noilor trasee şi finalităţi ale sistemului de educaţie şi 
formare profesională. 
 
6.4.2 Inserţia profesională a absolvenţilor IPT  la 6/12 luni de la absolvire, pe niveluri de 
educaţie 

La nivel național sunt în vigoare metodologiile de monitorizare a inserției 
absolvenților de învățământ profesional și tehnic (ordinul MECT 6011/21.11.2008) și  
metodologia și instrumentele de lucru privind studiile de monitorizare a inserției pe piața 
muncii a absolvenților de învățământ superior (ordinul MECT 6012/ 21.11.2008).  
 Metodologia de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor 
învățământului profesional și tehnic a fost aplicată în mai multe judeţe, în perioada 2010-
2013, prin proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. În regiunea Sud Vest Oltenia au fost 
implementate proiecte în județele Gorj, Olt și Vâlcea. 
 Mecanismul de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor, este însă 
insuficient dezvoltat, deoarece nu sunt cuprinși toți absolvenţii de  programe de formare și, 
deasemena, lipsește componenta de monitorizare pe cale administrativă, aplicată 
sistematic şi cuprinzător la nivel teritorial.  
 Deoarece capacitatea instituțională a instituțiilor cu responsabilități în 
implementarea metodologiei este limitată, iar costurile sunt foarte ridicate, nu este posibilă 
încă monitorizarea pe cale administrativă a tuturor absolvenților învățământului profesional 
și tehnic.  
 În Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-
2020, este prevăzut ca obiectiv monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor 
programelor de formare, cu următoarele acțiuni specifice: 

 Crearea unui mecanism naţional de monitorizare pe cale administrativă a inserţiei 
profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic  

 Revizuirea Metodologiei pentru monitorizarea inserţiei socioprofesionale a 
absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic, preponderent din perspectiva 
deficitului de competenţe  

 Realizarea sistematică a monitorizării inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de 
învăţământ profesional şi tehnic pe cale administrativă şi prin anchete la nivel 
naţional 

 

6.5. Concluzii din analiza ÎPT 
 
6.5.1.Ţinte pe termen mediu pentru oferta IPT pe niveluri de formare profesională şi 
domenii de pregătire 
 
          Din datele statistice analizate se constată o creștere semnificativă a numărului de 
elevi din ciclul primar aproape în toate regiunile de dezvoltare. Regiunea Nord-Vest  a 
înregistrat o creștere semnificativă a numărului de elevi în cei nouă ani școlari analizați 
(10994 elevi).  Pentru județul Bihor  această creștere este de 3369 elevi 
Din datele statistice analizate pentru Regiunea Nord-Vest în perioada 2007-2016 s-a 
constatat că în toate regiunile de dezvoltare numărul elevilor înscriși în învățământul 
profesional a fost ridicat în perioada 2007-2010, a scăzut apoi dramatic în perioada 2010-
2012, după care a înregistrat o creștere anuală care a devenit semnificativă în 
2016.Județul Bihor este județul din regiune cu cel mai mare număr de elevi înscriși în 
învățământul profesional. 
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Conform datelor statistice Regiunea Nord-Vest se înscrie în trendul național cu o medie de 
80% grad de cuprindere în învățământ pentru grupa de vârstă 15-18 ani.Județul Bihor 
depășește această medie. 

La nivelul Regiunii Nord-Vest  în perioada 2004-2016, populaţia şcolară  cuprinsă în 

învăţământul tehnic şi profesional a avut o evoluţie descendentă, de la 79021 de elevi în 

2004, la 45194 de elevi în 2016, adică o reducere cu 57,19%.Același trend descrescător a 

fost înregistrat și la nivel județului Bihor unde procentul este de aprox.35% 

 Analizând ponderile totale și cele aferente învățământului profesional și liceal 

tehnologic se constată următoarele: 

În perioada 2004- 2009 ponderea învățământului profesional și tehnic la nivelul 

Regiunii Nord-Vest a fost în medie de 60%, scăzând apoi an de an până la o valoare de 

48,1% în 2016. Ponderea la nivel regional a fost mai scăzută decât la nivel național, fapt 

explicat prin creșterea în mai mare măsură a ponderii învățământului liceal din filiera 

teoretică și vocațională în Regiunea Nord-Vest.La nivelul județului Bihor acest procent este 

de 45,8 pentru anul școlar 2015-2016. 

 Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul liceal 
tehnologic la nivelul județului  sunt: Economic,  Turism alimentație , Mecanica  ,  
Electronică, automatizări  la fel ca și la nivel național..  

 Domeniile cu cel mai mic număr de elevi în învățământul liceal tehnologic la nivelul 
regiunii sunt: Chimia industrială , Materiale de construcții,Protecția mediului,   Fabricarea 
produselor din lemn  

 Analiza numărului de clase, elevi și ponderea acestora pe cele 15 domenii de 
formare în care se școlarizează în învățământul profesional,în județul Bihor  în anul școlar 
2016-2017, a evidențiat următoarele: 

 Județul Bihor ocupă o poziție fruntașă  între celelalte județe ale regiuniii de 
dezvoltare în ceea ce privește numărul de elevi cuprinși în învățământul profesional și 
anume 2383 elevi . 

 Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul profesional la 
nivelul județului  sunt:  
Turism și alimentație, Mecanică, Construcții și lucrări publice, Estetica și igiena corpului  

 Domeniile de formare cu cel mai mic număr de elevi în învățământul profesional la 
nivelul județului  sunt: 
Chimia industrială , Materiale de construcții, Silvicultură 
Învățământul profesional se desfășoară printr-un puternic parteneriat școală-operator 
economic cu scopul satisfacerii solicitărilor de pe piața muncii , de către sistemul de 
învățământ  profesional și tehnic.  

Pentru anul școlar 2016-2017 la niveluljudețului Bihor , operatorii economici au 
solicitat în total 200 de locuri, din care au fost aprobate de către Inspectoratul  Școlare 
județean Bihor  1260 de locuri, adică 64,5%., datorită constrângerilor legate de 
fundamentarea planurilor anuale de școlarizare. 

La nivelul județului se identifică aceleși domenii cu număr mare de contracte ca și la 
nivel regional: Mecanica, Turism și alimentație Construcții, instalații și lucrări publice .  

Infrastructura IPT în județul Bihor 
Domeniile de formare cu cele mai multe școli: Mecanica(14 de școli la nivel 

județean), Economic (10  de școli), Turism și alimentație (10 de școli) sunt și cele mai 
solicitate de către operatorii economici regionali și în topul preferințelor elevilor. 
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La nivel național analizând datele statistice se poate afirma că evoluția ponderii 
personalului didactic pe categorii de vârstă a evoluat în sensul creșterii ponderii categoriei 
35-54 ani și 55-64 ani, cu o creștere în ultimii ani a ponderii categoriei 65 de ani și peste.. 
Categoria de vârstă 35-54 ani și 55-64 ani reprezintă 81% din totalul cadrelor didactice din 
sistemul de învățământ profesional și tehnic în anul 2015-2016, iar categoria 65 ani și 
peste atinge  o pondere de 2%. 

La nivelul  județului Bihor, ponderea personalului didactic calificat  (99,55%) din 
învățământul profesional și tehnic este ușor mai ridicată decât media națională (98,28%)și 
decât media regională(99,01) 
   
   Referitor la numărul de ateliere școlare în învăţământul liceal, profesional şi postliceal, pe 
regiuni de dezvoltare si județe, la începutul anului şcolar 2015-2016, Regiunea Nord-vest 
(525 ateliere) se situa pe locul al patrulea după regiunile, Nord-Est (648 ateliere), Centru 
(632 ateliere), și Sud-Muntenia cu (545 ateliere).Din acest punct de vedere județul Bihor 
ocupă  pe locul II la nivel regional după județul Cluj. 

Raportat la numărul de computere conectate la INTERNET, Regiunea Nord-Vest 
ocupă primul loc cu 17.400 PC-uri,iar dintre județe, cele mai multe computere le avea jud. 
Cluj (5803) din care 5648 PC-uri conectate la INTERNET. Și la acest indicator județul Bihor 
este al doilea în cadrul regiunii Nord-Vest. 

 România a alocat în 2014, 2,75% din PIB pentru cheltuielile publice totale din 
educație.(excluzând dezvoltarea educațională timpurie a copiilor).După situațiile Eurostat 
România alocă cel mai mic procent din PIB pentru educație comparativ cu celelalte state 
ale Uniunii Europene, fiind pe ultimul loc.Cheltuielile publice pentru Învățământul secundar 
superior și postliceal non-terțiar (nivelurile 3 și 4), în 2014, situează România din nou pe 
ultimul loc între statele uniunii cu un procent 0,67%. 
 Având în vedere mecanismele de finanţare în vigoare şi autonomia comunităţii 
locale, este esenţială antrenarea autorităţilor locale în procesul de planificare strategică pe 
termen lung în ÎPT. 
 Principalele probleme identificate în cadrul acestui proces sunt referitoare la: 

-slaba colaborare  între nivelul regional și local de planificare şi nivelul decizional în 
învăţământ (inspectoratele şcolare judeţene şi şcolile, autorităţile locale); 

-finanţarea învăţământului preponderent centrată pe activităţile curente/pe termen 
scurt şi foarte puţin pe nevoile şi priorităţile pe termen lung; 

-antrenarea insuficientă a agenţilor economici în efortul de planificare pe termen 
lung în ÎPT; 

-neimplicarea sau implicarea formală a partenerilor sociali din Consiliile de 
Administraţie ale Şcolilor în procesul de planificare pe termen lung la nivelul şcolii. 
 Un alt domeniu al descentralizării funcţionale este curriculum-ul în dezvoltare 
locală (CDL)–componentă importantă a planului de învăţământ, care vizează adaptarea 
conţinutului pregătirii la cerinţele locale din partea beneficiarilor instruirii (agenţi economici, 
comunitate locală, elevi). 
Din datele statistice furnizate de către INS, Regiunea Nord-Vest a avut cel mai mare 
procent de promovabilitate la învățământul profesional în anul școlar 2014-2015, de 92,2%, 
fiind urmată de Regiunea Centru cu (91,8%.). La acest indicator județul Bihor cu un 
procent de 917% este cu puțin sub media regională. 
. De remarcat fapul că începând cu anul școlar 2008/2009 nu s-a mai alocat plan de 
școlarizare pentru învățământ profesional, clasele existente au continuat până la 
finalizarea studiilor.  
Din analiza graficului privind abandonul școlar, rezultă că rata abandonului în învățământul 
profesional la nivelul regiunii Nord-Vest, este sub media națională în intervalul analizat, 
înregistrâdu-se o creștere semnificativă în anul școlar 2010/2011. Județul Bihor 
înregistrează la acest indicator procente mai bune.  
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Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional a tinerilor (18-24 ani),la nivel 
național și implicit la nivel regional rămâne mult mai ridicată decât media europeană. 
Dacă media europeană în 2015 era de 11%, România avea o rată de 19,1%, iar Regiunea 
Nord-Vest  de 16,9%, a treia după Regiunea București-Ilfov și Regiunea Vest. Și la acest 
indicator județul Bihor deține procente mai bune. 

Testarea PISA aplicată în 2009, 2012 și 2015 a scos în evidență că procentul 
persoanelor cu performanțe scăzute și a celor cu performanțe de vârf în citire, din UE este 
diferit de la țară la țară.Cele mai bune performanțe în 2015 le-au obținut Irlanda cu 10,2% 
persoane cu performanțe scăzute la citire, urmată de Estonia cu 10,6% și Finlanda cu 
11,1%).România s-a situat pe penultimul loc cu un procent de 38,7%. 
Pentru compețențele în matematică, tot Estonia_11,2% Finlanda și Danemarca_13,6% 
ocupă primele locuri cu performanțe ridicate, România fiind antepenultima cu 39,9%. 
Pentru competențele  în domeniul științelor România ocupă locul 24.  
 România are în continuare performanțe scăzute la toate cele trei tipuri de testări 
comparativ cu celelalte state ale UE. 

Evoluția ratei tinerilor care nu urmează un program de educație şi formare și nici nu 
au un loc de muncă (NEET), pe toate nivelurile ISCED, arată că că România are o rată a 
tinerilor NEET mai ridicată decât media europeană. În 2016 UE avea o rată de 16,7 %, iar 
România 23,6%. 

Datele statistice arată că rata de participare la formarea continuă a populației adulte 
din UE, se menține la valoarea de 10,8% în 2016.Comparativ la nivel național rata de 
participare  a scăzut în 2016 la 1,2% și rămâne în continuare mult mai scăzută decât 
media europeană. 
Analiza pe regiuni a scos în evidență că în anul 2016, Regiunea Vest avea cea mai mare 
rată de participare de 1,6%.Regiunea Nord-Vest, avea o rată de participare la formarea 
continuă a adulților de 1,4%. 
 
 
6.5.2. Adaptarea ofertei IPT la țintele pe termen mediu  
 

Din analiza realizată în cadrul PRAI au rezultat următoarele ținte orientative PRAI, care vor 
fi particularizate în cadrul fiecărui PLAI al județelor regiunii Nord-Vest. 
 

 
Regiunea 

N-V 
Județul 
Bihor 

Domenii de formare % % 

Agricultură 4 4 

Chimie industrială 1 0 

Construcţii instalaţii şi lucrări publice 6 5 

Comerţ 5 5 

Economic 10 17 

Electric 7 5 

Electromecanică 2 1 

Electronică automatizări 8 6 

Estetica și igiena corpului omenesc 2 3 

Fabricarea produselor din lemn 5 3 

Industrie alimentară 3 4 

Industrie textilă şi pielărie 5 4 

Materiale de construcţii 1 0 

Mecanică 23 21 

Turism şi alimentaţie 14 19 

 Protecţia mediului 3 2 

Tehnici poligrafice 0 0,5 
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Silvicultură 1 0,5 

Total 100,0 100,0 

 

7. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII  PLAI 
 
7.1. Procesul de monitorizare 
 

Monitorizarea este măsurarea sistematică şi continuă a progresului în 
implementarea planului în timp.  
Este un instrument de management de bază şi universal pentru a identifica punctele tari şi 
slabe într-un plan.  
Scopul monitorizării este  să ajute pe toţi cei implicaţi să ia decizii potrivite şi la timp, în 
implementarea unu plan, decizii care vor contribui la atingerea țintelor propuse în plan și la 
succesul programului. 
Monitorizarea şi evaluarea sunt componente cheie ale procesului de planificare strategică, 
pentru că în timp ce procesul de planificare ajută la identificarea obiectivelor de atins şi a 
activităţilor de realizat, procesul de monitorizare şi evaluare ne ajută în a identifica dacă 
implementarea este corespunzatoare şi rezultatele sunt satisfacătoare pentru atingerea 
obiectivelor propuse prin planificare. Din această cauză monitorizarea şi evaluarea trebuie 
să fie procese de măsurare a performanţelor şi o sursă importantă de informare pentru 
procesul de actualizare/revizuire din activitatea de planificare. 
In general, procesele de monitorizare şi de raportare sunt responsabilităţi ale unui 
management eficient în legătură cu un plan/program şi implică, activităţi de colectare, 
analiză şi utilizare a informaţiilor în legăturăcu progresul fizic şi cu modul în care sunt 
atinse rezultatele planificate. 

 Procesul de monitorizare şi de raportare contribuie la : 
• Identificarea succesului şi a problemelor din procesul de implementare  
• sprijină pocesul de luare a deciziilor informate pentru corecta implementare  
• constientizează planul în rândul factorilor interesaţi şi participarea acestora ; 
• evaluarea realizarilor planului/programului şi auditul activităţilor şi resurselor. 

În cadrul unui “ciclu al planificării” se parcurg etapele următoare : 
•Stabilirea unor obiective măsurabile clare, inclusiv crearea bazei de informaţii  
Necesară măsurării progresului în atingerea acestor obiective;  
•Monitorizarea periodic a progresului raportat la ţintele agreate 

În general procesul de monitorizare utilizează o largă varietate de tehnici şi metode 
şi se aplică managementului de resurse, de rezultate, a pocesului de implementare şi a 
progresului programului de activităţi respectiv a modului în care acestea sunt realizate . 

Tipul informaţilor necesare pentru monitorizarea planului/programului se pot grupa 
în cinci categorii mai largi: 
1.Rezultate (results) ale activităţilor şi a ieşirilor/efectelor procesului (outputs) 
2.Intrările (inputs) de resurse în program 
3.Progresul planului faţă de obiective şi planurile operaţionale 
4.Modul în care planul este manageriat şi modul de lucru 
5.Schimbări în cadrul grupurilor ţintă 
Monitorizarea se poate realiza la 2 niveluri distincte : 
Monitorizarea Procesului –Aceasta urmăreşte modul în care sunt utilizate resursele, 
progresul activităţilor şi modul în care acestea sunt realizate. 
 Presupune : 
•Revizuirea şi planificarea implementării în mod permanent 
•Evaluarea modului în care sunt realizate activităţile faţă de planificare 
•Identificareaşi soluţionarea problemelor 
•Construcţie în zona punctelor tari  
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•Analiza metodelor utilizate în implementare şi dacă acestea sunt cele mai bune alternative 
în atingerea obiectivelor. 
Monitorizare Impact -Care urmăreşte progresul realizat în atingerea indicatorilor  
de performanţă şi a impactului pe care planul/programul îl are asupra grupurilor  
ţintă, care presupune : 
•Progresul spre atingerea obiectivelor care este măsurat continuu  
•Modificarea de activităţi ca raspuns la schimbările condiţiilor de implementare  
fără a afecta atingerea obiectivelor iniţiale 
•Poate identifica nevoia de a schimba unele obiective  
•Poate identifica nevoia de continuare a unor cercetări 
•Poate verifica anumite presupuneri-supoziţii de implementare stabilite iniţial. 
Componentele esenţiale ale unui sistem de monitorizare sunt : 
•Selecţia indicatorilor pentru fiecare plan/program 
•Un mod de colectare a datelor în legătură cu indicatorii 
•Analiza datelor  
•Prezentarea informaţiilor într-un format corespunzator 
•Utilizarea informaţiilor pentru îmbunătăţirea activităţilor 
Monitorizarea urmăreşte şi înregistrează informaţiile  și asigură controlul de calitate  
Astfel  monitorizarea implementării PLAI este un proces permanent dar frecvenţa de 
realizare a rapoartelor de monitorizare este stabilită a fi anual ţinând cont de principalul 
scop al acestora respectiv furnizarea de feedback . 

În realizarea raportului de monitorzare sunt implicaţi membrii desemnati din cadrul 
ISJ/CLDPS . 
 
7.2. Evaluarea progresului în implementarea PLAI 

 
Evaluarea progresului se va realiza anual în perioada martie-aprilie prin monitorizarea 
acțiunilor și măsurilor din planul de măsuri, concluziile și recomandările fiind utilizate în 
rezivuirea PLAI. 
 

8. ANALIZA  SWOT A OFERTEI CORELĂRII OFERTEI DE FORMARE 
PROFESIONALĂ CU CEREREA  

 
Analizând informaţiile, datele şi concluziile din capitolele anterioare rezultă 

următoarele puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări care au stat la baza 
stabilirii prioritătilor pentru judeţul Bihor. 
 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Ofertă educaţională în ceea ce priveste 
calificările adaptată la cererea de pe piaţa 
muncii, din judeţul Bihor; 

 Existenţa a 5 unităţi de învăţământ  
care au fost cuprinse în programele 
PHARE multianuale 2001, 2003, 2004-
2006, care au beneficiat de dotări cu 
echipamente didactice moderne; 

 Cadre didactice formate prin 
programele Phare multianuale si prin 
POSDRU, capabile să utilizeze 

 Atractivitatea în ușoară creștere(dar totuși 
redusă) a învăţământului profesional şi 
tehnic; deşi a crescut numărul de profesori 
consilieri opţiunile elevilor se menţin în 
continuare în intervalul 15-20% pentru IPT; 

  Lipsa unei baze de date complete privind 
inserţia absolvenţilor pe piata muncii; 

 Număr redus de unităţi de învăţământ 
autorizate pentru programe de educaţie a 
adulţilor; 

 Lipsa strategiilor de dezvoltare a resurselor 
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echipamentele specializate din dotarea 
şcolilor şi noi metode de 
predare/evaluare; 

 Buna funcţionare a structurilor 
parteneriale la nivel  judeţean (CLDPS); 

 Existenţa documentelor de planificare 
strategică pe termen mediu a ofertei de 
calificare, corelată la toate nivelurile 
decizionale: regional (PRAI), judeţean 
(PLAI), unitate şcolară (PAS); 

 Implementarea sistemului de asigurare 
a calităţii în învăţământul profesional şi 
tehnic în toate unităţile de învăţământ 
profesională şi tehnic; 

 Existenţa reţelelor inter-instituţionale 
realizate în cadrul programului Phare 
TVET și prin  POSDRU; 

 Asigurarea accesului egal în ÎPT  prin 
existenţa şcolilor cu predare în limbile 
minorităţilor, a claselor de învăţământ 
special şi a claselor de a II-a şansă; 

 Îmbunătăţirea parteneriatului unităţilor 
de învăţământ cu operatorii economici, 
prin creşterea numărului de parteneriate 
ale unităţilor de învăţământ, în special 
cele de tip DUAL și învățământ dual 
începând cu anul școlar 2017/2018 

 Dezvoltarea învăţământului particular, 
în special la şcoala postliceală; 

umane pe domenii de calificare cerute pe 
piaţa muncii la nivelul inspectoratelor şcolare; 

 Rata de succes a examenelor de certificare 
foarte ridicată (98-100%), dar competenţe 
scăzute ale absolvenţilor la angajare; 
nepotrivire între exigenţele angajatorilor şi 
competenţele absolvenţilor; 

 Eficienta scazuta a parteneriatelor scoala-
agent economic, in ceea ce priveste 
formarea competenţelor antreprenoriale ale 
elevilor, in cadrul stagiilor de practica; 

 Competente scazute privind marketingul 
educational in randul managerilor scolari 
(marketing educaţional ineficient si 
ineficace); 

 Elaborarea formală a CDL în parteneriat cu 
agenţii economici; 

 Număr mic de  absolvenţi ai ciclului inferior 
al liceului care solicita continuarea studiilor 
prin stagii de practica 

 Lipsa dotării cu echipamente didactice, 
îndeosebi în unităţile de învăţământ care nu 
au fost dotate prin programe din mediul rural; 

 Lipsa promovarii oportunitatilor de cariera 
pentru elevi la nivelul unitatilor de 
invatamant; 

 Lipsa unei implicari mai mari a  
comunitatilor locale in viata scolilor; 

 Rata de tranziție în învățământul secundar 
superior mai ales în mediul rural; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Posibilitatea realizării de proiecte 
finanţate prin fondurile structurale pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şcolare 
(POR); 

 Atractivitatea județului pentru 
investitorii  străini  în  sectoarele 
economice din județ şi crearea de noi 
locuri de muncă (parcurilor industriale 
publice , Oradea, Bors, Săcuieni, 
Beiuş etc; 

 Rata şomajului la tineri este sub 
media naţională .- ceea ce denotă un 
intres crescut pentru angajare a ltinerilor, 
dar pe altă parte, și oferte de munca mai 
tentante pentru ei, ceea ce ii motivează 
să se angajeze. 

 Crearea de locuri de munca prin 
proiecte finantate prin fonduri europene; 

 Accesarea de fonduri europene 

 Rata de activitate a resurselor de 

 Reducerea populaţiei de vârstă preşcolară 
şi şcolară până în 2025 cu până la 38,6%; 

 Migrația populatiei spre tările UE; 

 Creşterea abandonului şcolar în mediul 
rural; 

 Participare scăzută a adulţilor la programe 
de formare continuă - în contrast cu nevoile 
de formare în creştere şi ţintele europene; 

 Lipsa unor prognoze pe termen scurt şi 
mediu privind dezvoltarea sectoarelor 
/domeniilor economiei regionale/locale; 

 Lipsa măsurilor legislative care să motiveze 
sau sa incurajeze angajatorii in a primii elevi 
sau cursanti in stagii de practica in 
intreprinderile lor (subventii, stimulente sau 
facilitati fiscale); 
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munca injudeţul Bihor este peste media 
naţională  

 Rata de ocuparea a resurselor de 
muncă , de asemenea este peste media 
naţională  

  

 

9. REZUMATUL PRINCIPALELOR CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
PENTRU PLANUL DE MĂSURI 

 
Demografia 
Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. De 
aici, nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de 
investiţii corespunzătoare în capitalul uman. 
 La niveluljudețului Bihor reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi 
agravată de migraţia externă, în  perioada 1995 -2016 se constată că județul Bihor a 
pierdut 12513 de locuitori..Se desprinde nevoia de: racordare realistă la piaţa europeană, 
naţională şi regională și locală a muncii a activităţilor de informare, orientare şi consiliere în 
scopul realizării unei oferte de şcolarizare cât mai aproape de cererea de pe piaţa muncii. 
Din analiza evoluției grupelor de vârstă ale populației, relevante pentru învățământul 
profesional și tehnic (grupele: 10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 ani), în perioada 2008-2015, 
situația se prezintă astfel: 

 Grupa 10-14 ani înregistrează o ușoară scădere la nivelul județuli ; 

  Județul Bihor   înregistrează o scădere accentuată a populației din grupa de vârstă 
15-19 ani cu peste 25%; 
În schimb, proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2025) o 
consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce va 
conduce la o nevoie crescândă de formare continuă - oportunitate în atenţia şcolilor 
interesate de compensarea pierderilor de populaţie şcolară! 
Faţă de aceste constatări, se recomandă: 
Măsuri la nivelul reţelei şcolare: optimizarea alocării resurselor, prin: concentrarea pregătirii 
în şcoli viabile; rezolvarea problemelor de acces; funcţionarea reţelelor de şcoli, care 
împreună să realizeze: o ofertă cuprinzătoare şi diversificată; eliminarea paralelismelor 
nejustificate; colaborare pentru acoperire teritorială optimă; diversificarea grupurilor ţintă 
(programe pentru adulţi); implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare 
pentru adulţi . 
Fenomenul de îmbătrânire demografică (populația în vârstă de peste 65 de ani va 
reprezenta peste 20% până în 2030, din populația totală) conduce la: nevoi sporite de 
personal calificat - asistenţă socială şi medicală; nevoi educaţionale specifice (educaţie 
non-formală). 
Populaţia urbană la nivel județean este preponderent feminină (51,77%), la fel şi în mediul 
rura. Ponderea semnificativă a populaţiei feminine reclamă următoarele activităţi: din 
partea ofertei de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină; programe de sprijin 
(facilităţi) pentru participarea la educaţie (ex. pentru mamele care participă la cursuri de 
formare continuă: îngrijirea copiilor în cadrul şcolii pe parcursul orelor de curs).  
Sistemul de educaţie şi formare profesională este chemat să contribuie prin măsuri 
specifice vizând: ofertă de pregătire adecvată şi asigurarea condiţiilor de învăţare în 
unităţile de învăţământ din mediul rural, pentru a atrage elevii să rămână cât mai aproape 
de domiciliu; educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi 
resurselor naturale din mediul rural; îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural prin 
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dotarea corespunzătoare a atelierelor şi laboratoarelor unde se realizează pregătire de 
specialitate.  
Distribuţia populaţiei după etnie arată că ponderea populaţiei de etnie română este 
majoritară în toate judeţele, fiind de 74,9% din totalul regiunii și de aprox.65% la nivelul 
județului Bihor. 
În ceea ce priveşte nivelul de educaţie, ca unul din principalii indicatori de incluziune 
socială, conform studiului realizat în cadrul proiectului EU Inclusive, 25% dintre adulţii romi 
de peste 16 ani declară că nu ştiu să scrie şi să citească, femeile fiind mai afectate în acest 
sens . Grupa de vârstă cu cele mai multe persoane care declară că nu ştiu să scrie şi să 
citească sunt cei între 25 şi 34 de ani, urmaţi de grupa de vârstă 35-44 de ani, deci cei 
care ar trebui să fie cei mai activi pe piaţa muncii.  
Diversitatea etnică prezenta în regiunea Nord-Vest și în județul Bihor , recomanda o serie 
de măsuri, cum ar fi: educaţie multiculturală; soluţii pentru asigurarea accesului egal la 
educaţie şi a varietăţii opţiunilor; programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate. 
Grupa de vârstă cea mai numeroasă care a emigrat, la nivelul regiunii și județului este cea 
cuprinsă între 25-64 de ani. 
Conform datelor Eurostat, ponderea populaţiei totale aflate în risc de sărăcie şi excluziune 
socială este în scădere în Regiunea Nord-Vest şi sub media naţională. Rămâne ridicată 
ponderea populaţiei aflată în situaţie de sărăcie (materială) severă10, prin comparaţie cu 
valoarea indicatorului la nivel european. Aproximativ 24% din totalul populaţiei regiunii se 
confrunta cu acest risc în 2011, faţă de 8% la nivelul UE; deşi sunt mai puţini decât media 
pe ţară, care este de aproximativ 30%. 
 
Profilul economic județean  
Necesarul de investiţii în resursa uman ăşi formarea profesională a cadrelor didactice în 
noile tehnologii pentru , dobândirea de noi competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii. 
Un rol important, în acest sens, îi va reveni educaţiei iniţiale (prin sistemele ÎPT şi 
universitar) şi educaţiei continue, pentru dobândirea de noi competenţe: mediu, calitate, 
comunicare, managementul riscului, conducerea afacerilor, pentru o activitate mai eficientă 
şi adaptată la condiţiile pieţei în continuă schimbare, precum şi pentru asigurarea 
competitivităţii 
Planurile de școlarizare vor trebuie să reflecte noile priorități ale zonei in ansamblu, dar și 
în perspectiva reorganizarii teritoriale. Planurile de scolarizare vor trebui să reflecte 
prioritățile economice  pe cele două componente de bază ale pieței muncii:dezvoltarea 
antreprenoriatului și dezvoltarea calificărilor (pregatirea tehnologica modernă/meseriile 
viitorului ) 
Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi, 
competente tehnice generale, solide; 
Eficientizarea  parteneriatelor şcoală agent economic, prin introducerea elementelor de 
învățământ dual.  
Realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici 
Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi, 
competente tehnice generale, solide; 
 
Piața muncii 

   Necesitatea creșterii  ratei de ocupare și a ratei de activitate la nivelul județului  
presupune dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, cu precădere a  învățământului 
profesional după reînființare, începând cu anul școlar 2014/2015. Domeniile și calificările 
vor fi stabilite în funcție de cerințele angajatorilor. 
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 Sunt necesare creșterea relevanței ÎPT în raport cu cerințele pieței muncii pentru 
creșterea ratei de ocupare în rândul absolvenților și  necesitatea monitorizării inserției 
absolvenților de învățământul  profesional și tehnic. 

Realizarea unor parteneriate eficiente între unitățile de învățământ și operatorii 
economici, astfel încât numărul de elevi angajați la operatorii economici unde au efectuat 
instruirea practică trbuie să crească.  
Sprijinirea elevilor din mediul rural de către comunitate și operatori economici pentru 
finalizarea studiiloreste necesară. 
Asigurarea  în proiectele planurilor de școlarizare a claselor pentru  continurea studiilor de 
către absolvenții învățământului profesional la învățământ liceal (zi, seral, frecvență 
redusă), iar pentru absolvenții de liceu, continuarea studilor în învățământul postliceal,  
pentru creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii. 
Menținerea trendurilor la calificările din industrie, agricultură și construcțiitrebuie susținut. 
În stabilirea calificărilor se va ține cont și de solicitările agenților economici locali.  
Dezvoltarea sectoarelor economice și implicit creșterea numărului de locuri de muncă 
vacante  are o semnificație deosebită pentru învățământul profesional și tehnic în sensul 
dezvoltării acelor domenii de calificare solicitate de piața muncii și alocarea prin planurile 
de școlarizare anuale a unui număr mai mare de locuri pentru calificările cerute. 
Prin proiectele planurilor de școlarizare  ale ISJ-urilor din județ se vor prevedea cu 
prioritate clase/grupe de studiu pentru domeniile: mecanică, electric, electronică și 
automatizări, construcții, servicii, comerț, sănătate și asistență socială. 
Raportat la nivelul de calificare solicitat pentru locurile de muncă vacante la nivelul 
județului Bihor, se constată că piața muncii din județ  are nevoie de calificări de nivel 3, 
dobândite prin învățământ profesional. Structura planului de școlarizare pentru 
învățământul profesional la nivelul fiecărui județ al regiunii,va cuprinde clase /grupe de 
studiu în funcție de cele mai solicitate calificări. 
 
Învățământul profesional și tehnic  

La nivelul județului Bihor  în perioada 2004-2016, populaţia şcolară  cuprinsă în 

învăţământul tehnic şi profesional a avut o evoluţie descendentă, de la peste 15.000 elevi 

de elevi în 2004, la puțin peste 10.000 de elevi în 2016, adică o reducere cu aprox.50%. În 

perioada 2004- 2009 ponderea învățământului profesional și tehnic la nivelul județului  a 

fost  de 60%, scăzând apoi an de an până la o valoare de 45,4% în 2016. Ponderea la 

nivel regional a fost mai scăzută decât la nivel național, fapt explicat prin creșterea în mai 

mare măsură a ponderii învățământului liceal din filiera teoretică și vocațională în Regiunea 

Nord-Vest și în județul Bihor. 

Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul profesional la 
nivelul regiunii sunt:  

 Turism și alimentație 

 Mecanica 

 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
 
Pentru anul școlar 2016-2017 la nivelul județului, operatorii economici au solicitat în 

total 2000 de locuri, din care au fost aprobate de către inspectoratele școlare județene 
1260 de locuri, adică 64,5%, datorită constrângerilor legate de fundamentarea planurilor 
anuale de școlarizare. 
La nivel național analizând datele statistice se poate afirma că evoluția ponderii 
personalului didactic pe categorii de vârstă a evoluat în sensul creșterii ponderii categoriei 
35-54 ani și 55-64 ani, cu o creștere în ultimii ani a ponderii categoriei 65 de ani și 
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peste.Statistic vorbind tot mai multe cadre didactice tinere nu mai optează pentru intrarea 
în sistemul de învățământ. 
Categoria de vârstă 35-54 ani și 55-64 ani reprezintă 81% din totalul cadrelor didactice din 
sistemul de învățământ profesional și tehnic în anul 2015-2016, iar categoria 65 ani și 
peste atinge  o pondere de 2%. 

La nivel național statistica privind numărul de laboratoare şcolare în învăţământul 
liceal, profesional şi postliceal,  pe regiuni de dezvoltare si judete, la începutul anului şcolar 
2015-2016, arată că Regiunea Nord-Vest a avut un număr de 1185 de laboratoare dintre 
care 273 sunt în județul Bihor. 

Numărul PC-urilor în învăţământul liceal, profesional şi postliceal,în Regiunea  Nord-
Vest la începutul anului şcolar 2015-2016, a fost de 18.891, al doilea ca mărime dintre care 
4181 sunt în județul Bihor. 

România a alocat în 2014, 2,75% din PIB pentru cheltuielile publice totale din 
educație. După situațiile Eurostat România alocă cel mai mic procent din PIB pentru 
educație comparativ cu celelalte state ale Uniunii Europene, fiind pe ultimul loc. 

Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional a tinerilor (18-24 ani),la nivel 
național și implicit la nivel regional rămâne mult mai ridicată decât media europeană. 
Dacă media europeană în 2015 era de 11%, România avea o rată de 19,1%, iar Regiunea 
Nord-Vest  de 16,9%, a treia după Regiunea București-Ilfov și Regiunea Vest. 
Testarea PISA aplicată în 2009, 2012 și 2015 a scos în evidență faptul că România are în 
continuare performanțe scăzute la toate cele trei tipuri de testări comparativ cu celelalte 
state ale UE. 

.Raportându-ne la perioada analizată (2007-2016) se constată că România are o 
rată a tinerilor NEET mai ridicată decât media europeană. În 2016 UE avea o rată de 16,7 
%, iar România 23,6%. 

Datele statistice arată că rata de participare la formarea continuă a populației adulte 
din UE, se menține la valoarea de 10,8% în 2016. Comparativ la nivel național rata de 
participare  a scăzut în 2016 la 1,2% și rămâne în continuare mult mai scăzută decât 
media europeană. 
Din analiza realizată rezultă următoarele recomandări: 

- Eficientizarea rețelei școlare prin reorganizarea acesteia la nivelul fiecărei 
județ 

- Autorizarea/acreditarea unităților de învățământ pe calificări solicitate de 
operatorii economici 

- Acțiuni de orientare și consiliere a elevilor, părinților, diriginților, cadrelor 
didactice 

- Marketing educațional realizat la nivelul unităților ÎPT 
- Monitorizarea inserției absolvenților la nivel de unitate de învățământ și la 

nivel județean 
- Autorizarea unităţilor de învăţământ ca furnizoare de formare profesională 

continuă în toate judeţele regiunii. 
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10. PLANUL DE MĂSURI 
 
PRIORITATEA 1 : Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul  profesional şi tehnic 

Obiective 
O1:Dezvoltarea capacitatii de proiectare/planificare  la nivelul unităților de învățământ 
O2: Dezvoltarea capacitatii de marketing  la nivelul unităților de învățământ  

Indicatori de impact: 

- Practicarea unui management proactiv centrat pe dezvoltarea școlii 

- Rețea școlară adaptată cerințelor mediului economic 

 

Obiectivul 1 : Dezvoltarea capacitatii de proiectare/planificare  la nivelul unităților de învățământ  
Indicatori:  
- 100%  directori ÎPT  din județ   au urmat cursuri de formare managerială 
- Planuri de acțiune (PAS) ale unităților de învățământ cu acțiuni structurate, concrete ușor de monitorizat 

Precondiţii şi riscuri: 
- impact scăzut al cursurilor de 
formare asupra activităților 
manageriale 
- rutina în realizarea PAS, actualizări 
formale 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1. Participarea directorilor ÎPT la   
cursuri de formare managerială 

Management proactiv centrat 
pe dezvoltarea unităților de 
învățământ 

2020 ISJ/CCD 100% 
participarea 
directorilor 
ÎPT la 
cursuri de 
formare 

-impact scăzut al cursurilor de 
formare asupra activităților 
manageriale 
-rutina în realizarea PAS, actualizări 
formale 

A.2. Monitorizarea anuală a PAS de 
către echipe de  membrii ai 
CLDPS/ISJ  

PAS- actualizat, structurat cu 
acțiuni și măsuri concrete  

Anual  ISJ/CLDPS  -monitorizarea formală 
- timp limitat a membrilor CLDPS 

 

Obiectivul 2 : Dezvoltarea capacitatii de marketing  la nivelul unităților de învățământ 
- 100%  unități ÎPT  din regiune care  realizează planul de școlarizare în fiecare an școlar 

Precondiţii şi riscuri: 
- lipsa acțiunilor țintite ți coerente 
pentru promovarea ÎPT 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii Indicatori Precondiţii şi riscuri 
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responsabile  

A1. Participarea la cursuri de formare 
în domeniul marketingului educațional  

Unități de învățământ 
capabile să promoveze 
oferta educațională 

2018-2020 ISJ/CCD Realizarea 
100% a 
planului de 
școlarizare 

-resurse limitare 
-acțiuni formale, fără impact 

PRIORITATEA 2 : Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale din regiune la cerinţele pieţei muncii. 

Obiective 
O3 Adaptarea ofertei educationale la cerintele pietei muncii si a mediului economic de afaceri 
O4:Creșterea rolului unitățilot ÎPT  în furnizarea calificărilor pentru adulți  

Indicatori de impact: 
- Ofertă educațională adaptată cerințelor mediului economic 
- Absolvenţii cu competenţe cerute pe piaţa muncii 
- Inserție foarte bună a absolvenților pe piața muncii 
- Unități de învățământ ÎPT autorizate pentru formarea adulților 

 

Obiectivul 3  : Adaptarea ofertei educationale la cerințele pieței muncii și a mediului economic de afaceri 
 
Indicatori:  
- 100% din solicitările operatorilor economici satisfăcute prin proiectul planului de școlarizare; 
- 60% din absolvenți sunt încadrați pe piața muncii în calificarea absolvită 

Precondiţii şi riscuri: 
- unități de învățământ neautorizate 
pentru calificările solicitate 
- neîncadrarea în calendarul ARACIP 
pentru solicitarea de autorizare 
-lipsa resurselor pentru monitorizarea 
inserției absolvenților 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1.Organizarea de  întâlniri cu 
mediul de afaceri din județ cu sprijinul 
CLDPS și a autorităților locale, cel 
puțin de două ori pe parcursul anului 
școlar 

Proiectul planului de 
școlarizare din fiecare județ 
va cuprinde toate solicitările 
operatorilor economici  

Mai și 
octombrie / în 
fiecare an 
școlar 

ISJ  
CLDPS 

- cel puțin 
două 
întâlniri pe 
an școlar 

-unități de învățământ neautorizate 
pentru calificările solicitate 
- neîncadrarea în calendarul ARACIP 
pentru solicitarea de autorizare 
 

A.2. Monitorizarea inserției 
absolvenților la nivel de unitate de 
învățământ și la nivel județean 

Grad de adaptare a ofertei la 
cerințele pieței muncii 

La 6 luni și 
12 luni de la 
absolvire în 
fiecare an 
școlar 

Unități de 
învățământ/ISJ/CL
DPS 

- 100% din 
unitățile de 
învățământ 
realizează 
monitorizar
ea inserției 
și datele 

-lipsa resurselor financiare și umane  
-realizarea unor statistici cu marjă 
mare de eroare 
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sunt 
agregate la 
nivel 
județean 

 

Obiectivul 4: Creșterea rolului unitățilot ÎPT  în furnizarea calificărilor pentru adulți  
Indicatori:  
-  50% din  unităţile de învăţământ din județ autorizate pentru formarea adulţilor  
-  creşterea cu 30% a numărului  de cursuri de formare furnizate comparativ cu 2016 

Precondiţii şi riscuri: 
- taxe mari de autorizare. 
- concurența din partea ONG 
-  promovare insuficientă  a cursurilor 
furnizate 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1.Autorizarea unităţilor de 
învăţământ ca furnizoare de formare 
profesională continuă  
 

Creșterea numărului de 
unităţi  de învăţământ 
autorizate ca furnizoare de 
formare a adulților 

2020 Unități de 
învățământ/ISJ/CL
DPS 

Număr de 
unități de 
unități de 
învățământ 
autorizate 

- taxe mari de autorizare 
 

A.2.Furnizarea de către unitățile de 
învățământ de cursuri de formare  

Cursuri de formare 
profesională a adulților 
furnizate de unități ÎPT 

2020 Unități de 
învățământ/ISJ/CL
DPS 

Număr 
cursuri de 
formare 
furnizate 

- concurența din partea ONG sau a 
altor instituții autorizate 
- promovare insuficientă  a cursurilor 
furnizate 

 

 

PRIORITATEA 3 :   Creşterea calităţii în învățământul profesional și tehnic și asigurarea egalității de șanse 

Obiective 
O5: Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea preponderentă a  metodelor active de predare-învăţare 
O6: Modernizarea infrastructurilor şi a dotărilor cu echipamente didactice 
O7:Eficientizarea parteneriatelor cu operatorii economici și  creșterea numărului de locuri în învățământul dual în județul Bihor 
O8: Eficientizarea parteneriatelor  între  învățământul   superior și  învățământul profesional și tehnic 
 

Indicatori de impact: 
-  80%  din cadrele diactice  ÎPT  din județ   au urmat cursuri de formare pentru predarea centrată pe elev 
-  80%  din unitățile  ÎPT  din județ  dotate cu echipamente didactice la standarde europene 
-  40% din numărul de locuri alocate învățământului  profesional sunt pentru învățământul dual în județul Bihor 
-  Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014  
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-Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014 
 

 

Obiectivul 5: Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea preponderentă a  metodelor active de 
predare-învăţare 
Indicatori:  
- 80%  din cadrele diactice  ÎPT  din județ   au urmat cursuri de formare pentru predarea centrată pe elev 
 

Precondiţii şi riscuri: 
- impact scăzut al cursurilor de 
formare asupra activităților la clasă 
 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1 Activităţi de formare pentru 
predarea metodelor participative de 
predare-învăţare 

Cadre didactice formate 
pentru predarea centrată pe 
elev 

2020 ISJ/CCD/inspectori  
școlari 

100% 
participarea 
ÎPT la 
cursuri de 
formare 

-monitorizarea impactului participării 
la cursuri este greu de măsurat 
 

 

Obiectivul 6: Modernizarea infrastructurilor şi a dotărilor cu echipamente didactice 
 
Indicatori:  
- 80%  din unitățile  ÎPT  din județ  dotate cu echipamente didactice la standarde europene 
 

Precondiţii şi riscuri: 
- lipsa fondurilor pentru modernizarea 
infrastructurii și a dotărilor 
 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1 Realizarea de actțiuni care să 
ducă la modernizarea infrastructurii și 
a dotării ateliererlor și laboratoarelor: 
-Proiecte europene 
-Parteneriate cu operatorii economiici 
-Solicitări către Consiliul local 

Ateliere și laboratoare dotate  
la standarde europene 

2025 Unităţile de 
învăţământ ISJ/CL 

100% 
participarea 
ÎPT la 
cursuri de 
formare 

-lipsa fondurilor pentru modernizarea 
infrastructurii și a dotărilor 
 

 

 

Obiectivul 7: Eficientizarea parteneriatelor cu operatorii economici și creșterea numărului de locuri în 
învățământul dual în județul Bihor 

Precondiţii şi riscuri: 
- interes scăzut din partea  
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Indicatori:  
- 60% din numărul de locuri alocate învățământului  profesional sunt pentru învățământul dual în județul Bihor 

operatorilor economici  
- birocație excesivă  
- insuficientă promovare a 
învățământului dual 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1. Realizarea de parteneriate 
pentru Implementarea învățământului 
dual încît mai multe unităță școlare 
IPT 
 

Implementarea 
învățământului dual în 80% 
din unitățile școlare IPT 
 

2025 Unităţile de 
învăţământ/operato
rii economici 
ISJ/Consiliile 
locale/ 

80% din 
numărul de 
locuri 
alocate 
învățământ
ului  
profesional 
vor fi pentru 
învățământ
ul dual în 
județ. 

-- interes scăzut din partea  
operatorilor economici  
- birocație excesivă  
- insuficientă promovare a 
învățământului dual 

 

O8: Corelarea între  învățământul   superior și  învățământul profesional și tehnic 

Obiectivul 8: Corelarea între în învățământul superior și  învățământul profesional și tehnic 
Indicatori: Cel puțin 6 parteneriate eficiente cu universitățile din regiune 
-  

Precondiţii şi riscuri: 
-resurse limitate de timp 
 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1.  Calendar concret de acțiuni în 
parteneriat cu universitățile 
 

Interes crescut  pentru ÎPT și 
pentru învățământul superior 
tehnic 
 

Anual Unităţile de 
învăţământ/universi
tăți/operatori 
economici 

Cel puțin 1 
parteneriat
e și 
calendare 
de acțiuni  

- resurse limitate de timp 
 

 

 

PRIORITATEA 4 :   Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi  

Obiectiv O9: Creşterea numărului de elevi care optează pentru ÎPT  
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Indicatori de impact: 

- 60% din elevi optează pentru ÎPT până în 2020 

- Servicii de orientare şi consiliere de calitate la nivelul județului Bihor 

 

O9: Creşterea numărului de elevi care optează pentru ÎPT  

Obiectivul 8:Creşterea numărului de elevi care optează pentru ÎPT 
Indicator: 60% din elevi optează pentru ÎPT 

Precondiţii şi riscuri: 
-  mentalitatea părinților 
 

Acţiuni - Activităţi Rezultate  Termene  Instituţii 
responsabile 

Indicatori Precondiţii şi riscuri 
 

A.1.  Calendar concret de acțiuni la 
fiecare ISJ de consiliere a: cadrelor 
didactice din gimnaziu, elevi, părinți 
 

Interes crescut  pentru ÎPT 
din partea elevilor și părinților 

Anual  
(cu ținta de 
60% în 2020) 

ISJ/Unităţile de 
învăţământ 
ÎPT/Unităţile de 
învăţământ 
gimnaziale 

Plan de 
acțiuni la 
nivelul 
fiecărui ISJ 

- resurse limitate de timp 
- mentalitatea părinților 
 

A2. Creşterea numărului de consilieri 
astfel încât 500 de elevi sa fie 
consiliaţi de 1 profesor consilier în 
fiecare județ 

Acțiuni de consiliere eficiente  2025 ISJ/CJRAE 1 
consilier/50
0 elevi 

-încadrarea în numărul de posturi 
aprobat de MEN 
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